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sdělmí lw Hká ri It t)linf k nt
novila kar')tnu pro vík hny doiá
#fté přolvykavrn l vepřový dobytrk
by vtf lf4nila rofiífrfil t j iU
tmnw- - plii-rt- l 4kay slinttvky a

pan"litií'e tholery vppřa a iné

1'ooytrk iiiuil tňtati potttrytMnt
v karanténě a pak ] ště po pt iif
t fl pod d dď Ikon y riiiaiě pro kďré
urJn byl

ftřakc-m- kancléři dáno
však právo tkrátiti dobu karantény
na 10 dnu pro dobytrk r zrní kd
nemocn ty nepanuji a v pffpt A tom
také odpadne doba pozorovací Kdy I

by nřj4ké zvláštní neWipií hrozíl--

inftle kancléř úplně přivol zamezili

Když hy nakailivá nenoo vytuka v

iičktcró karanténní staniri
tam více dobytka dováleno a len

který se tam nalézá bude pobit a

odstraněn Jak se podobá tiHýká
se toto ustanoveni Spojených Mlátil

přímo nebol týl 03 1

již dříve
a spl ai namířeno jřivt aby

zameten byl přívois amerického do

bytka do Mrnecka přes jiné zifmř

Zákon bode zkonien
V Detroit Micb zatčeni byli 4

Číňané kterým klade ae zi vinu le
chtěli se vybnouti zikona jímž se

přívoz Ivlňann zapovídá a odouzni
ylt každý na deset dnň do pracovny

a pak k vyveženi ze země Zjednali
si právníka a připal ieiich má bdi
případem zkuícbním kterým zjisuti
se má zdali zákon dotyčný jest
ústavním aneo ne

Samý bodl

Ze San Franciaka se sděluie že vv- -

šlo tam na jovo že při výročním á
žení poštovních zásylek dle kterého
se pak celoročně dráhám platí pro-

váděny byly každoročně velké švin

dle totiž Že v těch dobách zásylek
nahromaděno aby dráhy větší plat
iraiy švindle tyto budou prý ob- -

obnááeti do milionů

Dude ebvlněn 1 vraždy

Proti domnělému mnohonásobné
nu vražedníku II II Holmesovi

který jest nyní vězněn ve Filadelfii

pro podvod který pokusil se spá
chali na pojUťovací společnowti
vznese prý obíalobu pro vraídu I L
Connor z Chicaga manžel paní Julie
Connorové o kteréž se má za to že

byla jednou z obětí Holmesových 1

se svou aceruAkou íirovt-- ň bude
t úcatemtlví na zločinu tom obžalo-vá- n

posluha Holmexav Quinlan u

uěhoŽ nalezen byl nábytek paní Con-
norové

Seštésti rzdurlioplavců
V Jackxon Mich pouštěn bvl v

neděli balon naplněný teplým vzdu
chem avšak sotva puAtřn vftil se a

spadnul k zt-- Slečna Kila Peakova
a Charles hiliott ktfří oba na visuté
hrazda balonem vzbfiru ueseni byli
strženi k zemi a jí zlámány obě nohy
on pak smrtelně poraněn

Blesk uhodil do kostela
V Qaakertowo Pa„ uhodil v ne

děli blesk do kontela právě an odbý-
valy se alužby boží při čemž 6 osob

bylo těžce a 14 jiných lehčeji zrané
no Některým 1 nich byly bleskem

šaty těla slríeny Kostel poškozen
byl velice a tdá se že vjel do něho
blesk a několika stran najednou

