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Veškeři d#ln(ci v domá byli v pilné
práci jakřnils dárto bylo poplaifj
znamení nastal zmatek k nepopaánl
Plameny VQéihlsd4 se iířily á kal- -

dý hle Iři laehránltl jk mohl

Jedni vyakákali okny druzi dostali
sw na lelegrařnl tyéa a selplhall s

dolň a jiní opít tihápall se provazu
a šraťité unikli tak jako il jil v

a a á í m a

tiiisicit poscnoijicří zastávali a f o

schodech ulekli Aíkolív hasiéi

byli ihned na místě se vietnt stři
tak aakačkami a naotnint jel lijly po
rute Kil oheft přeo rozšířil se dále

a zachvátil i několik sousednlui
budov llylo to pravé moře plame
nft jei vyiádalo i šest iivoto lid

ských za oběť kdelto jedenatřicet
osob bylo l části lěice a s části leh-

ce raněno a mezi těmi i několik
hasičA jii statečně si vedli Očití
svědci vypráví lo nemuselo se u

dati tolik neštěstí kdyby byli ti v
hořící budově se nalézali vyčkali

jn ai přijeli hasiči NěktTýcb
zmocnilo se zoufalství tou měrou

že vyskočili se šestého poschodí
ale lebky o dlažbu na ulici dopad
nuvše si roztříštily

Zátopa

Ze západní části Pennsylvanie
dochází ze dno 12 března zvěsti o

povodních U Port Deposit bylo

nejb&ře voda v řece stoupla a zato

pila celé okolí U Conowingo
--
po ii ty ledu se nashromáždily a zá-

plava o 2 hodině odpoledni dostou-

pila vrchole Škody obnáší jen v

tomto okolí $50000 Podobné

zprávy přišly z okolí Linden neda

leko Williamsportu Nebezpečí
jest veliké Na některých místech

bylo železniční spojeni přerušeno
Heka Delaware stoupá zejména u

Katcnu též tak řeka Lehigh a

Schuylkill — Také v Ionia Mich

řeka Grand vystoupila ze břehft a

zaplavila celé okolí Mosty jsou v

nebezpečí tak jako tratě ieleznič
ní — Také a někierých části lili- -

noisu oznarntne se že novoden
hrozí zejména u Peorio kde řeka

Illinois jii břehy své opustila

Proti krlnollně'

Pani a děvy v Esteville la

svolaly na den 12 března schůzi v

kteréž rozhodně vylovily se proti
zavedeni krinoliny v jejich městeč-
ku Krinolina nazvána byla ve

schflzí té stvůrou starých dob
Obchodníci se střižním zbožím ve

městě odbývali schůzi hned po
schOzi pani a děv i rozhodli se ie
krinolin v&beo neobjednají a pro-

dávat! nebudou

Záhada

Záhadný případ udil se v Madi- -

sonu Ind dne 11 března Kva]
Kooseova náhle onemocněla a laki

aj

lékaři bylo (tištěno bvla otrávena
9 -

otrušíkem Mělo se všeobecně za
to ie spáchala sebevraidu Záhy
na to však roznemohla se i matka
lei! a bratr James taní Wi-lft- l ba nu

4 - v 4 j
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cesta do Anderson roznemohl se za

těchle tříznaká na cest TM
druzí Členové rodiny ze rozstonali
Ilooseova akonala a korooer uvedl
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liliHA v Otťirnwa ti lUpublikV
ponkaiotalí na liká ydní v

mík správ ř k hiu demokriU

uplřijlri um it ořJifinel o neřfAt

nf li domeeb 1 4 lf I i kmpáA
V druhé1 wM4 ollo kl řvařie
pM kirI byl jden leřnoi li pora
hhi ioiíli nityora a

třtíinn ladřifi h V# l'ořt Ib!ge
la ivltézili rovnll republikáni na

ieU řář poutu jeden detnokflt
prorazil a za oliitora V

Iemr byl irlý republikánský II

stek zvolen Tolél platí o tlarson
V ťedař Hípíds odbyly se volby
velíce klidu a& ířatnstvl bylo

l6 Demokraté zvolili mayora a

recordera republikáné soudce vyi
í it o soudu a odhadního Městská
rala sestávatl bude nyní a devíti

republikáni} a sedmi demokrati) V
Mi-iti- rí Valley zvítězili repuhliká
né al na jednoho radního V

