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QuinuA když útočil dav na

ocelárnu Carnwgiého VeSkcré

t vnení jejich ie nevinnými jnou

bylo marným a rotHudok Hrnrtt nad

nimi vynenon Tťprvó nyní pou-

hou náhodou dontane ho jim Hpra-vedlnoH-
ti

a dlouho Jolanó svobody
Minulého týdne totiž poprali mq

dva Slováci v Scranton a jeden t
nich udal o druhém policii íe jext
vrahem Quinnovým Iol ici£ vy-ietři-

vře a ohledala že ttkutečni
má v rukou pravého vraha Quinn
ova Učiní teď kroky aby nevin-

ně odloučení propuítfni byli na

vobodu

Omylem irolena len

Ve Fort Dodge doHtali m mnír
čího soudce pro rok letošní )( F
Castlovou ač nikdo a nich ji nevo- -

lil vlastně úmysl volili neměl

Jelikož ale podala dukáty tvolenf
vébo byla potvrzena ta smírčího
soudce na dva roky Její muž

vede totiž lékárnu která víak psá
na jest na její jméno Politikáři
na podtim postavili Castla pro
smírčího soudce avšak mýlkou ku

jeho jménu připsali písmena T K

která! na firmě se naletají která!
vXak tačátečnými písmeny manžel-

ky jeho jsou Nikdo si toho nepo-víi-

a a! po volbě se ukátalo že

je ivolena místo něho omylem jeho
žena Poněvadž tákon neklade

úřadování ženy co smírčího samice

žádné překážky složila přísahu a

úřaduje
T Jakém pestaveaít

Mysl naiich politikáři ve Wash
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Obvinén jeat a itovinutovani ku

rocení a řeci palicuké výhrftlné
a naailnoatné kteioul lid a činfiin

náailným a ku krveprolitl podněco-
ván prý byl

Ohromné Mody

apfiaobeny byly koncem minulého

foM ve Hondě mratem jakému!

' ataAUAR f iúik 1 onn rfr i ~ 1

niček oranžň jež dosud na stro-

mech se nalétajf podobně mratem
ničeno bylo A co nejhoršfho že

mimo ovoce i stromy samy pož ko-

leny a mnohé pomrtly tak že zno-

vu vysazovány býti musí Škoda

mratem tím ve Floridě spQsobená

odhaduje se do milionů

Statistika úpadků

Koku 1894 ohlášeno celkem 14-29- 2

obchodních úpadkft proti 15-24- 2

v roce minulém Závatky
úpadek učioivífch obchodu činí v

tomto roku 163238404 proti 346

179719 loni Počet továren které
letos ohlásily úpadek jest 2756

proti 4422 loni a távatky obnáAí

jen $64491267 proli $176982091

Netdařená loupež

V úterý o 1 hodině ranní učiněn

museli Při odchodu otnámil vftd-c- e

jejich strojvedoucímu že prý
sice tentokráte vyamáti se jim m lí-

že podruhé prý ale budou chytřej-
šími

Veřejný ni dluh

Pokladním odborem uveřejněu

byl ve čtvrtek výkat veřejného
dluhu naítho t něhož vyjímáme
následovní: Po odražení hotovosti
v pokladně obnášel dlah národu!
1 lednem 1910903695 což jeat o

Btook Oornmlsřilon Co
tnimf fcř]i p tt í'ioftka

Mi Hrty jBiicíi i yy-M-
M

práce rycíile

Mnohé jež hrají takto smutnou
úlohu

Sejaoil pokojeny A ♦ k'il4f áiiíitl
prnr( vli Mpnaobeni

nilrijni
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V předepsání lVine ova (Vlfry
ComiNiiindu pro reiiifM iiou vy!ovíl
omalký líkař jenl jent ifiicciali- -

"
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' iamia fnuiji BTur ni i iiinunw
Ony nejsou spokojeny" pravil

"ve vykonávání svých povinností v

tichém obyčejném spAsobu nýbrž
naopak spěchají a rničujl své tdraví
v miř největšl Tento tvjk jest
lak takořenělý že spatříte ženy spě-

chali po schodech do! A i nahoru
aniž by spěchu takového bylo třeba"
A nejen že spěchají ony se k torna

ješiě bet příčiny starají a takto ni-

čen Jest systém stbe otužilejil
Ať jest toho příčina jakákoliv

stávají se naše ženy dívky i obchod-

níci den ode dne nervosnějšfmi
Prof Phelps tento veliký ufteneo

Dartmouthský spozoroval toto Hro-

zící nebezpečí a vynaložil celou svoji
energii k zamezeni téhož Pouze

jeho namáhání lze dčkovati nestavení
Paine ova Celery Compoundu úplný
zdar vrácní nervové síty a znovu
osvěžením umdleného těla byla pá-

trání celá leta Prof Phelpsem kona
ná jenž věnoval nemocem žaludku
ledvin a znečištěné krve odměněno

výsledkem Neobyčejný zdar jeho
upoutal pozornost nejvěhlasnějších
časopisu Spojených títátfl a Velké
Britanie Účinek tohoto slavného
čistitele krve od jeho vynalezeni až

po tuto dobu byl téměř zázračným
Uzdravil na tisíce případu malo-mocnos-

ti

revmatirfmu ledvin a ne-

mocí srdečních & vrátil spánek tisí- -

eňrn mužQ a žnt jejichž seslabené

nervy obíraly je pomalu o zdraví

Missourské zákonodárstvo jež
ve středu zorganizováno má popr-
vé v 25 letech většinu republikán- -

kou

Hospodářský odbor spolkový
také prý vypomflže bídou trpícím
osadníkům v západních okresích

nebrasských — dá prý jim zadarmo

tolik zahradních semen kolik si

jich přáti budou aby hlad a nouzi

Čicháním ku kytičkám zahnali si

mohli To jim pomňže !

