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Ve Woodland Cal odsousí i
u l II' 1_„ I! ' '

v puiea o m i arueu pro vyaini
vlaku dráhy Southern Paoiflo v 11

se auvky zrizeucQ zeleznienics
smrti provazem Poprava ur?

na 12 února 1895
r

V Elraira N Y postřelil
pátek MJ Straitvážený obchodní''4

tamní na ulici smrtelně manževT -

svou a poranit lezce sestru te%

načež třemi ranami do prsou živffi

svému koneo učinili chtěl Manft
ka jeho za krátko ducha výpust}
a on sám na živu zachován býti M

může Příčinou trojnásobné jfi
gedie této byly různice dog
sestrou prý působené &

V Chicagu zastřelil vt
J J Iliggins domácí paní svou r
čež sám životu svému dobře ml i
nou ranou koneo učnil Higpj
dlužen byl za delší již dobo náj
a za stravu a když mu proto výj'j
věď dána byla rozzuřil se tou v%

rou že raději domácí paní saatřtj
ř pak sám sebevraždu spáohal

V Californii není dosud
štěno která strana čekance svél

pro úřad guvernéra svolila
2174 precinktft dosud doíly zp--

pouze s 2135 precinktu a dle tf"-m-

demokrat liudd 1078 hí
většiny soudí se ale že zbývá j$
precinkty většinu ve prospěch rej"5
blikána Estee no obrátí

Indiánský jednatel Windo
z Indián Territory odporučoí
vnitrozemnímu odboru aby Ir '

ánůrr kmene Ohoctaw saki£

byla výroba "výborného" j

piva kteréž rudoši tito s ječr
ne chmele tabáku jahod ČW

alkoholu mi připravují a po vět '

času pod vlivem téhož se nal

V Larned Kan zatčení '

souzeni byli dva mladíci 17(

roku staří Harvey a Arnold
a zavraždění mayoil

Marshe v Kinsly a aioe rozsudí
zněl aby držáni byli v státní ká'
ničí po tak dlouho dokud by gl

ni v din tlf tW j M tkái
Itfhflníti
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Denver ťoto odbý4na Ujni po-

rada ta ú':lrm talolnnl tMbrřt4ž

fiickébo truta kterýl by trb stři

brný éplnl kontroloval a rrnu
tříbra víem zemím jej poulísjí-tí-

diktovab Porady lúcmtnili
se pr4vcové virch hlavních tavírea
a (4lupci viecb hlavnějších slil
broilold Po detilra rokování do-

cíleno prý Hdoacího výsledku a

nový trust bude prý z4hy jil skut-

kem

ZaftUaii prorsi

V Atchison Kan spSsobcno v

pátek značné vzruSení oznámením

Že toho dne a rána mezi 4 a 6:30

hod znásilněny bjly Jedním a

týmž černochem čtyry paničky
jichž manželé v čase tom doma se

nenalézali Pátráním zjiitěno že

čtvernásobný zločio tento spáchán
byl černochům Tom Collinsem z

Fort Leavenwortb kterýž po před
chozí tfi dny na "spree" se nalézal

podsřilo se jej také v domově je
ho zatknouti Dídák dopraven byl
do vězení v Atchison kdež silnou