Iloonu zvolen byl lístek oltchodnl-kf- l

neodvislých V Sioiix City
volili se pouze radní a lístek repu-

blikánský prorazil úplné

Nebude mimořádného zasedáni

Z Washingtonu sdřluje se"zodne
8 března 2u president po porajé s

kabinetem přišel prý k tomu ná

hledu ie noylo by moudrým svo-

lali mimořádné zasedáni kongresu
k vftli tinaricfm zem 6 Moci na vy-

dáni vládních dluhopisA stává a

kdyby toho potřeba kázala stane
se tak

Moc pěkná snřmovna

Z Guthrie Oklahoma dochází ze

dne 11 března zpráva ie sněmov-

na území Oklahoma se odročila
Proběhem šedesáti dn& zasedáni
vélšina času promarněna byla hád-

kami a zbytečnými spory Jedno-

tlivé předlohy projednávány byly a

takou rychlosti že území jest ná-

sledkem toho nyní na tom hftře

nežli před tím Když jednalo se

o odvoláni předloh o hazardní hře

panoval nevídaný zmatek Členové

sněmovny vynadali si na vzájem
Ihářft a jeden druhého obviňoval z

úplatnosti a 11 té příležitosti přišlo
na jevo že nč kteří členové sně

movny skutečně hlasu svých zapro
dali

KRONIKA UDÁLOSTÍ
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'

Hill 4'iedler byl dno 10 března
zastřelen indiánskou policií nedale-

ko Pierre J D Hill vida ie do-

stala jedna Indiánka peníze od

vlády jei ji náležely šel k ni a žá-

dal jich na ni Poněvadž mu je
pak Indiánka dáti nechtěla udeřil

ji kyjem do hlavy až lebku ji pro-
razil Iidiántká policie jej stihala
a nemohouc jej Živého dostihnouti
zastřelila ho Pielder jako dvoule

tý hošík byl chycen Indiány a vy-

chován Po 18 let byl vládním
tlumočníkem Povídá se ie zabil

již několik Indiána a také bélochft

Týž zachránil dvě ieny při velkém

krveproluí n New Ulmu a také jen
jeho vlivem se stalo ie Indiáné

podepsali smlouvy na odstoupeni
Sioux reservace

Osobni vlak Philadelphia
Wilmington A IJalťtraore dráhy
srazil se dne 9 března ráno ná--

a m a v
kladnim vlakem na t nad ford Jun- -

ction btrojvedoucí osobního via- -

ký byl oa místě zabit a konduk- -

ler lélce raněn Několik cestuji- -

cích bylo poraněno

di bi l "Ih flábolalMM" t
fftunýřh smřeb a ohtdeh ob#-fásťtp-

I4ft b' l IMKI Melt
líml Imi ]! I 4tnpr i4kýrh # van

Klo kýrH rlrkvl v f eehUi a na

Mřav# lotíl nlořoá U V Kal

pvr l'řhy a Peř límod Cltř l
M

fy
ifjsáHa4 trsHa a MtMtrsMa

Z M Ktes hll 1 na světové vý

taví V Chleigtt přílet f ftdli Opb
lý domu a hodil kabát na lole kde
nemm ná fena jeho tslsla Oíeiřo-vatelk- a

patií M Wesrová hubovala

jj pro tuto surovost Ktes se do-p4l- íl

popadl revolver a zastřelil
ošetřovatelku I ientl svou načel
sám sprovodil s se světa

l' práva

Dne 10 března byl v Chicagu
bývalý policista Valentine proti
ně mni minule vznesla velká porota
ialobu pro zavražděni krajana Fr

Opavy odveden do okresního věze-

ni výpomocným šerifem na základě
lak zvaného "capias" Hylo 2ádá
no by Valentine byl připuštěn k

záruce leč soudce Urentano Žádost
onu zamítl Opava byl Valentinem
zastřelen a Čechové chicagští po-

starali se aby Valentine z činu
svého zodpovídali se musel

heloá ložiska

Nedaleko města Saltville Va

objevena byla veliká a jak se podo-
bá prý nevyčerpatelná ložiska soli
a sice mezi Bristolem a Iloanckcm
Dne 10 března utvořila se společ-
nost kapitalistfl která sfll bude do-

bývali Pozemky za 11000000

byly zakoupeny
Dostanou nový sond!

