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V politu kfh krutl h JM
voje la president CleveUnd ae

oiliiKil ' na iiáaledujícíi h Hvřeeh
luul h im a trou fiir&ttil kofi'f i

" " --
II r- -

V tom tak 1 zihrnuU trik rá

jrý politika Jh vlády: — I) Daň

f díUhodft~ 2) ZruSenl daní lO'„

j bankovky atálnlt h bank :) Zru
nf Sherniíinova zákonu — I)

tjtrnčna zákona celního — V lom

")tnřru bude president no avou vli

)qu pracovali před kongreaem aby

] k náhlřdom tím naklonil a ih
(Cedí k tomu by dotyčné zákony
Oři jal Kongrcsnlk McMillin

Pěno k némuž ho president tak

Vyslovil namlul že by snad lépe

Via daň t pozůstalostí ale reHi

fhni d&va tifednoHt dani r rifit-hoclf- t

lirou! Ukó kongrenu odporučí—
(ininterstvo námořnictví učinilo

patřeni k dopraví karavell "St
laria" "Nina" a "Pinta" i New
orku do Chicaga Iodi budou

ovlečen? k útttl veletoku Hvatólio

7' "řinco a odtud kanadském irfl- -
-tHI - 1 - '1 I ' f

ffí l I píli'ihí I

flikj-l- i rrtun l'ft-l'M- i ijfti ni
i i 1

itr j' j'ři! nřl!ři!-- l Iťťtwfl
Oiffmin v Krl O li !'♦ 11
ň g 4 la
In- - i kvf int t'J-- n rfif t ll f

totlt ukrill ion I r t I t it ttit t
tt hlihky Iťnlirtky n hOťi n

ili flitijfk n ii ti pfif!t
Jft prý pMIfiinýni rnir4l Micf

mini a fi itr ♦ J'ři liřffi iři
Utl ixktnftft tl" úfrtml
( lenové m(tnl O A It pokut'!
MO IV Ulili

tUitaJirt ktrairl
' Piltb'ir4i I40 a- - lnj

dno 7 kvtn I (Ak horníVi

I0táv4 iítm?tl ni StávkáM alo

jí ptívft a podui přottlm ftfhf- -

IUJÍ Nadfj" I alávki bud

Mulou mírnou vyrovnáni a rnpl
fiilí bt píí dojdw k roíilřeiil Itl
i v aotMednfih atále h tak lny do

bí njk ritil budí iejmíní toou
horníka n st4' V lan-4i-

Minuri Colorado (owa Arkan-a- i

a ('zemí indianukém t4vk4Fi

pilní agitují a veškeré známky to-

mu nauvřdérijf I členové hornické

jednoty vesmís na stávku ae odebé

foii nebudou li ]ožadavky kansai-skýc- h

aoiidriihft jejich aplníny
Ilornlkfím nejedná ao anad o uzná-

ní unie alebrž o uspořádáni ceníku

pracovního dle nčhoŽ by vydčláva- -

li o níco více nežli za nové aazby

jež před nedávnem v platnost vešla

a a kterou horníci nejsou spo

kojeni
KeiHaftii priM--

e

V Ottumwa Iowa projednává ae

od nčkolika dnft případ jenž budí

všeobecnou aensaci Jistý Neiase

icat obvinín že zavraždil ženu

evou Minule byli vyslýcháni lé

kaři a odborníci jímž ukázány

byly tři kousky proražené lebky

jakž obžaloba tvrdila: lebky to že

ny zavražděné Lékaři prohlíželi

pilní ukázané jim částí lebky

prohlásili k úžasu všech přítom-

ných i poroty že jen jedna částka

jest z proražené lebky ženy zavraž

dčné druhé dví částky jsou s

lebky jiné a také prý jen jednu

vyňali při posmrtním vyšetřování
Jak ae ty dva kousky cizé lebky k

onomu pravému a poznamenanému
dostali nikdo nedovede si vysvětlit
i má ao za to 2e kousek ten vypo
čítán byl jen na pomatení poroty
V přelíčení se pokračuje

