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Ktrtntrní ťitiír lil "Cap
rbfli" óptn to aby poU
Jíl pro bdn4 přfpsdy a f
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Old 1'oiril a xnti milí od Cap
l hti j4í ttany % iiitřovatrá
rmlk "lmř ktrry kotvi v

Oll iVínt vyjflif tírfn lodím

tříc a míli I Nfwport atojí na
kotvi' h na ktrrflto parník mhle

hýli nlmítiiifi al oob a lodi

nákaou ntllenýrb a Um mohou

být po nřkolik dni ponechány
Mimo to ku pomoci tjf tu parník
Kvin!í"ft Itobert Korh který cb-v- á

pfMroj k vykuřování a čitínl
deninfekčnlmi prontředky Ika
fft moiro opatřili tolik co jich tře-

ba Není tedy nejmennl obavy že

žlutá zimnice noho neitovice dola- -

nou ne na iievninu l'ro nemocné

cholerou netí tak výborní pouta rá-

no ale v pádu nutné potřeby mohli

by nemocni dopravováni hýli parní
kem Kwing na Kinhermarid Inland

Kul v naílrh tdách

Oznamuje ne % pramenu prý zce-

la npolehlivých že runká vláda ne

rozhodla že ponechá v amerických
vodách ntále loďntvo válečné a nice

v new-yornké- příntavu kdež zřídí
ni západní ntanici Má ne za to
že dř-ji- ! ne tak jediné k vfili tomu

kdyby v záležitoHli ]ehringora
moře rozhodl nmlrčt noud proti
Anglii aby Hun byla připraveua
již proto že mluví ne o vynlání

né-koli-

válečných lodi anglických
do přlntavft kanadnkých Hun uká-

zala ne vždy přátelskou vftči záj-mfi- m

Spojených Státft třeba linty

anglické totiž americké čanto ni o

ni brounily non a dont možné že i

tentokráte jent v ponlání runkých
lodí nčco více nežli prozatím vláda
runká chce přiznali

Na hariijských ontromh

Od minulé poStovní zprávy z

Honolulu na havajských ontrovech
ne mnoho iiozoruhodného no- -

událo vyjma to že byl čtvrtý
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l'řoktnn # bude vydána ro nejdří-
ve ríi-lovn- poirmkové budou

naleiati na Voodrd nedaleko
l orl Mupply Abra nedaleko hranic

ktnlký(b skeleton na Koik

Iliiidké drát na několik mil od

hranin okrenu Kinglinher a iVrry
aneb Hed Hork na drát Santa Té
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Zajímavou zprávu podává "Jour
nal z Mariou kán jenž praví
mezi jiným : "Pakli nřkly bylo
pochybnoMii o tom jaké úmynly

vedly populiniirkou vládu k reorga
nia i milice tož nyní dle zápinkfi
ntátnlho tiskaře pochybno-nt- i

o tom lnou oiUtranřiiv Tak

praví ne vzhledem na reorganinaci
čtyř netnin milice lež nucantnila
no výntupu ve ntátnlm nnčmu minu

lé zimy a dvou netnin jízdy: "Chce
me aby no pokračovalo v tom

ohledu Munlme reft mužntvo jež

by rozkazA mu daných poNlouchalo

jakož i mužntvo které by neváhalo

vyřídili nařízeni daná mu proti
třm již chtí zákonité untanovenou
vládu ntrhnouti Zantřelení nřko

lika republikánnkých padouchu mi-

nulé zimy bylo by pravým požehná
nim ntátu a pravou službou zákonu
a pořádku Vnak v hodině nutno
nti tu ukázalo ne že ntátní milice

byla hnízdem rebelu" Těchto
několik nlov jent donti janných
mluví za nebe dont zřetelně