stráží střežen jest an obavy jsou
že občanstvo o lynčování jeho se

pokuií — Pro takou bestii jest

provaz až moo dobrý

Jede spět do Runka

Z Kureka (Jal oznámeno v so

botu že K II Nový nastoupil ce-

stu do Ruska aby prý tam požado
val titul a statky jež mu před 20

lety vládou ruskou zabaveny byly

Týž požíval prý titulu hraběclho a

rozsáhlé statky jeho zkonfiskovány

byly prý proto an dovolil si počí
nání carovo kritizován Jemu sa

mému podařilo se do Ameriky

uprcbnouti a po minulých dvacet

roka živil rodina svou jak mohl a

as před rokem přistěhoval se do

Eareka kdež ranče jedna dozoru

jeho svěřena byla Po smrti caro
vě obdržel prý od přátel z Ruska

zprávu že nastoupením cara Miku-láS- e

m&že v navrácení hodnosti i

majetku doufati a proto také ihaed

cestu do Ruska nastoupil

Mladá hrdinka

V hotelu Patterson ? Ilarper
Kan vypuknul v pátek o 7 hodině

ranní požár a pouze statečnosti 16

roku staré posluhovačky Mand

Hchemerhornové jest co děkovati

že značný počet životu utraoen ne

byl Když dívka tato se probudi-
la byla ložnice její dýmem již

naplněna a družka její byla již
v stavu bezvědomém Vyrazivii
okno vyhodila družka svou a sama

za ní skočila a znamení poplafSnó

dala naČeŽ družku do bezpečného
místa odtáhla a ač sama raněna

byla znovu do hořící budovy vni

kla a hosty probouzeli a neustála

dříve dokud hrdinské dílo avé ne-

dokončila Pf ranění její jest
značné vzdor tomu ale že ztrátou

krve značně aeslábla bude přeo na

živo zachráněna Od bořícího ho

telu chytlo se 20 budov okolních

neboť v čase požáru prudký vichr

panoval
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krý n4kli I n 141 ďi !n I m

eik p voi#ř h I"(-- r vovail nobof

přij'I prý ti mnohem l'íníf
ní drthon 8 Hthera ' ifí

i')'lt4no byla Formani počítají
lotil 30 entH od 160 liUr ť- - jeat
o i'i retitíi et)íjif ne df4lion po-

-

clt4no jeat klyl iel4 leleiniéní
kára poal4n J""( a o Vc levnřjíí
kdyl rnn4 ru l leln niční n4kU I aa

poaýlá

I ros fcIaJy

'A I) ner oin4(neiK v poboto l

bedlivým vyctřov4nfm zjiíténo
la 210 rodin dřlvijáíťh čb-n- a Ame

rícké onic iřlicricO železničních

mfe M-le- a řea 400 čtena svo-

bodných v nejvřtií bídě se natéi4

a to n4aledkrm toho že společnost-
mi železničními na černou listinu
dáni byli tak Ie nikde práce v obo

ru svém dotlali nemohou

fryfldMnirl zadumal

Z Dlack llawk (jolo oznámeno
v sobotu že při práci v tunelu Per- -

rigo udájo se děsné f kteréž

čtyry životy lidnké za oběť si vyžá
dalo Jeden z dělníka upustil to-

tiž rozžatou svíčka do soudku s

prachem kterýž ale nevybuchnal
nýbrž prostě shořel následkem če-

hož celý tunel dusivým dýmem na

plněn byl a čtyři dělníci tím zadu- -

ieni
Na ochrano xájmft jlžsfrli

V Montgomery Ala odbýván byl

pátek sjezd pěslitelo bavlny v

němž hlavně rokováno o tom kterak

by lepstch cen bavlny docíliti te dálo

Po delňím rokování usneseno pra- -

covsti k tomu aby proud dobrého

přUtěbovaleclva do stála jižních
obrácen byl a aby velké plantáže v

malé farmy rozděleny byly a tyto

aby rozprodány byly U-r- kdož ob

děláváním jich zaměstnávat! se chtí

aby ti farmáři kteří zadlužení ne

jsou bavlnu neprodávali a lepfiich

cen vyčkali an zmenícní dodávky

přirozeně cenu bavlny výše vyhnali
musí

1'rotl nafcrua dobytka

Státnímu našemu odboru oznáme

no v pondělí telegraficky t Koda
ně Že dánským ministerstvem vc--3

kerý přívoz amerického dobytka i

čerstvého masa do Dánska úplně
zakázán byl

Politicko

Cím zavlněna poraftka

Senátor Brice demokrat tázán

byv ve čtvrtek v New Yorku čím
dle náhledu jeho porážka strany
demokratické při poslední volbě za

