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řií lpít Přfpl projodnátal
# do 17 I ri v Nsr Yorku př'd
on trfrn 1'onlsnim jnl roíhodl
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JfHA ru%ém Utlliis
Vládní ifinř lřUk odbor v W

shítiíítořJ t'0 v třehto Jfieih

pfededoi temldUklho vjloru
iiřrnoviilho KaUhovi úřední Iprá
vtt o ruikém bodláku ilfícím s po
seve rotápala Jediriá bylina vydá
20000 až 50000 nemen Hyliiy
jou al fient stop v prAměru lo
dlák j rozšířen po ci lé Jilnt Dako-t-ě

ve 20 okreslidi Dakoty 2

okresích Minnsoty ' okresích

lowy a 4 okresích Nebraky Dá
le podíl železnio jet mnoho čáilí
runkfm bodlákem porostlých Í5y
Hnu lze lehce vyplenit! neb jet
jednoroční a roste vždy znovu ze

semene kvete až v srpnu a když

před uzráním květu bodlák zni -

čí jest po narost Kdyby plen ě -

ní dělo se soustavně není trý po

chyby že zla toho farmáři záhy by
se zbavili

T nebezpečném postareof

V South Chicagu III staví se

noiý obilní elevator a tesaři tam
zaměstnáni stali se dne 18 t ra

svědky avláStního případu Josef
Uoates pracoval na střeše pojednou
se smekl a padal Na pokraji stře-

chy se octna zachytil se pravou
rukou o zeď v letu svém a hodnou

chvíli visel takto ve vzduchu ve

výSi 100 stop Soudruzi jeho vi-

douce co se stalo nevěděli honem

co počít a dva i nich na místě

omdleli Konečně na úoěnlivé vo-lá-

Ooatese W Jones upevnil se

na provaz a z okna poslcdnfho po
schodí sklonil se k soudruhu své-

mu uchopil jej a Šťastně vtáhl

oknem do vnitř Na to byli oba

soudruhy svými uchopeni a v bez-peč- i

uvedeni Coates hned jakmi-
le byl vysvobozen klesl v mdloby a

když se vrpamatoval byl tak nervos-ní-

že musel býtdomft dopraven

Kolumbijské museum

Fieldovo Kolumbijské museum v

Chicagu bylo od té doby co organi-sován- o

jest o mnohý skvost oboha-

ceno a v těchto dnech jest proň za-

koupena skvostná sbírka drahoka-

mů a nerostů jež o světové výsta-

vě velikou pozornost poutala v

pavilonu Tiffany-h- o Jsou to ukáz-

ky rýžování a dobývání zlata i

stříbra ražení tébož a upotřebení
platiny niklu a j v Sbírka získá-

na byla za $100000
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byla líotiMoti jho #přIi(í'rn
porn jn t itřdftim klřý #

Hni Mfinil ik jiřn ítiikoí

jlli konjjfi tinlril toto

plijrn My o tom

V rhrok toi'l' Hiii} t 'rri' v í r

k Ifijniulí a sir V křijin
eterriA rl líťnney nállkem

roího-lntit- í demokratického

vititra J'ti to vttlínoit ot I

tifii v Kníd 4 okolí (Nilnfil
kteří od Ilentn-ii-- do Cherokee

''vpadli" ]ni dl toho rothotlnitt!

tiichni "sůmry" nbor přtkrooili
branire o l minut pře íiem
Viik neučinili tak súmyilnř nýbrl
byli okUmáoi jelikož kdo i před
ěaem v f střelil což oni považovali
ta inainení pravidelné lvu tkrá
cení ncpřiSel tím nikdo neb tf vši
chni vytrhli stejnou dobou a v té

doměnce že tas již nadešel No

dopustili se tedy nijakého skuteě
ného přestupku nýbrž jen jaksi
formálně úplní nevyhovili A

přece sekretář vnitra po tolika
měsíčním čekání po tolikerých

útrapách a strádání sbavil je ráiem
všeho !

