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Vrnnjt dodrolnnoMI
Z Kansas city udřlujo ne z dne

2" červeiie že chéf policejní
Speers vynaíel kdei nějaký zákon

jimi se zakazuje železničním spo-
lečnostem aby do města % mátu

přivážely "paupery" čili churase

♦ 1127 Vermontu ♦itfííS Newměla jej totfl ía nebezpečného
anirchintu a toliko na zakročení ra

blasf i rniMl se (ti ti nějaká pora-
da aby pří hlanovánf většina sená- -

Zájem o politiku Hiátu lowa ne Vorku ♦llíos Pinnsvlvanii
poznenáhlu zvřlíuji a hic Jil z tořltuo Jednotlivých otázkách jlouho l334 Marylandu #213 1 Západní

koukého konsula byl propuStfn
Jeho rkuíenoti jou v podivuhod

ho ohledu že rcpuhhkánká kon
irginie t!63 Ohia 43101 Michi- -(# netahala I pororujo 1c Venco Htátní olbývati ne bude dne ném tomto rentování obsáhlé Zei- -~t největšl nebezpečí a tFkAika

Ifl urpna a demokratická za tfden tung Jet neíkodným podivínem'Cl odvolání MuTmanova isAkona

ganu 45108 do Minnesoty C0 a do
lowy 411 Za poslední dva roky
zaplatilo so odměn za cukr 1 národ-
ní pokladny 410717208 a letos bv- -

asi 10 rokn starým Sotva vylezlWTořívi v rnolnonti
nato Kandidálé budou jmenová
ni a volební kampáft zahálena Pro dopravili jej na policejní stanicijbuiitrování v urnám Proto ví
hibicáci již jmenovali rí líxtdk

bez práce a zaměstnání Z Denver
jak známo ponlal výpomocný výbor
několik netdělníkfl již v Colorado
v dolech náKledkem zastavení dolo-

vání přišli o práci a pádem bank o

peníze na východ Policejní chěf
myHlí si že budo nejlépe když

na hraiictch města stráž
policejní a chuďaiy dálo po dráze

lo o 2 mil dol více nežli loniié tikó rý íhytecni jirouliování
bednu jako hlavní svědectví lí

němu též lo expressní společnost
Htátní KeverenI lí í) Avie

0

wort prenidont Drake-ov- v nniver
Koxhodiiuti poroty

Porota koronerova v Denver ro

JaHtní vřel raI by oltran{nó vi-Z- ll

jenže kroky avými ve umřru OMidii ofio poplatku to za dopravu
niiy z hen Moine jmenován jet Zoitung nemá peněz Nepochybujeimto mnohé ncnatory demokrati bodla o případu lynčování Itala

Dan Aratta dno 28 července žo
kandidátem úřadu cuvernéra Po me ani dost málo žo záhy ukazova_ié mftle ni iohnřvati Clevolantl
pulinló odbývati budou konvenci li se dá v "dimo museu" a pak bude nepustí tak aby vo městě Kansasr4l by toho viJil aby tikoo řhcr
dno I září Několik republikán mu hej3an6v byl odvolán a buI U MU Ít'11 City zOstati nemohli Jsou prý to
nkých okrenních konvencí ho liž ftarítěva na štětovéJSiiU tomnkdyi ti ji 2 ve finanční

vtAice a ním nouhlaiif áf renubli- -

z většiny lidé již ho jen lacino do
stati chtí na východ na úkor dělní

byl usmrcen osobami jež porotě
nejsou známy lul jak známo npft-sobvr- a

na nejvýš bídným ztrýznil a
pak zastřelil starého veterána
Svědci předvolaní nebyli a to zto-tožni- ti

obviněné vfldco rozezleného

odbývalo i vybrali hí delegáty O DIo náHlediijfcího idehledu ho
úřad inÍHtotijuvernéra prozatím poinl aneb demokraté néiakého ukazuje 2o návitěva chicagské vý

kft potřebných
"
Co na tom pravdynikdo neuchází Tak o úřad noud

stavy jcit o mnoho větší než li vý- - niKdo prozatím neví pakli všakravidla přijmou jímž by tbyteřné co nejvySního noudu neieví He 00 jedná se o chuďasy nebyla by 'dobro davu Několik Osob bvlo zatčeno ayotahovánl včci bylo lažehnáno sU7a ve Filadelfii Prftměrná
denní návštěva obnášela ve FilapoHÍco a Houdco Hobinnon bude činnost města Kansas City zrovnaStatistikové vládní poenali že mezi těmi col J V Urenan na ob

nejHplMo znovu jmenován Totéž delfii :lilice o včtífm obchodu oproti na nejvetsl
platí 1 o železničním komisaři

vinění žo 'id vedl Týž však roz-

hodně toho popírá
V květnu 21000 Jel domň aby byl sťati eemí ta minulý rok končící 30

ervnem jnou o 40 milionu dolarft
Luke Pét kandidáta lest v poli o V červnu 27000 Na výstavišti vypravuje se odeúřad superintendenta veřeiného