Pozůstat k JetrDatlse

Pozftstatky bývalého presidenta

jižní konfederaco JeíT Daviso byly
dne 27 kvítna v New Orleansu

La vyzdviženy z hrobu v nímž

ode tří let prozatímní ae nacházely
a byly dopraveny do Memoriál

líall kdež zftstaiy tak dlouho až

veškeré přípravy k dopraví do

Hichmondu byly ukončeny Kon- -
0

federačtí veteráni z Virginie tvoři

li po celou dobu co rakev z hrob-

ky vyndána byla čestnou stráž a

umístili ji posléze v Memoriál Halí

na jednoduchém katafalku kdež

lid ae shromažďoval a na mrtvolu

svého hrdiny se podíval Mrtvola
0

ovšem jest částeční v rozkladu

však tvář zůstala prý nepříliš zrní

iiína Na druhý den pak vypra
ven zvláštní vlak do Hichmondu

kdež pozftstatky Davise uloženy

by ibolitl lik řof jik'fii
v h VI 'ft M rni] n írA

bll #!rijíři první tk'itilkt
t ( Ktr t N'# Vofku d i HpnyUn
ll tyvil fl mil t rtl t hjt vyk

tu% li i ttfiit fntn-i- l i Ul idoi li
t k První H lid i I bhn
Í
pl lit k?tf !' přij-- l tťti dfi#

i kvMnt o Uí míďity dHtf i J 1 1

nre in bylo

ftlfilHf á arU
Wh-hit- l Knt4 a fililj

Inw it kvtrit dt 41nl I řý

miyoro4 rnoleéok Wellínlon
Armfiebl Arktni Cily Mouth

llmri I aidwell ll'iti liirton t
Newton iMliřali li řfifl ítříletl

pifni bohu d' řiebe má nl
kriiiioii silnil sod'ir Htřidbtl-poél- l

I o 'i odpoledni a to
ve víet h rníateeh v J Jmeriovnýr h
na jednou % avflí div ae netrvalo
dlouho —- - manky Jako li povel af

sešly a hojný déšf pokropil celou

krajinu tak le stav meitl jest prý
nad obyčej přítnivý Takováto

zpráva jíl stojí za In v Cei hái h by
Ji jisté "utřilili" a ť pořádné —

Povítrnotttl úřad ve WashingUniu
c vřeni tvrdí že byli by tam dostali

dešr i kdy! by nebyli stříleli!

iMhlřlWc náiiíévnika

Minulou nudili poprvé co svilo-

vá výstava otevřela brány avéukáza-l- o

ae cizině ž také ješlí v Americe

jest trochu tú vychvalované svobo-

dy Výstava byla otevřena a řidi-teUtv- o

rozhodnutí svého víru
litovati nemnsf "JJIlé místo" na-

vštíveno bylo dví stí tisíci

ačkoliv počasí nebylo

práví příznivé a každé ch vílw ae

zdálo že bude pršeli Kino bylo

jeslí jasno odpftldne však objevily
ao na obzoru hrozivé mraky a na-at- al

chlad Návštívníci byli vea-mí- a

ti kdož za parných dnft do

parku v nedíli chodívají nejlepší
to důkaz že akuteční to třída díl-nick- á

jež jindy nemá příležitosti
k návštíví výslavy Státní budo-

vy Illinoisu Californic Colorado

Michigan Maine Iowy Idaho

Montany Kansasu Nebrařky

Washingtonu Minnesoty Floridy

Arizony Nov Mexico Ohio a

Wyomingu byly otevřeny — Dále

budovy následujících Blátu tíchto

byly uzavřeny : Massachusetts

Rhode Island New Jeraey Mary-lan- d

Connecticut New llampshi-r- e

Virgia Severní Dakota Jižní
Dakota Louisiana Missonri Penn-sylvani- a

New York a Delaware

Následujících pak byly uzavřeny

ponívadž nejsou ještí zcela hotovy t

Indiána Vermout West Virgínia
Utah Kentucky Texaa Arkansas a

Oklahonia Budova Spojených Slá-tf- t

byla rovníž uzavřena Strýček
Sam prý studem dovnitř ae uchýlil
Dnoa v den zdobení hrobu bude

výstava i u večer otevřena a pro-

gram jest alavnostní Koncertovat

[točno Soušová kapela námořií a pí
Maternovi zapije solo

V Aualin Tex událo ao dne

2!) kvítna neštěstí na Texas Pa-

cific dráze Dví osoby byly zabity
a deáet tížco zraníno

Příbuzný pověstných lupičft
Daltonft přišel dno 27 kvítna do

Topeka Kansas l odebral se na

most řeky Kansas a skočil a výše 30

stop do vody Myl zachráněn ado-prave- n

na policejní stanici Má ao

zato žeťchoromyslným

Na Casa Lake v indiánské re-

servaci byl náčelník kmeno Chippo-v-a

dno 27 kvítna úkladní zavraž-

děn Týž jmenoval ao

Útočník byl přátely
náčelníka dopaden a k smrti ulýrán

Úřady případ vyšetřují
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bij f Mtivil Uk u lírirkrirn vy
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t k f řfurfii tbkii li kli a tl ik

itill mMi prý t% In upii(t

)t Clilip vnikl An lkn
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klí dnř Hríd lUhW Iikoby iim'1

trnku kdo l kolik aoiiďruhft

DúlrlHé rxhMlnaU

StMidr Su-i- n u ou

dn V Chirau roxhodl na Iádot
podílníka výxUvy Ciinginana ž

výnUvní riliuUtvo ani parkovní
komisaři iifini ládiirlio práva zaví

rati vrhody na výxtaviátč do Jack-noř- i

v mdčli Park v nelili
náleží lidu a nikomu jinému zvlá

ité když kongres v ohledu tom no

přijal žádného zvlfálního zákona

Jestli vCstava má býti zavřena

nernamená to jeátí Jaokson park
jenž musí zastat otevřen

Hána truxt&ni

V New Yorku rozhodl dno 'Jí!