Přen zákaz bUkiipOv

V Denver Colo vydal binkup
Matz roku 1891 rozkaz že žádné
katolické děti nemohou býti připu
Stěny k prvnímu přijímáni leč by

navňlěvovaly nejméně dva před

(házející roky katolickou Školu

To rodičům ne nelíbilo ale pomoci
ni nemohli neboť všichni kněží
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iti náhoInkfch litů Inda
toho přesvědčení ž choleře

zabráněn býti přistup do mm

! lho města la i dílm mhle Ijý ti

iřstě kle cholera zuří f ni
zachráněn líěhcm cholerová

zy v Hamburku měli obyvatelé
folio domu v nejtlžcji navslívc

r&ti města cholerou celé týlny
a zavřeny a nikoho dcvnilř
uštěli Potraviny dodávány

malým otvorem do domu
d vařeny a obaly upáleny
le i před domem padali mrtví
fim onou zfistal ušetřen nika- -

Jholerst rozšiřuje ne jen tehdy
tarodky dontanou ne do ža

i ale nikdy vdýchanfm Kdy
ló dali mí říci a dl o toho npft-ivot- a

upravili není ohavy 2a

olera nířila — Ve vé nejhliž
rávČ ucinf Ujemník odboru

Iřlnkího Morton dvě d&lcžitá

íuiení KočnA vydají ho prý
finé sumy penřr na vydržovaní

' íe'10 °'j0ru íbyteřnfi U- -

S]l °ko jet roedřlovaní řa- -

V Leh neměň Toto oddčlenl
'avedťiio před írfzcníin po
li Mtani a trvá na d&Ic jako
Mo Htanio ani nebylo líčel
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j 4 Muperintendent na liHtiny

ířentv a Turner z New Yorku

jlAndidáti proti Hurtovi

$V"ý rni nejlepSí vyhlídky —

fj S přátelé Htříbra hájíce ce--

J' udrželi hodné vy- -

ávali že dobytí a vyči8téní

"ttojí za unci 12! a náiile-- 1

když cena jeho nklenla na
ž nelze jej dobývati víoo

X é Htrané ale oznamuje ne z

byl pMpil proti fil '
l adno

I 1 t W U rv přřlř koí řio

UíIImw Itrik kířý iřiir!
#poUnU dtfi4 ti jinýb

tntltk MtrIM njt v So--

Uf i íty Vfjtcht Moíioř byl
in4 pořoUoi po ďtftimintttov

porvi vinným traM prvho

Ťráit t4nrk Vm

ZákonoUr(ro ntátei IVnMjl
itKl nlávriem iáko

ktrfý byl přijít bUvn i tlm Um

lern aby vjhovřlo fotho-lnut- l

rfibnllio notidii V přlpadiMh jIdoud 14 Ihýin likont-- ntátnlm ne-

byly kryty Zákon tento mi za

úěel d4U vdiným lunám íll vol-no- i

v nabývání a dflenf majetku
jtko nvobolným Dl tohoto no-v?b-

zákona mohou vdané leny
knpovatí pronajímali a prodávali
onobní majetek ve nv#m vlatn(m
jménř jako nvotKlné pouze po-

zemkový majetek nemohou hypoté-
kou zadlužili neb prodali bez svo-

leni manželova čímž ne slaví v

majflníckém právu na rove li muže

který taktéž nemnže bez nvolenl

ženy majetek prodat neb zadlužit
Dle tohoto zákona žena ni muže

naložit a výnosem ze svého majet-
ku dle libosti aniž by byla v tomto
ohledu podrobena vbit muže pou-

ze že nemůže podpisovali směnky
co rukojmí za jiného Muže civil-

ně žalovat a být žalována v jakých-
koliv obchodních zálež i lontech ne-mB- "

však žalovati nvého muže jen
ivodu neb za účelem

ochrany svého majetku v případu
opuštění aneb když jí odepře zá-

konitou podporu Muž jí mftže

opět žalovati v případu rozvodu
aneb za účelem získáni majetku
svého zpět když jej byla žena opu-
stila nemůže být ale zatčen a tre-