Jest prý iierlaen

Nedávno přinesly listy z Čech'Aybné Když jo opravili bylo na V červenci 2:i000_ ano 28 července žo komisařškolství Na demokratické straní V srpnu 13000Jftě nepříznivé převahy U3 mil
jesté se h kandidáty nevytasili

zprávu o tom že v Praze přiznal
se jistý Karel Smetana k zločinu

V září 80000
Johore musel se domft vrátiti a
sice na rozkaz svého sultána jenž
není n ním nikterak spokojen Jo

1 akli se potvrdí že guvernér lioies V říjnu 80000

olarft jen na 63 mil dol uhýba
jdála no nedoatřením vlaHtné alo

Ji převádění i jedné úřadovny do
_1 V I 1 1 t

jenž v Pcansylvanii spáchal Dno
nepřijme znovu nominaci pak byli
by demokraté iowstí v DanSavé

28 července pak dostal rakouskhore jest zemička tvořící cín ma
V listopadu 0180

V Chicagu:iruuw kuo jeuni Hpoieiiii ho na konsul Max Sohambcrg v Pittsburlajského poloostrova jíž vládneneboť byla by porážka leiich téměř
ÍAubé ío je to v pořádku ale ne V květnu 50102

V červnu 89170
gu z 1'rauy oznámení že onen
vězeň u noudu v Praze Karel Smeisvedoiu e jista kdežto s lioiesem v čelo mo-

hli by jakž všeobecně ho přiznává V červenci 109200 tana ja nebezpečně nemocenřNřktoří členové 61 kongreHU

jfijeli do Wahingtonu již v tyto
po případů opět zvítězit Mimo

sultán dlouhých vousu a šťastný
majitel (53 Žen v jehož moci život
a smrt jeho podaných se nalézá
Sultán pořídil ni v zemědělském

paláci krásnou výstavku a sice ve-

dlo výstavky Paraguay Za komi

přiznal se žo když dlel v AmericePožárem
úředníky výše jmenované bude li

Iiy a ti témíř vSichni toho jou zavraždil v listopadu 1890 liatéhnZ Medford Win sděluje se zedu na podzim voliti hí též wlenyffitiieau že fSlierr
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nižší sněmovny a 28 poslanců do dne 28 července že leHní požáry
řádil 7 tam dne 28 července prud

)upi mříbra muHÍ býti odvolán
Poláka Walkowski-h- v Pennsylva-ni- i

Smetana udal též žo jistý
Polák jménem Olkowski bvl ohví- -

senátu Btatního Z oněch 22 ližleb aHpoň klausule o kouni ntří kostí nevídanou a zničily městečkozňstanou jest deset demokratu a
něn 1 vraždy a odsouzen do kázni

saře zvolil si vzdělaného muže

líaju Spi Amar jemuž přidělen byl
výpornocný Lake Kaja sotva dostal
rozkaz svého sultána sebral so a z

Chicaga odejel domft V zemi jeho

'o 1 1'rentico Junction jakož idvanácte republikánu Ačkoliv da
co víak místo toho náHledovati

Ía aneb náHledovati by mílo
ho nikdo t nich védíti (ieary

la lowa 25000 většiny líarrÍHono V městečku Medford bylo
1800 obyvateli! a meri těmi i něko

w

ce Konsul bebamberg teď vyše-

třuje zda-l- i jest na tom něco prav-

dy a potvrdí-l- i se to
I zasadí so o

vy tož guvernér lioies zvolen bvl
aray Fakonera avýra proti Cífia- - mmpanuje ten podivný ještěvětSinou 8200 a čísla ta mluví na-- M v

když sultán so na někoho dopálí že ProPt2ní nevinnéhoiw uvi íBUDira i prvnnn 112 na
lik rodin Seských v Prcntioe a
Fifteldu bylo po 1000 obyvatelů
Ve Fifieldu kdež též několik Čo- -

ma za ebo dosti zřetelně VÍHto no doitavili Týž takto ho vv mu vezme hlavu dá jej popravili
1 Jest ťistavním!iownké politice lirajo hlavní úlohu

pvil: "Jsem rozhodné nroti taV V Cincinnati Ohio budo předloHajá nezftstal v Americe alébrl jechft bydlelo obnáší ztráty Í200O00prohibice republikáné toho vědí aanému tákonu Shermanovu Byl celkem 31 stavení bylo zhoubnýmhodlají konečně chyby učiněné něm vždy proti němu lest nevhod živlem zničeno Tamtěž i oheň- w

jak napraviti aby získali znět ten

de ni pro smrt Inu proti gustu
žádný dišputát

Kněz y nesnázích

V Ilradocku Pa mají sensaci

l a uoba Jej zavrhla Čím dříve vznikl a sice ve ntA!i fliftsnmocný živel jenž volil s demokra

