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utvořena bud" sirata nová střlbitifi
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V případu parníku '(írortrr ťhi kleřah tiAMlriK ky vláda tamní proti
plul parník ten pod vlajkou Spoj
M&tň a výprava ve roiíih Ku

20 It-t- setnámil se prý totil n bo-

hatým jedním Angličanem ktcrtž

občanům americkým kteří 4vstě
vou lo Německa tavltají si poff
ná Tik ku příkladu obdržel Diviš

báněli na území naem toranizová- -
na byla yslaneem ítanřlskfm Jtolschild jeden i ntjpřednřjíích
bylo zamýšlené odplutí výpravy

platformě prohlašuje se --

vohodnýf
ražení stříbra za ten jedinký prJ
středek jítňl nynější tísní linančr f
odpomoci se může a zároveň osnt

obehodnlkA v Uath N V v pon
léto v a oznámení a iedinkou

Jj vybízel aby s ním do spolku
vstoupil an dostatecněho kapitálu
k vykoupení ranče dobytkářské
měl Overmar touhou p0 penězích
jat jedné nci hosta svého zavra-
ždil a :i00oo jež lýi u ( měl
mu odejmul mrtvolu nak tainé za

otázkou jest zda dftkazy iďí tom

dělí zprávu od bratra svého Mor-ns-

kterýž před měodeem návště-
vou do Německa odplul Že bez

seno svolalfkonveici národní kdyfpodané byly takového rázu aby
by toho ústřední výbor ta dobrévláia nase k ráznému zakročení příčiny zatčen byl a e ířadv tam

Za dolar boíl

V St Louinu placen na bor

itrt'k dolar ta buíl letoSnf

plenice vjrpčtované v Mimnri a
omáčené co IU 2 čerft'n4 Píenice
Uto Jemt výborné jakkonti ta to
vlak ikliteA Ljla alabon kdtito
totil o5ek4v4no le obnáíetí bude
ekliieft nejméně 20 builft po akru
akliteno notva 10

"Stitnl přeTrať'
nd41 o v minulých dnech na

reíiervaci Creek v Indián

Territory I)oavadn( npr4va
kmene toho byla totil n&úlnč nena

sena a namísto její dočtena fpr4va

k zatčení úča-tník- n a k zadržení
uznal
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ní se pokoušely do řcd armády jej
vsadili Morris Kotschild riřibvlparníku — oprávněnou bývala Je

kopal Za několik tUíe koupil P

farmu zbytek ale později zakotil dme na lom tuleleti bude zda vlá do domova svého koncem května a
V ííranl Itapids Mich ntltllňda španělská k požadování náhrady po několika dnech poctěn byl po- -

oprávněna bude a zda spojené
bláty právem mezinárodním k na

tvťuilm aby na policejní řiditelstvl
ve Kreyburgu se dostavil Prová-
zen byl policistou a sotva na řidi-telst-

so octnul bvl za zatčena

hražení škody vlastní nedbalostí

sposobene přinuceny býti by mo

an prý peníze ty v rukou jej pálily
a koiiččně výčitkami svědomí ku
sebevraždě dohnán byl

Vyvázne lehce

Minule jsme oznámili že přátelé
zpronevěřilého státního pokladníka
southdakotckého Taylora vyje-
dnali s nejvyřífm návladním stát-
ním podmínky za kterýchž tento
hotov prý jest se státem se vvrov- -

My

se v sobotu část starého mostu le-- f

letničního při čemž 7 osob k vál-- í

němu úrazu přišlo 't
' I

V New Yorku zničeno bylo i
pondělí kolem 1 hodiny ranní m

divadlo Jacobsovo na 3 av
a Skoda as čtvrt milionu tím ípůso-- i

hena
Vo Fall Itiver Mass výbuch-f- e

nul v pátek parní kotel v f řádelně
1

Lanoleyově přičemž čtvři oaobv I

prohlášen a do vězení vsazen kdež

po 48 hodin drřán byl vzdor do-

volávání se na práva svá co občana

f Presidentově proklamaci kte
rouž občané američtí jsou varováni

amerického a vzdor poukazovánípřed pořádáním výpomocných vý
na svfij provodní list Třetího dneprav povstalcům kubánským jiod

předveden byl soudu vojenskémukl&dán jest přítomně i význam jiný
jímž bez dlouhých cavikft do arže totiž odpíráno jest jí Kubáncům f

nati a zpronevěřený obnos nahra-
dí ti a ta základě dohodnutí tohoto
jest dnes Taylor v Sioux FalU oče
káván Tuylor odevzdal do po
kladny státní í 15000 na hotovosti