?ía furernéVj to lese

Také guvernér Waite v Denver

Colo dělá víi-lik- koniny Minule

jej napadlo že maní vyhodili
úřadu policejní komisaře Martina
a Orra poněvač prý podporovali
hráče a že na jich míitta dosadí
své příznivce Ramene a Mullinse

Martin a Orr vyzvedli si soudní

zápověď naproti vyhnání guverné
rem a umínili si že se nedají (Ju
vernér pozval si dne 15 t m něko
lik setoin státní obrany na pomoc
která ihned obsadila radnici a okolí
a policie i hasiči opět vyrukovali
na radnici že budou své komisary
brániti i kdyby měli do vojáka
stříkati aneb slříleti VAccbno

obyvatelstvo spěchalo k radnici

aby vidělo také někdy válečnou
řež neboť dčlostřelci přijeli a ku-

lomety a namířili je naproti rad-

nici Půl hodiny dostali komisaři
času aby úřadovny vydali Ne-

uposlechli Vyjednáváno Guvernér
bál se o život a nechal se blídati
14 vojíny Vyjednávající právníci
chodili od jedné strany k druhé až

konečně obchodní komora se do

toho vložila a činila návrhy ku vy-

rovnání Za tím vyjednával gu-

vernér a Washingtonem o poslání
mn spolkového vojska a tajemník
války poslal 600 mužflt a Fort Lc~

gan a velitelem gen McOookem

Věo stávala se stále zapletenější
až konečně dne 10 t m guvernér
dostal rozum obranu rozpustil
uAlubn ďiwrn tMÍl M tl fli I ma I

i V T iT
na rozhodnutí soudu jenž dne 19

t u věci té zahájí slyšení a roz- -

bodne -- a ci tnějet právo zda h
na stranfi po řešténého guvernéra
aneb staré pol komise I

Milionář a splsoratel

Kalifornští milionáři —i— vždy

podporovately krásného umění spi
sovnóho vynálezců a spisovatelů
Tak aspofi dokazuje žaloba milio -

Ion a távkáli it ťí rtif lili n

liill 1111 odku ll riMiis lno ! J

♦ ypi lill #! Walt ofdámit #

litrli milici) aby )frifim
ntlili m tákáfi s iJk do

aby jskékolív i)Ulut
prolití krtu bylo tibránlno #rif
tll-i- l I po i n pora-l- H ltiho i
výtrifitkl fifistknn a dá jim volné-

ho návratu Mi ťtil iikolik
ttksúu na % tri niky jíl minulu

výpomocného ma postřelili

Tlrhřtrs v TrisM

Dne h t in zasáhla vichřici

tníto lngview Tes a okolí

pŮ4obfo mnohé iko ly Dům Johna
t vn nalézajíol s as na lení mil
ml rnřnta v němž bydlelo několik

černochů byl téměř na víe strany
rozmetán Vat černochů bylo na

místě zabito a několik těžce raněno

Ai na půl míle jižním směrem byl

druhý donuk vichřicí zničen oby-

vatelé téhož až na malá poranění
sťasině vyvázli Vůz jistého J

1
Kuffeta nedaleko stojící byl roz

1
lin j nťtftulo po Ilřm na nfil4

b ptm4lky )4I tQilmo hy]o
staveni jisté Jonesové černoSky a 4

roky staré dítko její jest zabito
Veliká a prudká vichřice prováze-
na byla i krupobitím Také v