T ) v mtatr lanl Á

městnáním tloději koal ve Wyo-ming- o

byli minolé středy večer

překvapeni šerifovým mužstvem
blíže Kvanttonu Nastala bitka

při níž byli dva výpomocnl šerifo-
vé tabitt a třetí poraněn Lupiči se

pak okryli v jednom srubu byli
ale obklíčeni a tatčeni

černoch Divers který byl ob-

viněn i tavra'dil pani Kainovou
blíže Fdlton Mo přiznal se že

tiočin spáchal a Jest uvězněn v St
L0"''0 JIkof by Jej v Folton

lynčováni dojitu neminulo

(il vfttMtvfm !lnlkíl Jil v pi
l'viei lýdn počti! o fiíkMf
mřstttavatfflé poddávali v sobotu

po flil s ani I4fntnvatlr)
prila!vkAm dělnlkl) úpln

(ViarM l

8ilí íitostjn i Utn Moirtss
! rotho)l v laloM proti ptl
celným lékarníkUm l nrm( pro
dávatt lálné lihové nápojo -- J

jn v tom připa l k ljl a ópl-ti- é

jí#tí i lihoviny ty nebudou po-

dlity ci nápoj nýbrl pciutff a vý
hradně t o U

rallai irkhj mJi Ttřrjnlml
Tak rozsoudil sadí Ttly v t hl- -

tt lun lálala (irrrl hi-- -

trio řHřMH lUilway C aby soud
ioiiutil síaroit spolrfinott pouliA- -

níth dráh by dovolila jí používali
j-- trati Sudí Tttley rozhodnul
le pouliinf dráhy n#jou rna)elkin
♦ eřfjftýrn nýbrl kontrolovány jsou
spolvčiioatmi soukromým! a 1 pro-
to nemůže společnost k tornu do
nutili

Zabiti dráie

Itl ílo ('anton O událo s letei- -

ničnl neštěstí minutý pátek ná
sledkem rozpoutáni vlaku ()m
lelezmčnícb vozA bylo roztříštěno
V jednom s nich nalézala se tlupa
trampft t mchl tři zabiti a devět
těžce poraněno

rrndken TlrhřlH

navštíveno bylo St Louis v pon
dělí a značné škody jí natropeny
Dva cihelné domy jež právě do

stavovány byly rozmeteny a něko-

lik osob poraněno Vichřice byla
provázena prudkým lijákem na

jakýž se ani povětrnostní úřadovna

nepamatuje
Demokraté v Marjlandu

Minuloa středu odbývali demo
kraté marylandštl svfij státní sjezd
a navrhnuli ta guvernéra bal ti moř-
ského milionáře John K Uursta
V prohlášení tásad schvaluji plat-
forma národní a roku 1892 i správo
presidenta Olevelanda prohlašuji
e proti neobmezenéma raženi stří
bra a velebí nynější celní zákon co

nejlepšf jaký jsme měli po 35 let

Ztratila se ve sjezdn

V první polovici července odbý
val se sjezd spolku Křesťanské

Snahy v lioston Mas a těšil se

nesmírnému účastenství Mezi

účastníky byla též paní E T
Gardnor t Arcadia Neb kteráž se

tam ztratila a nebylo možno posud
vypátrati kam jak a proč by byla
zmizela

Hromadné otráveni

Do Clinton la došla v pondělí
zpráva o hromadném otrávení je-

muž v Thompson as čtyřicet lidí za
oběP padlo Otrava sp&sobena na

kládaným masem od místního řez-

níka koupeným a onemocněli vši-ck-

kteří v jakémkoliv množství
ho byli požili Jest naděje že

všichni otráveni při Životě zacho-

váni budou

Požárem zničeno

Město Spokane ve Washingtonu
bylo minulou sobotu skoro celé po-
žárem zničeno Požár vzniknul v

severozápadní části města a podpo-
rován silným rětrem zachvátil dílny
Northern 1'acifio dráhy a rozšířil se

pale na blavnl obchodní část mfata
Padexát kráma několik hotelu a jiné
budovy lehly popelem Ztráta páčí
e přes jeden milion Ncjvětil ško-

