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Vt 2 hodiny v páU-- ráno vnikli

lupiči do svltnitt John If fnrjr ho

v (Jrafton Ohio Unrj s probu
díl a postavil se lufi'ňm na odpor
pří čeml byl talřlen IoticU

lojoval lupiče al do Klyria O

kde imiifli

Kvan Kavan majitel itrivnlho
doma v Midít' 4Mill malé vennic-- c

e Wilkenbarrp l'a byl v $Ax-t- a

řádné rino od lupičů lavraUřn
O Kavanovi ae vMílo le má doma

velké umy jenř & mi ne ta to ie
tlocin byl upáchin od lidí dobře v

domé obetnárncnýcb

Minolého čtvrtka byl uSinřn po-k-
a

vyloupili exprcMnf vlak na

Santa Fé drize t (ialveatonu je-

doucí bifle mřU Temple v Tesán
Na lokomotiva vynkocili dva lapiíi
a přepadli strojvedoucího Topi-iov- i

ae podařilo diti konduktérovi

poplašné matnění a kdyl vlak n

a k lokomotivě přiila po
moc lupiči prchli NejapfSe bylo
toanovano upiknutí však dva t lu-

pičů kteří na vlak vyskočili byli
od ostatních opuštčni

James Brown řiditel Long
Island Cotton Millu blíže States-vill- e

N C po delší dobu pozoro-
val že se mu v kráma ctrací tbožf
V patek řekl dceři ie tam pfljde

spat a lapí večer ilodřje V sobo-

ta ráno však dcera jeho sešla podí-

vat se do krámu a nalezla dvéře
odemčené Oteo její ležel na zemi

prostřelenou hlavou a rozházené
zboží kolem a krví potřísnčná po
dlaha a stoly dokazovaly Se se mu-

sel mezi ním a lupiči udati hrozný

boj Celé okolí jest nad tímto
zločinem rozčileno a občané se pu-

stili v stíhání zločinců

Tribuna se zřítila

Ve Wortbington 3!inn se zří-

tila minulý pátek velbá tribuna a

ohrady kde se odbývaly kofiské

dostihy na platformč se právč na-

lézalo přes 500 osob z nichž jich
bylo mnoho poranfno Usmrcen
však na štěstí nebyl nikdo Příči-

na neštČHtí jest ta že byla platfor-
ma tuze chabé postavena

Arkansas nechce UcenHl

Upmo sečteni hlasu ve stato o
licensi na prodej lihových nápojů

m a a a

vyslovuje so prou licensi a sice

bylo proti ní odevzdáno 49595
blasft a pro ni 47662 Hade tedy
stát zkoošeti to bet license a ob-

chodníci budou mítl všechny ne

názo jaké bývaly v lowě a jinde
kde byla license trušsna
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pn Ky Wst 'ltk #tt maribi
mil polřflí a tnnuhn oatrovU při
Mh l#líři byli IniaM fpwlUišano

Vsjtfre řilila lonh h!fn Jar
'ailll# KU hf# tyl' mnobó

íkfřl jHř lf#ti' a kftl#m K#y Wtst
II i slf o(rAk ai himf místo
ťJI byl pnořB na tři sUpT pod
vodosj a vlrka vtar byla ml- -

tna jikol i mnohn drobriljlího
lobylka HiřscKy ntkdika ba- -

lov btlr strbánr prulkfm l

Krm od tros4psdfi dslítím
NlSUroq chvíli se idálo ! vše

na ostrotka vsime ta svl Niko- -

k loll btln vrlano na mlléina a

nlkolik se Jib pobřslale AI Po

sud nebyly oinámsny ládné Uráty
tvotň lidsktch Jlouře v sobota

odp astala
Uouřs která minutý týden řádí-n- a

jilním atlantickém tbřtll
rotšlřila na sever al vo St
ohn's N K Ctyry lodi takotve- -

né ivenčí lálivn Jsou ve velkém

nebezpečí Do zálivu se více ne
mvhou asi více doslat % panovaly

obavy le se troskotají Na po
třeli bvlo mnoho ikod tp&sobeno

Heitlsti aa triu
fiprfssní vlak Wabash drábv

edoucí rychlostí 60 mil ta hodina
vrátil minalé neděle vtSer blíls
Maumee Ohio do otevřené výhyb-

ky Strojvedoucí Smith byl oka
mžitě tabit a topič těice poraněn
Nějaký tlotyo otevřel vfbvbka a

w - ar mm

postavil světlo aby nkatovalo vý

hybku zavřenou Pachatel jest
dosud neznám

New York & Washington Kx- -

press na Pcnnsylvanské dráze kte

rý vyjel a New Yorka o pul noci i
neděle na pondělek araail se "spla

šeným" přeŠinovacítn parostrojera
blíže 30 ulice a oba stroje byly
roztříštěny Sestosob bylo pora
něno Nikdo na štěstí nebyl ta-
bit
V neděli večer srazil se osobní

