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řsan oietřeiio by bylo HpoU

nosli ěhíeigké ta Vf dnu prý vozy

tyto le vierb ldvklk r iija
koti i tláátní náhrada se strany vlády

polkové a Vleobeciié soudí se !t
učinili tak bfxilají jediní t té pl ífi

ny aby v pádu távky i úřady sp I

kové o mhranu Kláda(i mohly Jak

t iiámo dopravována {t pota po

dobnym spňsobem i po pouličních
dráhách brKblynských a mnohý te
lávkářu bude se muset nyní před

soudy spolkovými zodpovídali že

překážky dopravč poštovní v cesiu
kladl

0 výtezn parnice

vydána byla ve atředu statistickou

L ALBUM SVĚT VÝSTAVY

V soid l#bové a oatatnfcb

Utinkh nnl iříz-nr- A llinié
uích skončen v ('hie4i ? pon 111

vfalech svédku tlálníoh a nel
svědku pro obhajobu ip-ét-

nvrltno se strany obhajr6
aby celá řada oblalotanýeh fl obl-lob- y

propnítén byla an nepodáno
proti nim Ani toho nejmnSlho své

deitvf Že by bývali měli Jakého-

koliv účaaU-naiv- l na násilnostech

páchaných Rozhodnutí o návrhu

tomto podal soudee (irossnup v

úterý a sice propustil z obžaloby
čtyři obžalované rozhodnutí o dvou

dalíích na druhý den si ponechal
ostatní pak v obžilobě podržel
Ukle a výslechem svědku pokračo-
váno býti muselo

Křižka na ZTýíené dráze

udála ee r úterý v Kansas City
Kan zvláštní ale náhodou t&ataly
oba vozy ač značně roztfíštěny
na kolejích státi čírž značné ztrá-

tě životu zabráněno Ze 40 osob

jež v obou vozích se nalézaly po
raněno jich pouze 6 nebezpečuě
ostatní pak vyvázli lehkými odře

ninám:

l'ro nedělní prodej lihovin

V zákonodárstvu new-yorsk- ém

podán byl ve středu návrh kte-

rýmž předkládáno bylo by všem

mistftm v státu o 50000 neb více

obyvatelích k odhlasování zda v

nich nedělní prodej lihovin dovolen
či zakázán býti má Dle předlohy
té zakázán byl by prodej lihovin v

neděli pouze mezi 1 hodinou ranní
a 12 hodinou polední a teprvé
když by se to neosvědčilo mohl by
zákon ten odvolán a nové ustano-

vení místo něho přijato býti

Musí sedět

V St Louis rozhodnul v pondělí
soud odvolací že policejní maršál

a tři jiní policisté musí odseděli

desetidenní vězení do něhož soud-

cem Murpbym pro nevážnost k

soudu posláni byli Soudce pro-

pustil totiž a obžaloby jednoho
vězně leč týž t rozkazu maršála

znovu pro týž přestupek zatčen byl
a to za tím úmyslem aby před ji-

ného soudce postaven byl Když
soudce se to dozvěděl nařídil oka
mžité jeho propuštění a když roz-

kazu tohoto uposlechnuto nebylo
odsoudil jednoduše maršála a tři

policisty kteří v tom prsty avó

tměli pro nevážnost k soudu na 10

dní do vězení

Jeden rent náhrady

V Owensboro Ky vynesla v

Dondělí norota % rozkazu soudce
' '
rozsudek ve prospěch černosakého
kazatele Andersona proti dráze