du utrpěla Northern Paci6o dráha
kteréž zničeny nejen dílny nýbrž i

nádraží budova pro proHtro'e a
ledárna jakož i 24 paroatrojQ 54
vozfi pal míle tratě sedm tisíc tun
ohlf 5000 sál & dříví atd Ztráta

dráhy jedině páčí se na tři čťrlě
milionu

TzbeařfBÍ ahlířl
Ve Spriniř Valley I1L přepadli v

neděli italítí uhlíři zaměstnávané v

dolech černochy a svedli nimi řež
kteréž 4 Černost byli smrtelně a

tucet lehfeji raněno Proti černo-

chům měli Italové již dávno řevni-vo- t
a naléhali na správa dolu aby

je x práce propustila což tato učinili
odmítnula Minulý týden byl blíže

osady černošských uhlíři přepaden
leden Ital a oloupen o $100 a smr
telně poraněn To zavdalo Italům

příčina k vzbouření proti čtrno

tav osení i tUř) knM dnem
31 řřflřhíf i4ldii)Mi 8u
I i i i a i

cno wa Uais v západním Uhlu v

částech Penmylwli1 M ťaroli-n- y

(horale Jil Texasu Ktntitfi

i ISehrisay V Jil Michigann po
Jalo ul prMi a! v ssaernl f4d
Jesl dosud surbo veliké Korná
má dosud vfť-řr- ' vyhlblky č ne-

příznivé1 ipr4vy tnlo tf l#r Jdou i

Nbraky Kniu a S Iako(y
Ntjtepíl úrod j# v Tak

jilofch t4tfch j dobrá úroda kof

ny zajíitřna Hfav ttv lny jt o

nleo staUf nslli přVI tfbodnetn
V Iouiiit]í a Arkansasu rttt
přllii V Miiippi I avlna zarft-t- i

travou v Triťti j nepravidel-
ného vzrůstu a 1 1 on o il týdny
Jarka se si-ř- e v )ikotáb a Min-neso- lí

Tahák spatní stoji v

Ohiu a! ve Wis M a Ky rosu
piknf nejlépe Mary lan du I ve

VirgÍDÍi j-- t stav jeho alibný

11 liu nit
Koko) Inu mořského hala o

kterém jsme každoroční čítali

Chytili jej trii tia IlatkwelU
Island u Nevr Yorku Je prý 25

top dloabý A asi stopu v til sil-

ný Xu teď línal jil vícekrát
nebudeme slyšel o mořských ha-

dech! (I S Dle posledních zpráv
není to mořský had ani kachna

Škoda!)
Hfilínf fjkaz pokladní

Mčsíční výkaz Národní poklad-

ny končíc! duem 31 července e

vzrůst dluhu ca ten mČaío o

$38335038 a sice následkem do-

dávky poslední části úpisů syndi-
kátu evropskému prodaných Pří-je- m

ta minulý rnČsfc obnášel pouze
129069697 naproti 134809339
před rokem Výlohy byly letos
148548063 naproti $36648582
loni Totf ne ví že se tento velký
achodek bude počítat na účet pen-

ál ač letos vyplaceno pense o

$147000 méné než roku loňského

HeJrjchleJSi válečná loď

Nedávno dostavěný americký
křižák Colambia osvědčil ne nej-rychl- ejšl

válečnou lodí ze všech

po moři plujících Minulý pátek
přijel do přístavu newyorského z

Anglie kterouž cestu vykonal za 7

dnfi 1 hodinu a 15 minut orat i v

průměrně 1817 uzlu za hodinu
což jest o dva dny méně než kdy
který válečný koráb oceáu přeplul
Nejrychleji! loď anglická osvědčila

rychlost 165 uzlu za hodinu a nej-vét- ll

loď anglická Terrible mající
O 5000 koňských sil silnější paro
troje nedostibuje naši Columbii

