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15 mil za hodino Sotva ujel ně-
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na uhlák za paroslrojem namí-

řil na strojvedoucího a topiče i

poručil Jim aby zatavili Topič
se vipout l a lupič na m(lě ej za-

střelil Soudruzi lupiče jil byli v

záloze okamžitě objevili se na plo-

šině eipressnlho vozu a seskočili

uslyševše že několik padlo ran

Vlak zastavil cestující jichž bylo
pouze I'J však všichni ozbrojení
vyšli na plošinu předního vozu a

zahájili palbu do prchajících lupi-

čů Lupič zatím zápasil se strojve-
doucím chtě přinutili jej aby zajel
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lu Illinoiít ani iiejvjiíí noud Sj
MAtft ničeho Kx1obn-h- o v aktech

příada anarchUtft ne týkajících
lu-nai- "Tribun" jraví le UiÍ4-- ní

příčin ro5 gnvernér Altgebl
anarchioty omilostnil nenene

j)OHUlku todpovČdnoftt

guvernérova kterouž na ne řinem

avým vaal žef jříliSnou New-yorí- tí

anarchiHti ívláití ale John
Moftt radují ne Rpolu no noudruhy
chicaiínkými a chvílí ovíem úimdek

Altgeldfiv o vedení soudního řííení

proti anarchiHlftm velice znovu

(írinnclla a chéfa policej-
ního iJcmfielda v Chicago xatracu-Jíc- e

— Uk&ialo ne nyní že přáte-
lé Fieldena Schwaba a Neebe-h- o

vždřli Již před volbou guvernéra
že Altgeld nyrnpatiHuje a "AraneHty
Association" jednotou to Jež va
la ni za úkol osvobození anarchiHtft

Altgeld tehdy podepsal petici o

omiloHtnčnf anarchintň jež předlo-
žena byla guv Fiferovi avňakcíle
se minula Povídá se že nyní
AraneKty Association pokraSovati
bude v pracech svých aby vymohla
orailostnřnl jeSUÍ řeskému anarchi-

stu J Ilronkovi kterýž poslán byl
do Joliet na 14 let a sice proto že
chtř--l soudruhy své již za Llay-raark- et

odpykali Chtél zejména
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5fil4tt vittlitl
Zamřtnanrl v tuMílenl dekorač

ním na svlťivé výttavl uiorálali
ku pocti řidiči svého V I Mil

lta dne in června tabuli kdy!
txdednou podlaha na které! stáli

povolila a dvi sl4 lidí spadlo do

hloubky 12 stop Podlaha ta byla
zřízena pouze pro zarnlstnané v

pracovně a většího návalu a tíhy
nesnesla VJ osob bylo poraněno a

těch r těžce Všichni byli t
lhicajra

Yolažaé I oWhům

Z Washingtonu sděluje se že ko

misař Lochren sestavil seznam celé

řady lidiček již dostávali výslužné
aniž k němu byli oprávněni Se-

znam předložen byl již tajemníku
Smithovi a ten se již přičiní aby
všelikému vysávání vládní poklad

ny přítrž učinil Na ukor zašlou- -

žilých vysloužilců všeliká chaska

pensi béře ano ukázalo se že 1 1

sběhu od severní armády již pra-

chu se bojíce prchli sotva v mo-

drém sukně se ohřáli dostávalo

pensi A všichni ti ještě dnes za

sběhy považováni jsou dle výkazu
válečného odboru Jiní nesloužili
ani 90 dnfl jak toho zákon požadu-

je kdežto jiní jsou z vojny pro ne

schopnost propuštěni a za tuto ne-

schopnost i jimi zaviněnou dostá

vají rovněž pensi Několik žen

dostávalo pensi poněvadž byly
vdovami po vojínech provdaly se

však znovu a víco pense dostávali

nemají kdežto jedna žena Žije v

hříchu a hanbě a také jako vdova

po vojínu měla pensi V práci a

přehlídce seznamu těch kdo' pensi
dostávají se pokračuje Jakmile
se zhostí Mrýček Sam takých pija- -

víc pojde mu to jistě jen k duhu a

na úkor pooiivých vysloužilců a

vdov jejich nebude se aspofl pro
vádět všeliký humbuk výslužným
na jakýž si leckde již téměř zvykli