viněna byla vyjádřil se následov

ně: "Demokratická porážka jest
přímým následkem spatných časa

Nejednalo se tu výhradně jen o

otázka celní jak značně lidu si to

myslí Lid po celé zemi očekával
že strana k vládě se dostavil do
bré časy přivodí a když se tak ne

stalo tu jednoduše hlasoval proti
ní To samé porazilo Harrisona

před dvěma roky Když blahobyt
počíná nmeti ta tid obviňuješ to
ho vždy stranu vládnoucí — Dle
náhledu jeho bude příitfrn demo

tický čekancem preaidentví nynějil
místo-pres- i lent Adlaí E Ste
venson
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5II June pop 4H)
přoh 30tf Hqnderaon a! 1 57 i
V pořvř)4ril ixlavi Itným
blaaA před dvéma roky ilratili de-

mokraté 41431 bly a prlíhi£4 i

1151 rvpiblik4né sNkali Í971 a

populialé 1211 htaall — V aen4ti

ia#dati bid H demokrata a H

repiiblik4n9 v anlmovni "lin ft

Kjk SO repoblík4na 51 demokratu
a 'i popglíité Mijf todll rcpubll-k4n-

při společném blaxtvání vet-iin- o
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Samí koilelj
Nově svolený 54 kongres i kdyl

y nio Jiného neměl na práci bude

ae moci do sytosti zabývali a vo- -

kontestr když to člcnftm

vho bude dělat radost Republi
kánskému konfesnímu výboru

bylo až dosud oznámeno 13 voleb-

ních protestA a sice s Kentucky 1

z Louiiiany 3 z Alissouri 1 s Sov

varoliné 1 s Tezas I s Nebranky
1 a s Virginie 4 A možná dott
e ještě i s Jiných slátá nějaký ten

kontest přijde

DKOBKE ZIMtAVr

V městečku Shetlield lowa

zničeny byly ve čtvrtek v noci té

měř celé dva čtverce obchodních
budov čímž škoda v obnosu #60-00- 0

spftsobena byla Oheň byl za

ožen

V St Louis Mo zasypáno
bylo ve Čtvrtek sedm školáka kteM

v severní části města ve stráni je
skyni si vykopali Jeden s nich

byl okamžitě usmrcen a 2 těžce po-

hmoždění

Ve Winnepeg Man událo se

noci s pátku na sobotu pět požá- -

r& v r&zných částech města a škoda
as #150000 jimi spftsobena Všeoh

pět ohňů bylo dílem paliČft

VSan Iíernardino Cal zatčen

byl v sobotu jeden z nejpřednějších
právníků tamních E JI Schaefer
na obžalobu že v Salem Illinois

značný obnos peněz tamním klien
tům svým zpronevěřil

V East Liverpool O orná- -

men byl v neděli v tamním metbo
distickém kostele unikajícím pří
rodním plynem jehož k vytápění se

tam používá značný počet oob a

šest s nich nalézá se ve stavu kri

tickém '

V Elwood Ind vybuchnul v

sobotu parní kotel v tamní továrně
elektrické následkem čehož celá

budova rozmetena a několik sou-

sedních budov značně poškozeno
Dvě osoby bylv smrtelně pora
něny

Organizace Rytířů Práce vlast-

ní přítomně více jak za 100000

majetku a sice hlavní úřadovna ve

Philadelphii oceněna jest na #60

C00 tiskárna orgánu na #15000
uhlodol v Canalburg Ind na #10

000 a pozemkový majetek
Ilomer N Y na #24000

V pátek semřel v Galveston
TeX anad nejstarší s redaktorů

amerických Ilamilton Stuart reda-

ktor denníku "Galveston News"

Týž zastával úřad redaktora Časopi-
su onoho po plných 56 roků

klertl # J4 Ma #ínít pfivot4na
býti m! O UJfi i!