stán pro její přechmaty jež ona ni

musí sama zodpovídat V přípa-
du soudu mezi manželi oba jsou

připuštěni za kompetentní svědky
vyjma v důvěrných případech kde
mftže jich svědectví býti připuštěno
pouze po vzájemném dohodnutí
Ona' muže odkázati svfij soukromý
majetek poslední vftlí komu si pře-

je však jeho právo věnné má být
Setřeno Všechny ostatní zá-

kony jež by se se zákonem tímto

nesrovnávaly jsoujod volány Tím-

to zákonem byla žena postavena na
roveří muži co se týče držení ma-

jetku což bude rclti nyní značný
na obchodní trasankee ro-

dinné
Křivě přísahali

Velikou nennaci spftsobila dno
17 L m zpráva v Pittsburgu Pa
že Dempsey distriktní předseda
ltvttřu Práen bvl odMAiiren ni L

{kládě křivé přísahy — Patrick J
Gallagher na jehož doznání Hugh
Dempsey i otrávení dělníku v

Ilomestead obžalován byl ze špik-nut- í

učinil další vyznání v němž

prohlašuje že Dempsey jest klade
ného mu zločinu za vinu nevinen

Gallagher a Davidson homestead-šl- l

kuchaři a Dempsey sedí nyní
ve vězení Dle posledního přizná-
ní íJallagher-ov- a

nezamýšleli z po-

čátku kuchaři Dempsey o do záleži-

tosti té zaplésti
- Dali ne částečně

hrozbami a částečně slibem žo ne-

budou potrestáni pohnouti k faleš-

nému svědectví Davidson udání

Gallagherovo potvrdil Zástupci
Dempsey-ov- i chtějí celou záleži-

tost přednésti před omilostfiujlcí
radu a byly učiněny kroky k jeho
propuštění — Celá záležitost před
ložena byla dne 15 t m soudci Mo

!! lit l in I Mrvt- - Kbk%

poo Iřtdiin v OkUhoml htd
' Infk4m i4fot n itf n pr

m ř"liikýri MUm
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I jil i toho ohlodu f rot milo-
vání v tJto tki dotid tkfitihno
fi#bylo

V ll-- vojfftiklm t Dotit
Wl řiliia dne 15 t w louřn tou
mírou ] bUkem itbit byl jedn
míli'ák ihned na rnlU a nlkolík

jich wrřiťno jt liouřw n l

roiiuhla # p-- i hodi-

li 4 ♦ ml a cvičeni j#I odbýváno
býti mílo mtMvIo býlí rxlroěeno

lílk m křižoval hrom bil a vojá-
ci prudkým dellěm mnoho zkusili
Houře ohromné npusobila ikoly t
malá neinocriic polil notva tlačila
pojfiioutí lžíce a Iehc raněni
Nikteřl mítičácl vyvázli tlm !

blesk na nich spodky roztrhal
aneb podešve bot jím utrhl jiným
vsak vedlo ne hule Celkem sedm
télce bylo Jich raněno

Kchfie r getade
V Heno Nevada odbývala se 15

t m valná nchnze lidu na kteréž
mluvilo se velmi mnoho o angli-
ckém zlatě jež rádo by nad finanč-

ními poměry země naši prý kontro-

lu si zjeduati chtělo a tak naši od-visl-

od Anglie by pojistilo
Hesoluce přijaté byly vesměs na

prospěch měny stříbrné i radí se

aby taká finanční soustava ae za-

vedla jež byla by úplné naší a

Eiboeekfir úsudek

Když dno 15 července národní
komise výstavní v Chicagu se shro-

máždila vyslovil se komisař
Kiboeck z Iowy velice nepříznivě
o místní správě výstavní když byl
uslyšel že tato rozhodla se výstava
v neděli zavřlti Týž stěžoval si