Louisville Ji Nasbville Týž žalo

pondllf k fint pl tmftíi

dnirnílt Jfei k ?jp4#ft p'kU y

poulilo ÍífňM fU řnt#lko
přobqďnrt p'!Wih 0 přít? lopl-Mt- ti

e bohatí a# llliW bňálJf'
fí v j'fipřfiMi tovo ňik

řioíli Ihnd dn %t%fn ky

iptáta ti loupali ea l#chny trn j
lihy n lo Mtifi v ÍUfilHk

fv mttli n ftifhí po#iffnf fpí
i lonpefe t 6?ai byli pftíiií
ik a ulrh nňUi#ny Jet prý
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Tk volali bndoa vrUbnlčkov

kdyl dočton o tom I rev John
I" l!yl i Drnver kterýl Krít% v

((dfiom i poNldních k&iinl ýth t

obranarrbialit roh!4il mrtvicí ra-ití- n

byl a dle dohroid&ní lékařského

víre při livoté zachován býti nemft

U Jculli tohle mni trrztem knh

pjk vřra nevíme co ul by bylo
1'ciár v ahlodule

Z Cheyenne Wm oznámeno v

úlirý že nhlodol lín 1 dráhy Union

1'acifi j v líanna T plamenech te na

lézá a Že dft! úplné ucpán býti muiiel

V té nadřji že j ftxobern tím pla

meny utlurniti ío podaří V dole

tomto zaméxtnáváno bylo kolem 400

mula a tito budou následkem požáru
tohoto pro hezkých tár týdoa práce
zbaveni Z dolu tohoto téřeno 1600

tun ubil denné

Konteit t Tcnnenxee

Jak jsme již několikráte oznámili

připraviti chtí demokraté v Ten-ncHHe-
e

zákonité zvoleného guvernéra

republikáuitkého o úřad ten tak aby

nejvyřží tento úřad v zemi i ua dále

pro LOdlernkou kliku demokratickou

zachován byl a ta účelem tím přijalo
zákonodárstvo zákon jímž tomuto

dává fe právo hlasy přepočítávati a

ty o jichž "právnodti'' pochybnost

by byla vyhazovali Proti přijetí
tohoto uanejvýa nespravedlivého zá

kona podán byl nice zvoleným guver-nere- m

republikánským protcHt leč

toho málo dbáno a do iichválení zá-ko-
na

dotyčného guvernéremo néhož

samotného ae tu jedná ihned při kro

čeno k "přepočítávání" Když toto

skončeno bylo složil republikán
Evans dříve než výsledek ohlášen

byl předepsanou přísahu úřad ní

Jelikož ale tajemník státní přijmou-t- i

ji odmítnul požádán byl nyní nej-vyi- sí

eoud státní o vydání rozkazu

soudního jimž by týž k přijmutí téže

přinucen byl Tím zároveň vzata

celá otázka i rukou zákonodárstva

a nyní na rozhodnutí soudním spo-číva-ti

bude kdo t obou zda demo

krat či republikán za právoplatné
tvoleného prohlášen bude

5a oř bráno pozemků vládních

Poslanec Caminettí i Californie

podal v úterý v snčmovné poslanců

předlohu kterouž prohlašovány by'y
by ta propadlé veškery nepatentova-n-é

údély pozemkové jež udíleny

byly kongresem kterékoliv apoleéno-st- i

neb korporaci když by společnost
neb korporace tato nemohla neb od

mília vyplatiti dluhopisy vydané

Zahynuli v plararnerR

V úterý krátce po půl noci vypu-

knul požár v obcbfi Iku Dtn Muelle-rov- é

na 3 ave v Pittsburgu a kdyl

tyl do ložnice deroucím se kouřem

probuzen byl nalézala se celá budo
va téméf v Jedinkém již plameni!

val dráhu na náhrad i $loW pro
to au fcebyl m i dvolno uao l

nouii ve voiti pro bbhy výhra-lréfí- i

Zákon státní l tt ntrici]
1 na dráhách mul biti itátn(
v4y pro bíloehy a ivláUnf pro
černoehy Tlm ala irmíiký ve

ebríúk firaleným si elťl a zvlil

proto v sou lu spolkovém žl bi n

náhradu a soulei poroté nařídil

aby fotaidek ve propíel Žalující-h- o

vynea! nebof prý zákort do-

tyčný nMjtavnffn Jft an jím siej-n- á

práva vš?m obóuiíirn bez rudl'
lu pleti z tručená poruš váia jaou
Porota nem')houo si p rno3Í vy-