(taincsville byla tiilná bouře jež
mnohé škody na staveních spůsobi-l- a

Iílesk zanáhl dům J V Wel-ch- e

a z?pálil V Mountain Springs

padaly veliké kroupy a v Tricham

u Colcram řádila vichřice vyžádá-jí- o

si 4 životy lidské a mnohé obě-t- ě

na majetku

1'okroková strana liilu

Na dosavadních politických stra-

nách není ještě dosti a proto vy-

skytla se strana nová Zajímavo

jest že stará síň Lafayettova v

Piltsburgu Pa kolébka to strany

republikánské stala se i kolébkou i

této nové strany Strana zove se

"People's Progresi ve Party" jak
však pokroku rozůmí stačí uvésti

jen Že největší převahu v ní mají

prohibičáci neboť skoro všichni

porady dne 1tí t m odbývané pří
tomní občané byli členy prohibič-n- í

strany Výbor o 100 členech

byl zvolen ku pokračování v prohi-bič- ní

práci agitačnl a ku lířeof
zásad strajy po státech Až sesílí

nová strana svolá výbor zvláštní

sjezd nr juplše opět do Piltsburgu
líyl také jmenován výbor který

by donesl pozdrav strany státnímu

sjezdu prohibičákŮ v Harrisburgu
v květnu a zároveň by pracoval na

tom aby ho probibiční strana při-

dala k tomuto novému tělesu Vý-

bor jest také pověřen ku sbírání

podpisů pro svolání národního sjez-

du r 1690 abýj menoval kandidáta

úřadu presidenta

Hutlou pohnáni před soud

Vrchní soud v Madion Wls

rozhodl dne 10 t m Že Franos W

Noye a Kugene 8 KUott řdtelo
vé pranklé banky Plankintonovi v

Milwaukee na něž vznesena byla

mimořádnou porotou spolu s druhý- -

! 1 I i 1

mi riaiieu oansy zaioua mum iuuuu

se podrobili Jou obviaěni že

přijímán aau vaiaay ao PanKy jcie
tehdy kdy známo bylo jim ju za

banka na ipatnch si stojí nohou

"itil i vffrtf v i 4V1 vrchní oul

Jiního ji nšhl-- i a pontvhárá j
v řukoi írif4

Irský msnlřci

Willism fyman pokdii(k Irské

Národní Iígy v Ameríc v New
Vorku vydl vsi jmdrni léto trsnl-at- -

manifest ku ttem jednotám

irským z l a v Ktrojě V maaife

stu trdl le (ila lston a lord
líoscbi-r- irskou otázku zradili a

tací trálcové prý uškodili zápasu
irského národa svými ústupky více

nežli zápas zjevný jenž Irska prý

přísluší Jedině revoluci-

onáři Irsko mohou spasili nikoliv

planná mluva ale pravé liny
Provolání končí: "Nul jen k re-

voluci DŮj chrániž Irsko" Ná-

rodní Irská Iíga v Americe bude

dle toho na příště hinctně i mravně

[odporovat! jen stranu revoluční

ve staré své vlasti

ISádraži vyhořelo

Ústřední nádraží v Denver vy-

hořelo dne 18 t m Oheň vznikl
v druhém poschodí a s úžasnou ry-

chlostí kol se rozšířil tak že úsilí

hasičů bylo úplně marným byli rá-

di že podařilo se plameny obme-zit- i

na budovu nádražní Škoda

obnáší 2A0(000 Pojištění jest
úplné

DROBNOSTI

Následkem příznivé povětr-nost- i

minulého týdne pooala setba
téměř na všech stranách státu

lowy

Arcibiskup Kain ze St Louis

prohlásil ve zvláštním oběžníku
žo katolický list "Weekly Watch-man- "