května aoud že obchodnici kteř

nechtíce {distoupiti k tomu auel

onomu trustu jsou-l- i vydáni v šanc

pronásledování takých kombinací

mají právo na ochranu a po přípa
dí na náhradu Ducber Watch
Casc Co zažalovala truat hodinář

aký na $500000 náhrady poněvadž
členové téhož majíce naft dopal
že k nim nepřistoupil cli tíh je
zničiti Soud rozhodl že obchod

ní aoutčž vyhovuje institucím zemí

této v obchodu i průmyslu když
však monopol chce zničiti ty již

podvoliti ae mu nechtěli to že jest
spiknutím činem nezákonným a

trestuhodným

Vjrtatilo by m
V Trenton N J dala ao minule

inkorporovati společnost a kapiti
lem #2500000 Společnost má v

úmyslu velice dobré víci bude
0

se totiž zabývali zvedáním potopě
ných lodí podle zcela nového apft

sobu Víc bude ae díti asi takto

Potápčči připevní k potopené lodi

velké gumové vaky jež pomocí
rour „pojeny jsou ae vzduchovými

pumpami jez poženou do vaku

vzduch Očekává se že když se

vaky vzduchem naplní pozvednou

potopenou loď na povrch Společ
nost ta první pokim zamýšlí učiniti

a lodí "Orěgon" která jest potopě
na u Firo Islandu New York

Jsmo skoro zvídavi jak ty vaky bu

dou pracovat
Otráven mor II iiem

Cyrua J Kry apolkový maršál

Jižní Dakoty byl nalezen dne 28

kvítna v Deadwood hotelu svém v

atavu velice ža'oatném Veškeré

známky tomu nasvědčovaly ze o
0

tráven byl moríinem t LořLA

'
pomou dostavila so aico ihned

zastala marnou iv ranu k aedino

hodiní Kryo nebylo více Týž byl

vynikajícím poiiiiKurvin mrauy w
publikansku V patek atezoval ai

acdm uznali že jedná ae o otráveni

morfinem Krv bvdlel ve Vermil- -
4 4

Ion J 1) kdež zanechává tři dítky
a zenu

(#rifn f4liltil IHntf #

VlíntoiÉ #lřl dít 'l fcíl

i !t '!# N Vřki lii
llll 4n'l lk'íln řll }

tk% fi tlptrjf bo likoht '"tl I f

ftftff '4 m f ( lřbibjl
t'iliinf piřívll ♦ irw
líni hliiit túnjf jik í íAmí !

Kií nupíi il í ířiy poliií
rntjí ni ll ř'ki 'lim fmvi

vruikl l !iik ri tt i J1 tif

i5Uh bil vliu ni r"íli'"lriu(l

Irnltjt li mdi ft

St r j tri Htm tr) tukrwl

Nyní i na ntpířfnl ýtivy
ndfli diUil Strfífk Him Tak

t V'ahinil'nii lřj Ji

kovy právník lilcliril ml iin

2 t ri Walinj'lonř poradu
fiicr&liilm r&% nf ktrt Olnyrm
jcnl nařídil mu aby lincd jikmib)
vatová výstava budo otevři na v

immKIí foudn zakročil a na tMt
ilii radrlovacllio roxkaxu ji zavřlli

kázal a včit proi'dnati dal ve apol
kovťru aoiidč To at&li ae má prý

proto 2u poruSciiy by byly zákony

Spojených StátĎ Strýček Sam po
malu mĎío jil také — do kláítera

NrM'atná njlka

Tyto dny v Kock Mand 111

přivodil vydavatel listu "Tri City
lilade" Robert Ilennett nedopa-

třením amrt íenyayé Tiž palla
do mdlob ISennelt chtčl polati jí
trochu rnorlia pončvadž nilné kře-

