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Washingtonu přísného rozkazu by

ndiáfij na lov si vyMií zpět na
reservaci dostati Lleděli a pakli že

by toho po dobrém dokázati n

mohli aby aobS vojsko spolkové
ku pomocí vzali V sobolu doílt
Jo Lanler zpráva že a reservace
InJián& řSboshone uprchlo přes 200
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alova trvání organíaací h

a kdyby proti roíHudkfim a činům
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Státní rvla íowská zari4sl se pří
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vodách prý ae nalézají Osm rybá--

řO zaměstnaných o Anon b ish Co

vyjelo v malé loďce na jezero aby
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W K MooreheaJ kurátor státní

university v Ohio učinil minulý
týden zajímavé nálezy v staroby
lých mohylách Nalezl devět ko

ster lidských pohřbených hluboko
ve vrsivě Stěrku Kostry náležely
krátkým ale silným a svalnatím
lidem Lebky jich jsou ailné a

uhel llcnt nízký Některé jevily
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t Státnímu odboru našemu ozná
merio ve čtvrtek konsulem naafm
ze San Juan del Nořte Že vládou

nicaraguanskou zakázáno importo-
vání Číňana a zároveň že vypsán
přísný trest na každé přestoupení
zákazu onoho

Státní odbor zakročil počátkem
iVdne v záležitosti několika misio
nářek kteréž za posledního povatá
ní v Ecuadoru všelijak týrány a o

majetek av8j připraveny byly V
roce 1887 odjelo z New Yorku do

repubhčky té několik Benedikti
nek a aestry tyto založily misie v

Koeapurte mbaboyo a Calcetra a
za poslední revoluce byly vSechnv
tři misie zničeny a seatry k útěku
ze zemé přinuceny
t ftenerálnf nás konsul v Etrvotě

Ilenfield podal atátnímu odboru
našemu podrobnou zprávu o
financích egyptských jež obsahuje
mnono zajímavého Ze zprávy vv
avftá žj výška úroku byla téměř o

polovinu snížena dluh sám že vsak
téměř o 140000000 stoupnul od

zahájení okupace anglické Zem

pod tíhou břemene dluhu tohoto
klesá což anadno Jeat vyavětlitel- -
ným uvážíme li že obýváte atvo
aotva 7000000 doíí čítá a celá
zem pouze 9000 čtver mil rozlohv
má a že dělník sotva 20 cta denně
tam vydělá Pr8měrem připadá

tam na každého muže ženu a děcko

po 17270 veřejného dluhu Z jed
noho akru pa ly platí ae prfirařrem
C46G ročnfoh dnf
Í Frank Hoberts konsul nás v
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řiogtlea Mez oznámil atátnlma
odboro že dne ft červeoce zaatře- -

len tam byl mexickými vojíny Ito
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Jiiibee Anz kterýž aa přel dvěma

roiy ve írontvai Mex aa uaadU

rfed oějakýta časem taaUvta prý

f

spálili mohl a pouze v čaa dosta- -
vivslmu ae deati tomuto jest co dé- -

l
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východní lowa a Missouri Trať
železniční na několika místech byla
odplavena a Škody na majetku že-- 1

leínicním způsobené jsou značné

Severovýchodně od IowaCity udála

průtrž mračen jíž nezměrné iko- -

dy na osení apĎaobeny a pře 600

stop tratě li C K fc N odplave- -

no Potok Kalston rozvodněn tou
měrou že mosty chodníky i pioty
odplaveny Několik rodin bylo s
domova svých zahnáno neboř voda
nížinách výsky 4 atop dosáhla

Prudkou t kbHd
navStíveno bylo v pátek odpoledne

Claire Mich Několik vaoht
na řece bylo převrženo a dvě děcka
Wm Tu ařítivším ae komínem
usmrcena Z hotelu Cadillau od
nesena střecha a z nové radnice
smetena věž na štěstí víaic nikdo
při tom k úrazu nepřisel

Drě děféata carraiděoa

Když farmer A I) Ilartíield

1 srpna musi býti vse

vyprodáno

Navštivte neb dopiste na -

Boston Storo
severozápadní roh 16 a Douglaa ul
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PII ohlcdnávkárli tmIRl o tomto Ctaopl
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totiž byl poítovský v8z mezi Iiia- -

bee Anz a Nagacasari Sonora

jezdící a vozka byl usmrcen a přee
♦ 0000 uloupeno Podezření s lou

peže této padlo ca Triboleta a 3tv- -
ry mezické jeho dělníky a tito za
tčeni a na cestě do vězení jedno-duS- e

postříleni aniž by se jim bylo
jakéhokoliv soudu dostalo Státní
odbor nařídil přísné vyšetření pří
padu tohoto a ukáže li se to bvti
tak jak konatiler oznámeno poža-dova- ti

bude na vládě mexické za
usmrcení Triboleta náležité od- -

škodné

í Poprvé v několika letech odb- -

vána ve Washingtonu v letních mě- -

sicích zasedání kabinetu a to v ne

přítomnosti presidenta a z kruha
zasvěcených tvrdí ae že jednáno
výhradně jen o krocích jež učiněny
býti by měly aby neutralita naš

uvi oaufinn co nejpřísněji za-

chována býti mohla Členové ka-

binetu presidentova iiž do delSř
čaa dáyali prý bedlivý pozor na ja
mám těch kdož s povatáním na
Kubě aympalizují a k učinění rn

hodných kroka nějakých dohnáni
pry konečně byli poslední valnou
achazí Kubáncft v New Yorku v
níž nejen že příslušné resoluce při-Jat- y

nýbrž dokonce prý k volbé

presidenta republiky kubánU ri
kročeno To bylo prý zřejmým
porušením zákona neulralimích v8-5- i

zemí a níž Spojené Státy doaud
stycích přátelských atojí a proto

nyní prý usnešeno nčinití náleží-týc- h

kroka aby něco podobného
více opakovali se nemohlo

'A Cadillac Mich rni™—""uiuu v
pátek že následkem trnV„k i_r -

j yu ion
nich požára musela „vu— —vn mm že-
lezniční doprava taauvena býU

t

bydlící 10 mil východně od Purvia!Nvnf etavn t i
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Mísa odeíel t domu do nedaleké všech dolech v okresu Marquetle
pastviny pro telata uslySela mang výjimkou doia Champion a Hepu-želk- a

jeho která byla na dvoře blic v nichž borríci dobrovolného
dvě avá děvčata v domé křičet přlsěvku očekávají nedostane li ae
HéŽela hned k domu byla víak íim ho 1 #v ntlřf t : í
rauou s ručnice černochem vypále- -

nou sražena k zemi Přsca &I

učinila poplach a kdvž ae lidé- - -

sběhli nalezli obí dcery na podi-a- nežtéstí udavlím'
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v krvi Jedno z děvčat ae brzy bic Mich následkem jehož devět
probralo ze mdlob a pravilo že dva horníka v Jedné i chodeb uvězněno
černoši ae aekerami je přepadli bvlo a nvní oznámiti mAI™ i
Ob dívky jsou těžce zranéoy a ze- -

II- - 1 lfall imrou i m jirioeioova ae po- - zachráněno bylo Nebožáci neměli
zdraví Čerroii po vykonaném aoi jediného aouata ani jediné kap-čin-a

prchli Má' ae za to ! byla ky nápoje při aobě a utrpení jejich
iwupea pouDuiaoa s uocino
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