vlak Santa Fé dráhy a nákladním
vlakem St Josepb & Council Iíluffs

dráhy asi 18 mil jižně od St

oseph Mo Neštěstí ae stalo ne

poslechnutím rozkazu se strany
muistva vlaků Stroj veda na

vlaku má přeraženou nobu
několik cestujících bylo pora

něno

Atentát na soudce

Rodina soudce Brenlana v Chi

caga tone v nebezpečí života Bě

hem minulého týdne bylo třikráte
střeleno skrze okno do bytu soud-

ce dvakráte do šatníku a jednou
do ložnice Jednou soudce sám a

podruhé jeho manželka stěží se vy-

hnuli smrtící kouli Soudce sám
se nemaže domyslit příčina tohoto

pokusa Kozbodně popírá že by
to byl pokos připravit! ho o livot
a myslí ie to bylo dílo nějakého
neopatrného střelce který střílel
buď a nevědomosti- - aneb chtěl udě-

lat i pouze výtržnost v okolí
Soudce nechal případ vyšetřit sou-

kromé Ujné policejní jednatelně

Konference odložena

V minulém března rozeslala me
xická vláda pozvání všem ameri- -

ckým republikám aby 'ae r řlina
odbývala všeobecná konference'
alrin nnrivn in lldrnil '

ri A i M M laa — ia iuiv( jiauvmericKo siiy
potvání přijaly však Spojené Státy
dosud ae neroihAll K4tivm
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Dřti temřslého Jay (Joolla a vy
konavatélé o

poslední vole vy-

mohly si u soudce Lawrence v

Nw Yorku soudní rotkat proti ko-

misařům daní aby tito zrušili proti
ním vypsanou daň Dokazují ie
prý nejsou obyvateli města Ntw
Yorku a ie komisaři nemají práva
daft takovou jim ukládat Jil v

loni ae pokoušeli t to samé ale ne

pořídili letos jsou však rotbodnatí
případ tento projednat do kraj-os- tí

Chtěl podplatit radaíhe

Hývalý radní Richard Arm

strong v Allegheny City Pa byl
postaven před soud proto ie nabí-

zel radníma James Ďourazovi úpla-
tek 1700 aby získal jeho blas ve

prospěch Gust Kaufmana který ee
neházel o místo vrchního architekta
na novou vodárna v Alleghany
City Vodárna má stát 1 1000000
a architekt má ze samy dostat tři
procenta mimo jiných příjmu
Kaufman byl ovšem ve uchftzi
mčstiké rady poražen

Napodobí ťarahorsU
Ifcev J Sendder není tím Jedi-

ným nápodobitelem Ilev Dr Park
bursta v Jersey City Jedním a

nejposlednějších Dápodobitelft šiří-tel- e

pravd a mravokárce jest nyní
Itev James Parker od Druhého

presbyteriánského chrámu na Han-

cock ave v New Yorka Pán tento
zamýšlí založiti jednota podobnou
oné Parkhurstově Organisaoe
provedena bude v těchto dnech
Jednota prý bude nestranná v kaž-

dém ohledu i o víře a zejména a

politikou nebude mít co činiti

SatolII má být odrolán

Proslýchá ae Ie papež připravuje
dlouhou encykliku atran katolické
církve ve Spojených Státech a hlav-

ní zajímavostí v ní jest ie má být
Mgr Satolli odvolán a nékým jiným
nahražen který by důležitější věci

odkazoval přímo propagandě Úřad

legáta zrušen nebude budou vsak
funkce jeho změněny Satolli však
bude jistě odvolán

'
Cyklon v Kansaso

Dne 1 t m zasáhl nrudkt cv- -

aion w íctuta Kan Několik bil
dor a obchodft jest zničeno Také

grtj! V™}1 b° PřeroSe- -
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fmlotifod 1 l lítali f klará

til tlne 10 fílns iánf Jf É

ai l tímto s lhárifrit ihUU-- J i
řoiboří ani

! Velká itátklktvkf:b

konsíňl ibímsna Hto(tt
tlsstoM Pítřf továrno potí
! svfm stávkálúm a st4k
vbor jím nařídit aby se r4'i

ra# N4Iakani lobo $ (í
vá Ie stávka i v oatatnftb lov

nárh brif skončí vltitfm
nika

t Spolková Porota v Man Yt

cista Caf vsnesla v soImM

est oblalob proti stávkářĎii
Macramento Kd llluff Mani
laOakland vpmřs i
jí pro spiknutí ta účelem tabra

viní dopravy poitr

Polit lok

Z rfshloK(na
Komise ustanovená presidiu

- " s

Clevelandem k vyií-třen-í

DIIa llkl - 1 I I

11 hodin dopoledne ve WaslCi!