Je v Man Franrlscu

Časopisy v Han Franciscu Cal

vycházející uveřejňuji ze dne 20

června že Kudolph Hchnaubelt

anarchista kterýž prý bombu na

Haymarketu v Chicagu tvé doby
hodil a za nějž vfldcové anarchista

odpykali nalézá se prý v Han Fran-

ciscu ještě a několika soudruhy

TýŽ po tragedii v Chicagu zmizel

jak známo

Yeitožbách fanatika

Demokratický reformátor svého
řemesla guvernér státu Pennsylv- -

me jenž i v dělnických nepokojích
v Uomesteadu tak znamenitě se vy
znamenal počíná nyní sloužili i

fanatikům a prohikičákftm tílátní
sněm přijal zákon jimž padělání
potravin a piva jakož i jinoch ni
poj u se zakazuje Na přišlé pivo
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Hubert Ilíesí h farmer z Leecf

burgu přijel do Pittbiirgu Pa#

jda po ulit i 'napadl a děsně ztrýr
ml malého černocha rídive itoi

Týl ptal so jej dá li si vycIditboLV
farmer so nafi dopálil kopl jej a p""y
slťzo přehodil ho přes hlavu n

dlažbu Hoch zfltUl na místě V

leti v bezvědomí Lid se srotí i

byl by farmáře necitu jistě lynčuj
val kdyby policie nebyla v časzj
kročila Farmář byl zatčen Il(l]

nejspíše že zemře fs
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Jcdnod milí' a dobro

Za nynější doby zvláště v zi1
této velmi mnoho lidi stIJenoitJ

liolestným neduhem — revmatn?
a většina jich zkouši všemo2tÍ

prostřeJkň které kdo jen radiál
přece lest léčení jednoduché Si
ritu lék proliremnalhmu (láhev zil
znící veHkero zárodky revmatisnM
HevcrHi) olej st) (Jolhtmla (za 60) I
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ZdnivA ženu

Zdravá žena jest základem n
nlif) blaha zdravé dítkv blat„

j
doplňuji Každá manželka 1

muzo sveno mtiuje aazua m

která dítky své má ráda musí tj

toho aby zachovala si zdrávi

mile však zdraví Jest porusenty 9
£

zvolili si dobrý a bezpečný lék

se zdraví co nejdříve vrátilo ' 'j f
nemftžo býti dívkám a ženám ři
ručen lek lpsí nežli jest
Jlfguld tor &enkých nemoci 1

}
1

jest pravým dobrodincem žen Ji 1
ere poniavni nemoci zensKo :f

kem tím vyléčí Cena $1 ProLV )
živnosti zatvrdilosti stolice

pocházejícím bolestem bii- -
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xKiisie lecnio icku uzivejii f
(IcIhI ens a budete nookolenv a I
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Jlřň tfutinrS vytvt ll klolfirik
na píri r inmrn( I tiditl
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X4lWk f ill
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In 37 června požárem illiarn

Montgomery Jitý neznámý zahy
nuli v plameneih Panuji obavy
i i jma nesusti se stala rkou
ohněm p6sobená obnáál 50
JolarA

I'rpu(l4n
President propustil dne 2" Čer

vna spolkového výbírflho látaná

t Portland Ore a sice na základé

zpráv do Washingtonu došlých že

pasování Číftanft do opojených Sli-

ta v místech téch dosud nepřestalo
15 června přistálo 150 Číňanu po
lodi Dannbe již vydávali se za ob

chodníky Jtou výbíróím Lotanem

připusténi aó musel tento vfdřt co
to bylo za chlapíky Výbřrií Lo-ta- n

prohlašuje ia jeho lhůta vypr-

ší dne 1 července a ponévadž za

stával úřad svdj svídoraitř mohla
se mu do té doby poskytnout! příle
žitost aby odešel t úřadu aniž byl
by jako republikán propuštěn
Musela se proti němu nějaká příči-

na najít a našla prý se Ve Wash-ington- ě

zatím připravují se že

několik výběrčlch poženou k zod-

povídání se poněvadž prý vpašová-n- í

Číňana podporovali

Stav peněžní
Z New Yorku oznamuje se ze

dne 28 června že stav na trhu pe-

něžním se značně zlepšil Přebyt-
ku ovšem velikého nebylo vzdor

čilým poptávkám však telegrafi-
cké žádosti o zaslání peněz do San

Franciscka a jinam již minuly
Tísefí i tam zdá se že již přešla
Na Wall ulici hlavně o otázce stří-

bra se jednalo i vyskytovaly se do

tazy proč president když otázka
tak palčivou nesvolá ihned kon-

gres ku zvláštnímu zasedání aby
ShermanĎv zákon o stříbře byl od-

volán Povídá se že prý nepanu-

je naprostá jistota že v nižší sně

movně získá se pro odvolání záko-

na toho potřebná včlŠina aniž jest
jisto zdali v senátu se tak stane
toť prý jediná příčina proč presi
dent nechce svolati mimořádné za

sedání kongresu dříve nežli dne 4

září
(im dál lépe'