uznaní moci válčící takže vlastně
vládou naší za pouhé zbojníky po

inady vřalěn a veškery Jistiny i

průvodní list mu konfikováiiy
mimo čehož jeStě i k šestinedělní-
mu Žaláři odsouzen bvl Na za

važovám jsou kdyby prý totiž

okamžité usmrceny a pět jich těžce

poraněno
V Jíast Side Školo v Kvanston

ti Chicao3 upadnula ve čtvrtek od-pole-

na dítky část omítky při
čemž tři děcka dosti značně po-
hmožděna byla

novat mladých vtdčlaných Indiánu

aeatAvající O převratu tomto
dána tpráva i odboru indiánských
záleiitotttí a odboru prkladnímu a
tároveň takáz&no aby na poukáiky
správj dřívějSí na dále žádné pení-a- e

vypláceny nebyly — Kmen
tento má totil v podpokladné

dosud $187000 k dobírání
a nová správa se obávala že by f

úřadníci částku tuto vyzved-

nout! ai mohli

Dosud řádi
Dle tpráv z 11 rad ford Pa

řádí lesní požáry v

okolí tamním a neochabující prud-
kostí takže Škody nezměrnými bu-

dou Tak oznámeno v pátek ráno
ie plameny počínají se Siřití smě-

rem k petrolejovým pramenům v

Simpson a že tyto notva as od zká

vláda nSe nakloněna bývala po
vstalce kubánské ta mocnost válči
cí uznati tu nebyla by nikdy pro

kročení jednoho jeho amerického

spolucestujícího bylo mu vězení
změněno v pokutu 300 markft a

předá veškerý sv5j majetek na
$ 345000 odhadovaný a zbytek jbsde
pak ručiteli jeho uhražen Před
souderr uzná se býti Taylor vin-

ným zpronevěření a přisouzen bude
mu nejmensl možný trest dva roky

klarnaci onu vydala neboř v rdína
du tom bývali by měli občané nasi Ve Washinatonu zničen byl v 'veškery Jistiny záležitosti jeho se

týkající postoupeny ministerstvuúplného práva Kubáncům zbraně a

vaky Jo rozhodnutí jehož na svonfcbojo prodávali a vlád španělské
nebylo by zbývalo ničeho než

káznice načež po odsezení iiěkoli-k- a

měsícfl bude guvernérem omi-

lostněn tak aby občanských práv
svých neztratil

a
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bodu propuítěn byl — Na základě

zprávy léto požádán byl v úterý
státní odbor o zakročení v ieho

bdí li nad tím aby takto prodané
věcí na místo svého určení se ne

sobotu večer požárem Kuropean
hotel na Pennsylvania ave VSichni
hosté byli od hasičů zachráněni i
přišli vsak o veškerá svá tava- - I
zad la í

Jakožto demokratický čekanoo i
pro úřad guvernéra v Ohio natna- - %

čován jest Paul S Sorg Z po- - f
rllLll itiAtin r '

prospěch a vyslanci našemu v Ilcr-lí- ně

bezodkladné vyšetření případu

dostaly

Kořaleéni trust iicitavním
Politické

toho nařízeno — Též se oznamujeZ WaKliIfijftiiiiu Nejvyšsím státním soudem illi- -
že Herman O Piek naturalisovaní

noisským vynesen ve čtvrek roz občan z 1'utterson N J„ lent vsudek jímž rozsudek nižšího soudu

" VI-- IIVI lvitllip-
- £

bell aby kandidatura přijal což
ale učí niti olepřel a sice prý t dli- - 1Německu již po pět měslcft věz

potvrzen a kořalcsní trust neúslav
ním prohlasováii jest V rozsudku

ném an prý službě vojtnské se vy-hn-

Státní odbor i v případu
jeho též již zakročil f

'4'

I

vodu finančních
Z (Juthrie Okla oznámeno v

sobotu že Indiánó kmenů Hao a
Fox pořádají tanec jímž déšť při-volá- n

býti má Zároveň přestěho-
vali stany své z nížin na vísinv an

svém nejvyřsí soud pravil že ni-

kdo ani tu nejmensl pochybnost
nemůže míli o tom že trust tento
založen byl jedině za tím účelem

Hlas i New Mexika

Guvernér Thornton x New Me

xika prohlásil v pondělí že urt

prý dostavivSími se deSťmi tyto ta--

aby výroba obmezena byla a tím
zároveň aby trust kontrolování cen

kořalky do rukou svých doptali
mohl Tím ovsem tvořen pak byl

otázka stříbrnáčnická není dosud
mrtvou nýbrž že v příslí volbě

presidentské za každou cenu rozře
plaveny budou

V Sioux Falls S D odbvváa
šena býti má V New Mexiku jestmonopol který! vykořisťování ve-