tonu Jvuyl se komise odročí

Chicagu bylo tak učiněno s
doroťiruěním Že dodatečná sel
bude odbývali se ve Wasbinit
nli mohou být ještě další své

vyslechnuti Však al donu
t 1 # a a

nitao nepriniasii auo oy bvl v

ným před komisí svčdčiti P

au uiauv iicpiiuiani u na yri'
do prácn připravování své tprv
President ládal aby mu byla ti l
va podána do 15 listopadu j
Celní a pokladniční úřad

po řádném uvážení položky o al]
bolu v novém celním zákoně př
k náhledu že položku o nahr
nánf XXtlrn la n 1 -- ~ — I 1 1
tmu vana v u uciau uiuvauťl
kud příští kongres buď na tcf„é
volí peněz aneb radši neodvolá
loo položku
Odbor na vyplácení odměny

výroba cukru v oddělení vni
zemních daní byl zrušen a uřij
ci kteří tam byli zaměstnáni
dou přesazeni do odboru na da

příjmů
Zlatá reserva v pokladně sto

každodeuně a ve čtvrtek Již o

iela 958014000

Náš president (írover Cloveí

jmenoval do úřadu dohllžit
Ml

měřičstvf na místo odstouplého
ínC Mendenhalla roíi W V I

fielda Gen Mendenhall byl vž

věrným sluhou demokratické vl

a nyní dostal za to od přeniH
Clevelanda skvělou odměnu

1'ensijní úřadovna vydala te

týden poukázky na poukladníVSÍ
110800000

_
pensí iednateln

1

Pittsburga Milwaukee Des MY lít
nes Concord Chicago a BulTaloí

President jmenoval v sobotu J

lřý vlfř a jolou chvíli idáto'

iy ria nvrrtl ít fn#au I

i sliním tliottítn mil padnout
ihotibhíma lívU i rblf Mt
Jt Tail bybUlafufcy poláláao
o pomott a ihnal poatáfty ulttrnlid
l larnf tMkac'k na imtň
lli'lkm éailí hif a obana
l'"'Milo fhA uhfitíiil řkíxja
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J l'n N ViUnová v

tn é% Ita
vltl-- na aifí vé MtVf nl
ampy vtfials sír iroii korná
raro a spadla na dítky ktrá Jako!
pí Ho3vá bySr tnaeně toiá- -

w ar

ny nI byl ohA ubalen

V laoiné noclbárné na roh a

anmer a 18 ulice v Dtnver Cul

vypukl minulé nťd£] potdš večrr
oIár a ťřiilcbivší haaičl vn
li nřkotík foloudolenfch noclchá
ft Dva i tčcbto tonou v nebez
pečí života a má se ta to že nevy
drží

Cb) lili vraha

Asi před týdnem zavražděn bvl
líže Halt Iake City ttab ííiusep- -

pe Mnrano a vyšlo na jevo ie vra-

hem Jeho bvl Modesto Sicher
Chladnokrevná vražda vzbudila
vzbudila velkou sensaci mezi přá-
teli zavražděného a tito s _ vviiali—é

na stíhání vraha lnouce rozhodnuti
přivésti ho Živého neb mrtvého
Minulé nedéle večer vraha konečné

dopadli r horách a přivedli ho do
Salt Lake City Ulice byly napl- -

nény lidem a hrozby tyly pronáše-

ny aby byl vrah lynčován Žádná

výtržnost se však nestala a vrah

vsazen do včtení kde jest pevné
střežen

Mexický dubjtek do Colorada

Coloradští dobytkáři Jsou znač-

ně rozčilení nad tím že mexičtí

dobytkářští baroni se rozhodli po-sht- i

dobytek do Colorada aby se
na vládních pozemkách vypásl
Chtějí nčinitl pokusy aby torna

bylo zabráněno pomocí státních
karanténních zákona Státní zvě-

rolékař GresBuell v Novém Mexika
obdržel vyzvání aby pryní zásUki

dobytka podržel 90 dní v Novém
Mexiku v karanténě Dobytkáři
než aby je tam tak dlouho drželi
radši je hned pošlou na trh do
Kansas City

Vlak oloupen
Asi o pfil noci c nedéle na pondě-

lek zastavili tři maskování lupiči
vlak Southern TaciHo dráhy asi 1}

míle východně od Maricops Arit
Jeden jel co slepý pasažér ve voze

pro zavazadla a druzi dva čekali na
mfstó zločinu kde zabavili vlak
Pak vyskočili na vlak přinutili
slrojvedu aby odepjal parostroj a

jel as tři čtvrté mile ku předu
Mezi tím jeden maskován lupič
vlezl do exnressního vozu kdtílto1

druhý hlídat s revolverem v ruce
juuuu raiiv n vtik nnn rn
loupení Poskončení loupeže vsed j
li na knnř a rrKi Tiir!i í 1a
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0'Oonnor za kolektora celnfhoV A
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Studenbakera za poštmistra v

Gregor Iowa a Jamese Connin

za poštmistra v St Mary's }(
Poštovní úřady ve WashingW

zavedly nyní též přísnou teiul
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