če ji chytly zmátl ae a dal ji

atrichnynu Když omyl poznal po-al-

aice ihned pro
e

bylo
vaak již pozdí Porota koronero-v- a

aproHtila manžela veřkeró viny
ten váak div ai nezoufal

Miikí dále

Před nčkolika lety tak zvaní

"dobytkářStí králové" nebraaňtí a

kanaanMtí rozbili atany avé a odtáh-

li trochu dále kdež návalem

nebyli by vyruaová-n- i

A nyní muaí ae již znovu

atehovati V Jižní Dakotč Mon-tan- í

a Wyomingu uaazují ae oaad-níc- i

čím dále u včtaím počtu a

dobytkáři ao opít atčhují Úkaz

ten zvláaté v Montanč ao jeví
Scliňe OHiulnikfi

Valri achfizo oaadníkfl již čeka-

jí vňichni na otevření Čerokýzaké- -

ho páama odbývala ae dnu

kvílná v Arkansas City Kansas a

přijata Jest resoluce v klerez pre-

sident idcvcland ae snažní žádá

aby apolu a tajemníkem vnitra

Smithem urychlili kroky k otevře-

ní pásma a aice aspoň do 1 červen

ce tak aby osadníkům zbyl aspoň
mísíc k zorání a upravení pQdy

Otrávený

V Janesville nedaleko Atlantic

City N J udál ae dno 27 kvítna
zvláštní případ Johnu Simpkin- -

soví nedaleko Místečka bydlícímu
atalo ae nešlíslí Obé dítky jeho

I ri i _ i x_x
oufinueiieiy noreunu noneuuo
i žena jeho ulehla Přivolán byl
lékař jenž předepsal i morfin pro
zenu nemocnou podoikna výslovné
aby na dítky dal ao pozor aby
morfinu do rukou nedostaly Mi- -

(nuio oico ouenrai ao za avym za- -

mestnánlm a přisel až večer domu

ae vrátil bylo jedno dítko již
mrtvo a druhé hrozné bolesti za- -

kouSejřo v posledním bylo tažení

iiituioiíuu i n rmuiju

) mpravu tu obnaSí ani #5000

Vmmodore Krben postará o o do-"l-av-

1' k ÚHtl řeky a v Vavřince a
- a 1
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ďaKmiie uuue jmenován upomu-- 1

distriktní navladnl v New

(raey NY a Nové Anglie začne

Hý nová adminÍBtraco bufiiti pořad- -

do truatft vreho druhu V teto
a?i J kdy truty na burse na Wall

Hu 7Nev ) oricu nazue cuvuu no-i- l

kriae pAnobl a rftznó kombinace

1 úkor jiných ao tvoří přišlo by
zakročení jen vhod 1'rcHÍdent

( r 'ijímacl řeči hvó učinil jak zná- -

prudký utok na trusty Nyní
Hlk adčluje ao íe Oleveland jeHt

- mHinrll&n cikročitt A liTVIlí II :l

tjfficejaou truat gumový truat cu- -

inrnl a trust koraiecni — mew

MlfStl demokraté přátelé I lilioví a

Wo atrany jaou nad tím velice

jhořčeni lc president prý velice

razil imenuio J H Itiley z

lift v Otuwa Hiley byl vždy
iffítelera TammanyponívadŽ avé

:"fcy v N Yorku ztratil úřadu avé

íakožto člen zkušební komise

írlJ 5 proto že byl proti řádíní
V? I t_:i
Í

hatnO j ammány zrejme oroju
a úřad konaula navrhli jej

rey Tracey Weod a jiní ne- -

lé Tammany a to ty chlapíky
ico žere Ilillovci vidí že Cle- -

1 prý jich neuznává a mají do--

ijfže idporučenl liilia a iur -

lO 80 nidb4— I)ň užité rozhod- -

alo'JMOU K víčnému odpočinku

I h i

Nejrychleji! jmroslroj na avííí

Společnost New York Central a

Hudson Hiver dráhy dala postaviti

parostroj o 10'2 tunách tíhy který

24 hodin o 5 hodin dříve nežli

neirvchleiší vlak kdy ujel Vlak
00 0 9 w

bude míli zvláštní opatření aby

n imuiii i"jr Mívmj

ref roodal v tyto dny tajemník Žena jeho nemohla ae ani hnout že jest mu Spalní Koupil ai tro-- ( bude prý nejkrásnřjším a nejrych-ín- T

Bmitli v aouhlaau a Dítky míly žízeň a aáhly po
lah-Jch- u antipirinu aby zjednal si úle-- ( lejSím parostrojem na avítí Urazí

o tem nejvyššího aoudu že ve vičce a morfinem Když pak otec' vy Přivolaní lékaři jichž bylo cestu z New Yorku do Chicaga za
i

tiříoadech v budoucnosti
f{c'ř mřl maSiu-- l doinovinv

I w

j
---

í (homesteadu) a nezanechal

IdOVU nyorz jen linu ueuiuu
L'