žen zákon o dani na cigaretty nou-dfi- m

aby rozhodly zda-l- i jest
ústavním Dno 28 července ob-

chodník J S II ill zadal žádost k
soudu aby bylo zabráněno okresní-
mu pokladníku vybírati tuto vvso- -

de odvolán tím lénn nrn rlnti
--— wV

House Ctyry hotely dva hlavníty odině proto že chybou vfidcaIde tem Nělakó ikknnnAnrnA - - 0

republikánských prohibice mezi re
nky jiné budou ovSem zapotřebí

obchody hostinec a restaurace le-

hly popelem V Prentice shořely
veliké zásoby dříví několik stavení

publikány mnoho měla podporovájnem víak připraven abych již

Hov Itaimund Wider slovácký
katolický kněz udělal si známost
ve zpovědnici s mladistvou Polkou
ženou Slováka Vinczko Když zpo

leluni mohl říci jaké nebotr abych

kou daň Podobnou žalobu zadal
též velkoobchodník Davis Zatím-
ní zastavení bylo vydáno na po-
kladníka soudcem Wilsonem až da

10 přímo řekl nevím nám Tolik KRONIKA UDÁLOSTI vídala so mu zulíbal ji v kostel© a

u tratě so nalézající však lehlo po-

pelem

Úpadky národních bank

Komptroler Kckeln vvdal z do- -

Btačl prozatím žo zákon íSher Důležité pro unie pak pozval ni ji na faru kdež prýnav pojdo a to bude jiHti n pro Z Chicaga ze dne 28 červencose náramné nepěkné so choval Zenachem aniž Hkoditi maže Ne- -

sděluje že soudce Tuley rozhodl

té doby kdy bude moci sond dfl-klad-

věo vyšetřili Hlavní ná-

mitkou jest že zákon ten jest na
úkor kongresního zákonu o mezi

1 jak druzí Houdí v otázce celní tyčného odboru vládního dno 28

července následující zprávu: "Ne- -případ ivlástní důležitosti pro dělItákonA! latí Vi yLorA nL„nAui:

kněze zažalovala před soudcem

a když již došlo k vý-

slechu milý pastor stáda svého za-

platil 4450 náhrady manželi poha

nické organisaco a unie idncinat dávné zprávy v novinách že od státním obchodu
ský orchestr podal k soudu žádoHt

iu naHvédčují dá ho již nyní
2e budeme míti nový celní

měsíce ledna 183 200 národních
proti Chicago Musical Hocietv abv bank prasklo byly mylně a nroto

Nízká cena pšenice
Z Chicaga ndělujo se ze dne 29[on a nice od A až do Z Kadí

přiměl ji k vyloučení osmi členQlni stanou ne změny Zm toho následující zpráva byla připravena
aby veřejnost řádně byla informo

něné ženy a bylo to V neděli na
to manželé nešli do kostela kraja-
né jejich ne tomu divili věo ne

prošťouchla a nyní celý slovácký
Hradock na kněze hubuje i vyslal k

července že cena pšenice s dodáv-

kou v měsíci září klesla na C0J
cena to jakáž nikdy ještě
před tím nebyla na burso chi

vaná: místo 200 bank zavřelo iich
očekává ProhláSení

Siá
zánad praví toho tak

že nelze připuHtiti jiného

téže poněvadž hrajou v orchestru
s nečleny oné jednoty Těchto
osm členft Jednoty rádi byli by hrá-

li s druhými a proto odvolali se k

soudu aby nemohli býti vyloučeni
Žádajíce soud aby rozhodl muže li

pouze 105 a odevzdány jsou v ruco
kontroléra 14 iich opět zaháiilo cagské Za příčinu udávala sečinnost ivou za poměru příznivých
a požívají opět důvěry okolí avěho

biskupu výbor aby čistý hlasatel
slova božího byl ihned odstraněn

Vládni důchody roku 1801

Komisař Miller poslal dne 28

panující tíseň peněžní nepříznivé
zprávy o stavu bank new-yorskfc- h

Jak Je na Havají

Honolulu došly cprávv až do
Trh záhy však so opět ustálil a s

v ní mž so nalézají průběhem týdne
pak očekává se žo i jiné tak učiní

10 července jež označují po--

Je jednota vyloučiti či nic Chi-

cago Musical Society žádala noud

aby žádost oněch osmi členfl její
července tajemníka Carlinleoví nastalé ochablosti poněkud hoou aituaci na Havaji celkem zejména do 1 srpna no tak ntano
'
zprávu o vnitřních důchodech vlády bral
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