řejnosti za účel měl a lomu irávě

zy tachráněny budou U Lafajette
Corners též spflsobeny lesními po-

žáry Škody nesmírné a u Taintor
padlo plaraenftm v oběť mnoho ti-aí- o

stop klád V sobotu vzniknul
lesní požár mezi Mount Jewett a

Kushaíjua a zachvácená jím krajina
jedině podél tratí železničních více

jak 1 mil měří Několik městeček

jest plameny obklíčeno a jediné
nadlidskému namáhání veSkerého

obyvatelstva jest co děkovali že
dosud ta oběr dravému živlu ne-

padla

Těžba drahých keftt

Řiditel vládní mincovny odha-

duje la ta minulý rok vytěženo na
celém ivětě 8870578 uncí zlata v

ceně 4181510100 proti 1158836
000 roku předchozího Stříbra vy
těženo loni 165018338 uncí v ceně

$105348135 Jak tlata tak i stří-

bra vytěženo v roce minulém více
než v kterémkoliv roce předcho-
zím

Spojené Htity prohrál

Nejvyšíí aoud Oklahomy vynesl
▼ aobovu rozsudek jíml odmrStěna

byla žádost Spojených Stála ta vy-di-

loadníbo rozkazu proti dráte

byl v úterý státní sjezd skandináv 4

ského temperenčního spolku na
němí přijata resoluče kteroul uro--

'

prý svobodné a neobmezené ražení
stříbra všeobecně požadováno a

X Nový sekretář státní Olney
složil v pondělí úřadní svou přísa-
hu v roce nejvyííího soudce Fulle-r- a

kterýž za příčinou tou zvláště z

Uichmond přijel
t V poradě presidentova kabine-

tu bylo v pondělí rozhodnuto vy-sla- ti

k břehům lloridskýrn válečnou
loď spolkovou za účelem střežení
pobřeží našeho tik aby žádná vý

právaná výpomoc povstalcům ku-b- át

ským odtamtud vypravena býti
nemoTila K účeli tomuto vyvolen
válečný parník "Jíaleigh"

t President Cleveland konečně
se rozkýval a přišel již také k ná-

hledu že nějaké kroky učiněny být
musí nemá-l- i Španělsku poskytnuta
býti příležitost na Spojených Stá-
tech značné odškodné požadovali
Jak známo vypraveno g Floridy
již několik výprav na Kubu a špa-
nělským vylancem byla jil také
vláda nase upozorněna že na území
naíem ve prospěch povstalců ku-

bánských pilně agitováno jest což
ovsem v přímém odporu právem
mezinárodním jezt Proto také

rozsudkem nynějílm přítrž učiněna
obě sírany v otázce té se shodují hibico za pravé lobrodiní pro ulitbjli má

1'opulUté luviKti
prohlašována jest a každý řádný
občan aby proti odvolá-
ní leiímu tiricovnl

— iéž prohlásil že v příštím kon-

gresu žádáno bude o přijetí New
Mexika do svazku států New
Mexiko má nyní 1H0000 obvvatelft

odbývali státní svou konvenci v

úterý v Dos Moines a vseobcně se
doznává že dosud ani iediímá i DallasStf Tex velebníčci "
konvencí jejich tak četně obeslána a celkem stav území jest prý tako
a tak nadšenou nebyla jako tato vým že jíl dávno státem prohláše-

no býti měloV zahajovací řeči předsedy odsuzo
vány obě druhé strany pro obojetné Trotl guvernérovi

rozhodnuto bylo ve čtvrtek nelvvS- -

nez roziitlu vyznání odbývali ▼

pondělí valnou schůzi v níž pro-
testováno co nejrozhodněji proti
zamýšlenému odbývání pěatního
tápasu Corbett a Fittzsimmonsem
v městě tom a guvernér vyzýván '
aby tomu za každou cenu I kdyby
zvláštní zasedání zákonodárstva
avolati měl zabránili hlodžl

prj stanovisko v otázce peněžní
jakož i pro zaprodávání se trustem
a korporacím Vtdor snahám vftd

co aby sjednoceností v řadách do

Sím soudem v Indianě a to v pří-

padu v němž o zákona

jednoho so jednalo Posledním
zákonodárstvem přijat byl totilpaliatí docíleno bylo ndála rae