redigovaný Ilov I) S Phela-ne-m

v St Louis hoden jest odsou-
zení k vůli tomu jakž choval se v

žalobě kuěze Corbelta proti bisku-

povi IJonacumovi v Lincoln Neb

Ve sněmu státu Ohio byl po-

ražen návrh o udělení ženám práva
hlasovacího aby mohly voliti a

volenu býti ve všech školních vol-

bách

Tři lupiči již přepadli minule

vlak dráhy International it Great
Northern ve Palm Valley u Geor-getown- u

Tex jsou dne 17 t m

zatčeni Někteří Členové "gangu"
prchli dříve nežli policie na ko-

bylku se jim dostala

Nastoupivší teplé počanl mělo

za následek že okresy Palonse a Big
Bend Wash spoustou vody zapla-

veny jsou a sice z roztálého sněhu a

hor Podél řekl Palouse dále v mí-

stech Oakesdale Davenport a Span-gl- e

několik stavení proudy vod od-

neseny jsou

liyvalý poklalník prasklé A tne

rican National banky ve Springfiold

Mo A B Crawford byl dne 17

t m zatčen pro zpronevěření

$16000 s banky

Předseda dráhy Boston & AI-ban- y

oznámil Že o 50 procent výlo-

hy dráhy v Bortoně se musí změn-ši- ti

a celá řada zřízenců bude pro-

puštěna dnem 10 t ra

UJM fibvll i urnMl#ii aomi

fmifiínf ktrá o rťi uvaluj 14
rii nttiH maji ai Ipatné svldo- -

ml a proto návrh Prffera

na stůl 31 proti J7 Masům Pk
přikročeno k dbU o falení ttM- -

bra v pokladn v ktsrll v úterý
středa pokračováno a v čtvrtek

1'řijata ♦íliinoa II hlasů 41 proti
11

Senitoř l'tffr není spokojen
ifollohoit celní a polil svou vlast-n- í

předloha — Předloha Wilsono
va Jestli bude přijata pouf í tiech

IHf n iouiedjr le v Spojené

Slity nemohou poIéht ncboC

rolí onou předlohou vícchny
ňftrhndnf mtouvv_ uttatřnri mi u- -„ — —t
hraniioými velmocemi

Ve Itvrlek p4uk i v ohota po-- l

kr5ol inžmoTna polnc& v

kongrena v jedniof o roipoítu pro
rftmé potřeby Kejhhvníjií byla
dobaU o pololkich pro úpravu

f rftinýcb řek

V pondělí předlolena byl proMÍ--

dento Blandova předloha o ralení
atříbra a panuje včeobecnA tvSda-i- f

toit ida li ji schvilí aneb dá li

průchodu avému přesvědčení a ve

puj
AAUh 4A škr UvJkliwwAat

Iv

To Jfit fthielo

Íb poslední době provádí gavcr- -

yaéři rotných ilAtli kocoarkovskó

Vcousky jako na tak&zku Tak guv
' Moria v Hartford Conn vydal

fprovol4ní v němí odporucuje tka- -

5'ícnómu ivčtu řádné B7ěcení post

' 'aby dbalo apaaenf duší avých V

'Iprovolání jeho k lidu státu stojíc
'j psáno meti jiným: "O Ježíši

'íipasiteli lidstva milostivým svít- -

ilem svým osvěť myslo tvých dítek
které tápajíce ve tmách nedovedou

ividěli pravda ledyi se jim podá-bvá- "

JeStfl měl ten kos guvernér
f(po2ádat lid aby dal také na mo- -

'i tělní tot

t Poslanec Roatner x Louisiany
Ipodal v kongresu návrk aby proti
fnynijSfm i bývalým akcionářům

U V dráhy podána byla Žaloba

libj splatili Spojeným Slátám 35

J niliona dolaru které neprávnž i
llráby netákonité vyždímali V

té dovocoje se že vador

j ikonu g roku 1873 spojila se bea

yvolenf kongresu dráha lí P
í ífansas P a Denver P a následkem

toho spojení bei práva vydala ta
í milionu dol akcií že direktoři

Avhy U P kteří kansaské dráhy
í"jpili byli sami akcionáři oněch
Stih ba president U P že byl i

j'f (ísidentem K P dráhy dále že

'p roku 1873 do 1883 odhlasovali

V neprávem výplatu dividend v

vSnoaa 37 milionů téZ splatili ne--

h
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