II F Dempsey distriktnl i"

Kytířft Práce a II

Beatty kteří odsouzeni byli v Pitt-sburg- u

Pa pro spoluúčastenslvl
při otravování v Ilomesteadu byli
dnu 10 t m dopraveni do státního
vězení kde zlráviti má každý t
nich 7 let Zástupci Dempseye po-

dali ihned státnímu vrchnímu sou

du iáiost aby povolen bvl novv

proces Bude li žádosti jeho vyho-

věno jest možno že bude Dempsey
proti záruce na svobodu propu-

štěn
Zrláitní případ

Lékaři v Helena Ark nevědí co
soudili o případu jenž se tam byl
před nedávnem sul Dan McKeil

mladý černoch trpěl aa před rokem

záchvaty padoucuice Jednou při
šel naft záchvat on padl do krbu
kde oheň byl rozdělán a popálil se

strašné na hlavě V stavu bezvě-

domém jej našli a doma ošetřovali

nepovolavše ani lékaře Popáleni-

ny na hlavě se zahojily avšak kus
ohořelé lebky se vydrolil tak ie na
mozek bylo viděti Později na-

rostla mu na ráně nová kost pokry-
la mozek a černoch se vnéihledě

pozdravoval Jen občas měl zá

chvaty horečné ale o pi loucnici
vlce ani památky Lékařská jed-

nota jei o případu tom slyšela
prohledla jej i přesvědčila se jen
Že případ to prazvláštní Černoch

jii opět pracuje a na bolesti Žádné

si více nestěluje
Toraněa

Spousty sněhu a ledu spadly v

sobotu v St Paul Minn a budovy
Siint~ _ Paul Cordage Co a zasáhly

čtyry muže nedaleko budovy tó
nranulfef Všichni ti dělníei hvli

poraněni Jeden t nich Jan Marek

byl lěice poraněn a stav jeho jest
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t lAlflltJSí anofjM nřa
I JT tií4 (!! elaittl jíl rntllf'ní a

uinoliý tiiiiil ( tďpoiUfjlo 11 chvá-

tili &Mvlkf přijal ly nřfo incn- -

lho — yJlinavé j't c vríntřili
ipravdibitivé pojeného tiku
vablvlťm na urnýiltíiil élinft nové
bu cttafii o tiřktrýťh n'jilftliIítřj
iltli otAíkách kttri tuají býti t

í'S kn jiřinu jr(ijiilti4ny Pro od-vola-

ÍSlicrinannva kona o stříbře

vyulovilií m fll) aenatorO iirott 2H

lJ jich nevyj4lřílo avojo mlnfnl
i 1 ituiíittorA bmle liliiHovatí pro od
voláni Mt KinU-- y ova celního siko
na 33 proti Pro přívlelenl Hava

je vyslovilo ne 40 neiiatorft proti
dvacet

právy 1 IluToJf

Parníky China a AuHtralia dora

tily SCantne do Honolulu a přincnly
zprávy eo Spojených SiAtft o tom

jaké kroky ucinřny byly v taležito
ti bavijhkó vo Washingtonu Ty
to rpr&vy příznivé připojeni Hava-

je ku Spojeným St&i&ra vzbudily

prý mnohé nadéje unedlých na Ha

vaji Amcricanft již npolu 8 mnohý
mi tuzemci tťšl ne Že táležitont

havajská budu co nejdříve vyřlze
na Zprávy pozdější že královna

po případě opřt míla by býti dosa-

zena na trnu působily ovsem jako
prťha a prozatím 11 á vláda přeje si

jen aby protektorát Spojených Stá
ift 00 nejdříve skončil úplným při-

pojením Havaje Za prozatlmnou
vládou stoji strana je! sestává prý
většinou ze samých bohatších kapi-talist- A

cizích a plantážnlkQ kteří

chtějí ml ti nad sebou vládu "civili-aovanou- "

nejndřji republiku jak
jsou Spojené Státy která by jim
nechila iipTné volnou ruku nad ne-

vzdělanými domorodci a nio by
nenamítala proti jejich utinkovánl

a vydíráni jako domácí královna

Proto nikdy nedopustí na to aby

byla zavedena republika a domo-

rodci v cele anebo byla znovu krá-

lovna nebo princezna na trftn po
volána Kapitán Hughes Hallet
velitel válečné lodí anglické chtěl
dne 1 března vysadili mužstvo své

na pevninu jak pravil k odírané

anglických přMusnlkA nebylo mu

tohe vsak dovoleno

Malé překvapeni
Politické kruhy washingtonské

byly dne 0 března zvláAtl překva-

peny Senátor David 15 1 1 i 1 me-

škal 11 preidenta Clevelanda celou

pni hodiny na poradé Porada byla
prý rázu soukromého a dřla a v

Hilem Domé Ilill vodce Tam- -

many na pořadů u presidenta to jii
něco znamená President poslal
následující jmenováni senátu k

potvrzeni: Jossiah Quincy
Mas-sacbuset- ts

výpomocným tajemní-
kem státním: Itobert A Maiwelt

N'eW Yorku čtvrtým výpomoo- -

Dým gen pošimistra Iaao P Oray
t Indiány vyslancem do Mexica
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