aa Mil d til l
itny k'mptrora

2V 1 fá i rr- - it rt)( h flllnfkl

tnukýh a lihli Í:tJri# Jim
mil I k

y iniiFiřh Jim la ři

daUnt ani entu in vpkllnl
mJukí fon-- l pftaMný 4lfll

N poúli tropit! výtrl
fioati a tt&aítftrt ilflrhm míla
vynutili ni f htií tak la komptro
Ur v úfvln at iínki I ti

pro pormw polic fjrif (ti muael
íeat policisti ktM na tol4nf
Jeho ontavili bybí rozzuřenými
dllnlky lahii&no a t# kdyl (

14 četa tam ltÍU a klků
poulilo podařilo výtrJnfkj s

rvlnice uhniti
HalMIks ywilafaí

Dle zprávy poštovního odboru
měli Jtn koncem roku ú fádního v

Soustátí OV®-- ' pt Rťhein roku

bylo 3I3 poítafízeno a 17-1- Jich
zruíeuo Hilům pohledního roku

bylo 211 Cti poStmistrft dosazeno
Rukama postmistrů prošlo v roce

tom 15050554 registrovaných zá-syl-

Stížností že zásylky nedo-

dány neb ztraceny podáno v a ply-

nulém roce 50677 s čehož 31118

týkalo Ne dopUŮa 25Cf0 jiných zá-syl-

544 příioz a týtoz

Dle zprávy Ut'iBtické úřadovny
obnášel vývoz zboží se Spojených
Států v měsíci říjnu #83558702 a
proti #87075481 térože měnící

roku minulého Přívoz obnášel v

říjnu roku letoSníbo #59681674 s

čehol poutě 129183122 clu podlé-

halo V dcHfti mČDÍcícb říjnem
končících obnáSel vývot n&S #660-16664- 8

proti #690067354 v téncie
období roku minulého Přívot v

tom že období roku lťtoňního obna-ie- l

#563271016 t čehož #234-69728- 2

clu podléhalo v témie ob-

dobí roku minulého cenřn přívoz
na #677060694 1 'tbož podléhalo
clu iboíí vcené #319319101

OWť ÍHtního cipaMU

V Syracue N Y eirařel v so-

botu s rána pčnUil rváč Jonny
Riordan který! byl předchotího
večera Be xnámým rváčem líob
FitiHimmonHem v divadle před tu

se žertu pouze zápanil a

sice epftsobena byla smrt otřeMním
mozku kteréž ranou do hlavy za-

sazenou 8pfobeno bylo ToC

rozumí Že Fitzímmona popírá mož-

nost že smrt ranou sp&Mobena byla
a tvrdí že ep&uobena byla prý
chlastem jemuž Iliordan poslední
dobou oddán byl — Fitzsimmona
dán pod záruku v obnosu 10000
dollarů

Lesní požáry r (oloradn

iioalder (Jolo oznámeno ve

čtvrtek že v pohoří západně od

mistečka vypukly lesní požáry

jimž celé okolí tamní ohrožováno

lest Lesy v rozlozw několika čtve

řečních mil padly požáru za obě? a

městečka Ward a Cioiu uiil prv
ně ji I a 1000 a druhé 500 obýváte-l- i

plameny obklopeny a obyvatel
tvo vzdalo ae vsí naděje že by za

chráněny býti mohly Obyvatel
tvo s městeček těch prcbh a část

majetku podařilo se mu zachrániti

tím le ve ikolách a dolech bo

okrylo Spftjobená Skoda nemaže

dosud přesně určena býtí soudí se

ale že při nejmenším 12000000

obnáieti bude Jsou obavy že i

hornické osady Coppcr Ilock Left--

band Sunahine Alimake a Chaa'

'
vernérem den popravy určen neby
Dle zákona tamního může aoade

vyaešen býti pouze rozsudek doí
'

votní káznice a jedině guvernér €
právo den popravy usunovitl v

f