Dle odhadu new-yorsk- é obch

bursy byly zásoby obilí po celé t--

dne 29 prosince následovními:

Pšenice 88561000 buslft korný
96-1000- b ovsa 9062000 b žita
4 45000 b a ječmene 3093000
buílĎ

Ve vládní mincově raženo

bylo ta uplynulý měsíc celkem ta
$3456663 peněz a čehož bylo ta
$2072042 tlata ta $1270023 stří
bra a ta $114593 penět niklových

vfcn největíí a nejoblíbenéjší to r? oJ roka 1835 Dkll° e nepa-hot- el

tamní a požár ten ukátal íe matuje Jak t Jackaonville v pon

býti daleko oaudnějíím nei 1 po áilt otnamováno tmrtlo přes 300-Šátk- u

ta toae mělo V pondělí000 bedniček oranŽft ve akladi-otnámen- o

totiž že při poiáru tom ílích 80 naletajícíoh a odhaduje e

ponte jedna osoba o život přiila a

to nice nkokem a okna třetího
leó v úterý porovnáním u

hoatA tjiitěno že celkem
17 onob pohřešováno jeat a není
ani nejmenSí pochybnoati o tom

že viichni ti v plamenech bídné

rahynuli Z počtu toho dobré dvě

třetiny připadají na ponluhy a

hotelu a tento velký počet
obětí vysvětlován jeat tím že vý-

chod s oné čáati v níž služební
mfdtnoHti se nalétaly plameny ta-met-

byl liedlivé prohlédnutíw a

spáleniítě bylo naříteno a doufá
se že tím počet obětí najisto bude

tjiAléo
Ve prospěch Debae

Zástupci četných dělnických or-

ganizací chicagských odbývali v

pondělí poradní schůzi v níž usne- -

seno vydali provolání k veškerému

uákft práce tanechalo Jlikol
- - -I

r"" "' "j ~ m"
nwm dojiti mohlo kdyby o- -

Ifčiioiit o vyplnění ratst uprátdně
ných se pokusila povolán byltnač
ný počet tvláfitnfch policistli kteií
nad majetkem společnosti inKti

mají
Smělá loupež

V Cedar Rapidu la spáchána

byla ve středu kolem 5 hodiny ve

černí smělá loupež jejíž obětí 11

C Matlock řiditel telefonické spo
lečnosti se stal Když týž po ce-

lodenní kolekci do úřadovny se

vracel přepaden byl poblíže tratí

dráhy Milwauckó dvěma černochy
kteří a revoivery v rukou k vydání
penět v obnosu $985 jej přinutili
Sotva že pak několik krokft od ně

ho se nalétali vrátili se k němu

tnora a přiměli jej nejen ku svle

čení nového timníku ale i k vydá
ní cenných tlatých hodinek načež

v nastavSí temnotě zmizeli Po

lupičích není ani stopy

Mnoho r tom pravdy

V Bostonu řečnil ve středu več

ve valném shromáždění dělnickém

'n Anglického parlamentu a nej

prednřjHf vftdco délnictva anglio
kého Hurns a sice vybral si vděč-

né théma: "Kapitál — vládce

Ameriky" V řeči své pronesl mezi

jiným následovní slova v nichž

mnoho pravdy obsaženo jest: "Děl-

nické unie měly by účastniti se po

Htiky místní a až dokáží toho aby

poctivý dělník do čestného křesla

úřadu městského zasednouti mohl

tu snadno docílili mohou oprav
jež k velkému prospěchu veškerého

dělnictva býti mohou Kletbou

dělnictva amerického jest žárlivost
a nesnášenlivost a neměli byste ta
pomíniti že mezitím co pod vli-

vem těchto jeden druhého přemá-

háte kapitál do brs'í se sinřje neb

čím déle mezi sebou rvúti se bude

tc tím potději i spravedlivých po-

žadavku svých dosáhnete Spekula-
ce a monopoly převládají v Americe

více než kdekoliv jinde a vidím

již příznaky jež nebudo u li v čas

tažehnány vyvolají bouři proti
kteréž revoluce francouzská jest

pouhým snem a komuna pařížská

pouhou vidinou"

organizovanému délnictvu americ- - pokus as 10 mil jižně od Camden

kémn v němž vytýváno toto jest Ark oloupili eXpreasní vlak dráhy
ku sbírání příspěvkft na dalif ob- - Colon lielt leč netdařil so a to ná-hajo-

odsouzeného předsedy unie' ledkem toho že lupiči ve spěchu
tříiencfl želetničnich Kugena V1 od ostatního vlaku odepnuli poutě
Debse a soudruhfl Provolání to

'
vĎt pro tftvatadla kdežto v6

bude meti dělníky po přesání při ostatních votích při-cel- é

těmi Uvádějí se v něm dft-- J pnutý nechali Lupičů bylo 6 a

vody proč Doba a ostatní odaoute- - lost jejich snadno si lze předsta-n- í

neměli by trest nastupovali! viti když a nepořítenou odtáhnout

5

Praví so v něm mett jiným: "Ná
sledkem domněnky že odvolání se
k spolkovému vrchnímu aoudu ne-

mělo by ta následek truiení rot- -

sudku a ježto v obrovském procesu
Spoj Hiátu proti "American Kail- -

way Union" vydalo se na obhajobu

přes 125000 panoval tvého času

náhled že bylo by moudřejší od
(

boje upustili a trest přijmouti

otvaly se vlak přece hlasy ohledně
(

otázky Jež Jest pro veškeré délnio--

minula jame oznámili vládou J

Íjak o výpomoo ve vyjednávání
nápomocným byl Aby pří- -

mého podílu ve vyjednáváni brátf

a