nesla rozsudek ve prospěch Ander-

sona přiřkla mu víik pouze jedin-

ký cent

Tasdy éiíroUny

Hrooklynská rada městská přijala
v pondělním svém zase láni 10 proti
8 hlasům resoluci kterouž odvolá-

vají se výsady pouličním fjráhám
na nichž zřízenci práci zauavili
udělené a to i toho důvodu any

káry pravidelně vypravovány ne-

byly a an společnosti jen prospě-

chu svého st hleděly bez ohledu na

to že na atraně druhé zájmy ve

řejnosti poškozovány byly

Poredený krajan
Z Kanta City oznámeno ve stře-

du telegraficky anglickým časopi
sam ža zatčen tam byl tajnými

policisty nebrasskými krajan C

Kus alias Frank Synek náčelník

prý tlupy nebmských zloději do-bytčí-

Tlupa tato provozovala
prý nekalé řemeslo své po minulé

dvě leta v okolí Tobias Neb a

počet kusu hovězího a vepřového

dobytka jež okolním farmerflra

nakradla páčí se prý na sta

President Cleveland uveřejnil
konečně vo středu rozhodnutí své

jakožto soudce smírčí ve sporu
ohledně hraniční čáry mezi Brazílii
a Argentinou a sice uznal za opráv-

něné nároky brazilské Sporné úze

mí měřilo as 1000 čtverečních mil

se 700o obyvateli

V zákonodárstvu so dakotském

přijata byla resoluce kterouž žádá

se kongres za přijetí svobodného a

neobmezeného raíení stříbra an prý

jediné tou cestou nynější krwi finan-

ční odpomoci lze

Výbuchem parního kotle v le-

dárně Čarponter fc Son v Elwood

P I byli v pondělí 3 dělníci oka-

mžitě usmrceni a devět jich více
méně poraněno

Ve Fort Wayne Ind zničena

byla ve středu t rána požárem vá

továrna dílny Peter'8 Bor
k Lumber Co zo čtyřech velkých
budov sestávající a škoda $7500)
přesahující tím spftsobena

I) H Olwet

tamtií]kou fta i)i í řrj
m f ti AéjtkoM S til MfiUlni tiřj
kon n nl ti(orr(nku KaMJ kÍ
Ji iwidřl jřjiit! f4-- l jiokoclii
ot)!lprri nu v)lr'nl tich 1Í%6

Vjkoailrnýcli ruk umřloa l'fo-l-o

mo opatfili Jro nai j'fclj'U
tittlo jinftnf njiit Amr-rira-n Ito

pablio ktrý otihuj Marní

výiUvot bttflovjr mimo to AU

celých 8 ojffiýí h Státft a rntuliá

fioufenf kUrI v Iálné jiné kniie
Uk iř'h!]nř Jiixlino mn( Mimo

to mftlftii nyní jionkytnouti
žtc-Dafft-

naSirn co rcmii Album

výntarní a nice jřekr&tHa vyobra-len- í

budov a výjevft t výntav

itcei

Zdarma co prémii
obdrlí kaSJý celoroční jřel[latitel
dva velikó Keíity rozmaru 10jxl4
palcích obsáhající 110 pře-kranný-

vyobraaení výjevft a

výstavy chicagské

Za doplatek 20 centů
obdrží každý klo prvé dva řcíity
ta prémii svolil dalžl 2 BeSity

též 110 vyobrazení a

tvořící s prvřjSími úplný celek

Všechny 1 sešity zdarma
obsahující 220 celkem vyobrazení
ta&leme tomu kdo nám tiská jud
noho celoročního předplatitele
Doufáme přijití touto prémií