Následkem veliké tísně obchod
ní a nadbytku rudy železné pro níž

nelze najiti dosti odbyta akoro ve

fikeré doly v horní části státu Mi

chigan zavírají a zastavují práci
Doly zaměstnávají mnoho tisíc děl
nlkd a pro ty v době nynější tím
větší to rána Také lodní spojení
tím utrpí nákJady a doprava se

zastaví a nouze mnohé zasáhne —

Největší doly Mollie QÍJibson
u Aspqn Colof Jež nejvíce stříbra

dolovaly byly dne 29 června za

vřeny Totéž platí o dolech podél

moo a lupič posléze dal se na utěk
Konduktér za nim a jsa dobře oz

brojen přiměl konečně lupiče ku

vzdání se i zatkl jej Lov se poda-

řil neboť konduktér obdrží $1000

odměny za polapení lupičo vlak

přepadnuvšího Po druhých pátrá
spolkový maršál a jeho výpomocnf

Je oliěanem t

Podobný špás jaký ho stal své

doby guvernéru IJoydovi v Nebras- -

ce má so státi nyní guv Altgeldo- -

vi "lbe Journal" v Chicagu
uveřejňuje totiž zprávu že Altgeld
k hodnosti guvernéra není opráv-
něn poněvadž prý panuje pochyb-
nost zda li jest občanem Spojených
StátQ či nic To prý přede vším
mělo by se zjistiti neboť Altgeld
odvolává se na to že oteo jeho stal
se občanem a on jsa narozen v

Prusku roku 1848 tím práv ob

čanských v zemi této nabyl Nyní
má se zjistiti kdy otec nynějšího
guvernéra občanský list si vzat a

nebyl-- syn jeho již tou dobou 21

roku stár To tak ještě aby gu-

vernéra připravili o "portupé"
Hlav oseni a povětrnostl

Úřední zpráva x Washingtonu
ze dne 27 června udává že pově-trno- st

po celé zemi byla osení veli-
ce příznivou vyjma horní údolí

řeky Missouri kdež veliké sucho
mnoho škod spflsobilo kdežto na

některých místech na jihu mnohé

škody prudkým deštěm spfisobeny
jsou V Pensylvánii — pšenka
zraje rychle kukuřice a brambory
se lepši sena a oves slabé žito do
bré a tabák již rozsázen Texas
suché počasí po celý týden panující
mělo velice příznivý vliv na úrodu

bavlny V západních částech stá-

tu bylo deště třeba na některých
místech kukuřice jest přímo zname-

nitá pšenice byla lepší nežli a po
čátku se myslelo úroda ovsa slabá
následkem rezu Arkansas — po- -

vetrnost celkem příznivá veškeré
mu obilí a pšenice jež se sklízí
IJavlně a kukuřici dobře so daří

prý n&vladníbo (trinnella a lion- -

fielda sprovodili se svéta

Sechli více rudy

V tavírrach denverských pociťu-

jí prý velice povšechný nadbytek
stříbra trpí hlavní vsak nejistotou
jakáž vrcholí v dosavadní tísni pe-nřži-

ií

neboť nevédí kolik za iáso-b-y

své dostanou a jaké budou po
případě ztráty jejich Čistého stří-

bra mají firmy každá as 500000
uncí z dostatek aby spotřeba na

jistou dobu se kryla víak nové y

rudy neiizavlrajf již proto
že není zakázek ani na to stříbro

jež mají v zásobě Jestli tak nadá
le potrvá budou prý muset závody
svů zavřití 1'ovída se že firmy

tavírny vlastnící ztratily na rudě

koupené v týdnu minulém 650000

doiarQ neboť cena stříbra náhle
kUsla Také Omaha A írant
Smeltina Co nehodlá rudy víco na

kupovati Podobné zprávy dochá--