že správa výstavy chtěla jen
dělnictvu příležitost aby

výstavu uvidělo teď však že před-

stírá že nedělním otevřením niče-

ho vydělati nemůže což vlastní

tedy bylo pohnutkou k tomu že o

nedělní otevření pečovala

( lití se dostat ven

V Dubufjue Iowa požádal dne
15 července Texan a takto zloděj
jenž kradl dobytek jménem líon-no- r

o habeas corpus a sice ve spol-

kovém soudě proti správci vězení
státního Maddenu v Anamosa Vě-

zeň dovozuje že byl texasským
soudem spolkovým odsouzen na
rok do vězení kterýžto rozsudek
není správným Jest to jen soudní
Učení na zkoušku podniknuté a si-

ce jen za tím účelem aby se po-

mohlo mexickým banditům Garzo-vý-

již do Anamosy posláni byli
na svobodu Handité byli odsou-

zeni na tři léta do vězení pro po-

rušení neutrality náležejíce k rotě
Garzově jež ulekla se přes Hio
Grande do Texasu Kdyby se po-

vedlo dostati je i vězení nemohli
by býti pak vydáni vládě mexické

jež by jo jistě odpravila Spojené
Státy polapeni chlapíku těch stálo

prý 200000

Hanky v Kaiisas City

V Kansas City padly dno 15

července dvě banky najednou a zá-

hy na to oznámeno bylo že ještě
jedna banka přestala obchodovali
Nával na druhé banky následkem

toho byl ohromný a zmatek veliký
První zavřela National banka pak
Pranklin Savings a hned na to
Nor th trup Hank of Kansas City
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binkupa býti ponluňni Až vliv

věnec národní americký svátek nyní kdy přijel tam papežský
onlaven dvacet z osmadva- - gat Salolii který kněžlm v diecesi

ceti uprchlých málomocných bylo
polapeno a iinančnl ministr Darnon
že vydal první úplnou zprávu o

finančním stavu ostrova Dne 3

července byli dva z vftdcft minulé-

ho povstání Archibald Sinclair a

F U Val ker odkázáni vrchnímu
noudu a přelíčení s nimi bude ne

odbývat v srpnu K C Crick byl

propuštěn Prozatímní vláda klid-

ně očekává zprávu od vlády Spoj
Státu aby mo dověděla jakou poli-

tiku chce president ('leveland sle-

dovali stran připojení ostrovu ku

Spojeným Státům než bude něco
určitého podniknuto

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Nudou odpravenl

Dne 14 července odbývala ne v

Čado I T porada guvernéra Jone-n- e

národa ('hoctawu a dozorce

Faissona jenž zastupoval vládu

(iuvemér Joncn nemluví mnoho

anglicky a jeho tajemník munel tlu- -

mrw'iti Praví trn ?n nrn vrnoiirii

[odsouzení Indiáni kmene i hoctaw'
budou odpraveni dne 4 srpna Do

narítlii aby nedbali biskupova na-

řízeni a aby tím více si nechali zá-

leželi na připravení děti do katoli-

cké školy nechodících nežli na

ostatní — Jiiskup Matz musí ne

poděkovat! a na místo jeho jme-

nován jest Itev 0'Karrell i Den-

ver Colo

Náhle zemřel

Z Pine Kidge J D oznamuje
ne ze dne 14 července že známý
indiánský náčelník Young-Me- n

Afraid of Din Horscs jenž byl
vůdcem celého národa Siouxfi jel
na návštěvu přátel svých na jedna-
tel ně Crow Mon Na cestě té
však náhle zemřel Náčelník ten

byl jedním z nejlcpnlch Indiánu

již opravdu vládě byli oddáni a

mnohé nlužby ji prokázali Při

vzpouře na jednatelně byl on prv-

ní jenž pečoval o to aby tato zá-

hy ne utišila a také 4 února 1803

kďyž oni čtyři běloši byli zabiti

na White řece vydal vrahy nou

dftm Dle rodoklPenft lent nvní

Littlo Wound jeho nástupcem ja-- J

ko náčelník kmene

i"

Clungovi jenž v příštích dnech o'Závazky a dluhy padlých bank jmu

b stříbrných dolů na iivé-anch-

v Mexiku že kdy-ff- i

cena unce Htříbra na 'id
1

věci rozhodne
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