vhod četným raíírn přátelftm kteří
i chtí zaopatřili krímiou a trvalou

upomínku na svftovou výHtavu

TfcDT Vyd 1'ok Z!p

IVovťl piCílllÍO

Jelikož e nano cáxoba prémií krá-

tí lak že za nedlouho budou roze-

brány připojili jnuo jeító jednu no-vo- u

prémii a iťe knihu kuchářiikou

v řeči anglické

Pccrlcss Cook Hook

Tala kniha čilá 320 utran a oba-boj-e

1200 navedeni pro kuchyni a

dum a nice Jak mnžeme ujÍHtiti
vel-m- i

praktických a dokonalých Jet
Velmi pfnné úpravy opatřena neupo
četnými vyobrazeními a velmi poho-dln- ě

roztUbna slovewj Jen to tak
dokladná a dokonalá kuchařská
kniha Jaké ne obyčejné prodávají
po 1100 My nabízíme tuto

knihu

úplné zdarma
CO prémii předplatitelům Jelikož

V ikoro v každé rodinA obtvIáSté kde
aou ji uorOřitající dívky uchopnjisou tyto řeči anij-lick- é bude tato

prémia dojista velevítauou

Kaldá rodina ve Spojených Sti
tech ví že Beverav KaUám pioti
plfcní neduhy jent sejlepiím pro-- !

Uedkera proU kaili

úřadovnou zajímavá zpráva t níž

vysvítá hlavné kterak vývoa náí
do Nčmecka utrpél následkem sou-též- e

argentinské jakož i celní váb
kou kteráž administrací naší s Ně
meckem vyvolána byla Dle zprávy
generálního konsula našeho ve
Frankfurtu vyveženo ze Sonstátí do

Nžmecka v roce 1892 celkem 8302-13- 0

tun pžepice V roce 193 kle-

snul obnos ten na 3140282 a v ro-

ce 1804 dokonce nu 3054069 tan
Co my jsme ztratili nabyla Argen-
tina neboť kdežto přívoz pšenice
z Argentiny do Němeoka v roce
1893 pouze 601697 tun obnáiel
vzrostl týž v roce následovním na

1513916 a v roce loňském dokonce

na 3190000 tun A podobné ná-

sledky na vývoz pšenice mčla celní
válka v roku 1893 mezi Uuskem a
Némeckem vypuknuvší V roce
1892 vyveženo i Huška do Něme-

cka 2172991 tun píenice v roce
následovním klesnul vývoz ale na

pouhých 216302 tun Když pak
celní válka mezi oběma zemčmi tě-

mito vyrovnána byla vývoz ihned

zase se zlepšil tak že v roce minu-

lém již 2354458 tun obnášel

Hibířská zima

panovala po celou středu po celém

téměř Soustátí a a mnoha míst ozna-

movány mrazy na jakéž ani ti nej-star- šf

osadníci se nepamatují Nej

hroznější snad zima panovala v j

Grantsburgu Wk kdež klesnul

teploměr na 50 stupňů pod nulou

tak že ve skutečnosti 82 stupně
mrazu tam byly Podobná sibiřská

zima panovala v Parron mírnější

pak bylo ve "Wbitchall ' IJeloit a
lT i

Neenah kdež 4639 30 pod nulou

zaznamenáno A podobná hrozná

zima nepanovala snad jen ve Wis-consin- u

ale i ve tátech jiných Tak

i mnoha míst ve státu New Yorku

oznamováno že teploměr klesnul až

na 42 stupňů pod nulou — Z Kut-lan- d

Vt oznámeno že jezero

Champlain poprvé v 75 letech zamr-

zlo — V Pensylvánii Illinois Indi

anA Missouri Iowř Nebrasoe Kan

sasu a v ostalnich státech severozá-

padních nebyl mráz tak krutým
neboť nejvyšší dosažený tu bod

mrazu 28 stupňů nepřesahoval

Spolts Hitclicock & Olnoy
&0G Exchange ItuiMIn? 2hé poschodí

Union Stock Yards So Omaha Neb

Komisionári ku prodeji živého dobytka
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