Croda pšenice

(časopis Modem Miller v Kansaa

City vycházející praví: Zprávy ze

všech míst docházející nasvědčují
tomu ža bude letos menší úroda

pšenice než po kolik roků předchá-

zejících My Botídfnie že a i de-

setina veškeré ozimky bude nepo-
třebnou pro mlynáře Zprávy ny-

nější i Illinois Kansaí Indiána a

Michigan nasvědčují tomu Že dří-

vější odhady sklizně byly přehna-
né Kukuřice se zlepšila Asi pfil
tuctu okresu v Nebrasce a podobný

počet podél hranic tohoto státu

oznamují nenapravitelnou škodu na
kukuřici následkem sucha Hojné
deště t jižním Kansasu učinily
uchům přítrž V zápalním pásmi
kukuřičním jakož i ve střelních
tátech bude zapotřebí příznivěj-
šího počasí po budoucích 30 dní
Sklizeň brtde lepší než se očeká-

valo

Zabavený skSner

V San Francisca zadána byla ža-

loba proti americkému sk&neru

Sophia Sutherland pro pytlačenl
tuleftft ve vodách zapovězených

Vyrozumívá se že vlála anglická
odpírá zakročovati proti svým
vlastním lodím r případech podob-

ných a vláda nae hodlá následkem
toho žádatí ta odškodněnou majío
ta to že tak dobře Anglicko jako
Spojené Státy maji šetřiti smlouvy
ohledně moře Beringová a pečo-
vat! o to aby žádné strany poru-
šována nabyla

l liíi k iinililňlnoiK a lni atviMul-AJl- ! "'UM f0-- ! llkie XHIlIllťtH ll'llllttl f

poálkeri rok'1 Jfliko] s u lni rok

poělaá srpnovým obdobím 11 tak

VstoHptl jit V pltnot tidy nevli
I mi i oA rvly 10 dlt ohUdiii
fofot Nemají li práto njiiíVH
koi porotu nrtivont njbfj al po
ftovérn f' e ti lni i u míli Ukí
in noho 01 délal

% pnmoe královně

79 Hifi FranHsni sděhj l#

Urn o lhab-n- byl" pkiiitl kitíí
mlo it mpořálánl výpravy
n% lfawajko přfvrlr-n- l r v r J A I

vlály rp'iblikáiiké a ď n-ii- l na

irAn královnu IillioukaUní Pro

siřpdky k tomu pkyio
val prý itil ilf Hprerkl" yn

krále ( lí n řprei kl a

jednallmt ktprý najímal dobro

volřilky byl P Morrovr Mé

liim bii Joiu li ii 1 dnfi inM l"ď se

piklent í vyplouti Kal lémsi úiVat

tilku bylo slibováno In po svrhni
vlády nynější dontann ktMnii
odměny v bojnoati velice úrodný b

vládních poiťinkft

l'epulUtlik4 pllit
Z Kansasu s? sděluje le vyslý-

chán byl v Topeka sněmovním

výborem M II MiUinley obchod-

ník s dluhopisy který doznal !

musil státní úřa lnlky (opiilítití('ké
před dvřmH Ily uplatit jestli
chtěl odbiti dluhopisy školnímu
fondu Synu státního stkreláře
prý dal 400 bratru škotdozorce

$175 a slámfmu pokladníku tél
$375 To jo ta slrana tknxl a po-

ctivosti!

1'opulMé v Ohio

V átek odbývali popilité ohioštl
státní stoj sjixl a navrhli J S C01

ejho z Massilion za guvernéra V

platfrtně požaduji vydání úií
vládních bez úroku zřízení vládních
cest vydání tolika zelt-ňák-u co je
potřeba aby s mohly obchody visti
bez dluhfi raJení itřlbra
vyvlastnění všt-c-

obecných rnono-pol- u

vKdou odsuzují se úpisy úrok

neoiicfndsuzuje se odsouzení í)el)se

požaduje se zákon proti placení
jakéhokoliv dluhu zlatem pořaduje
se zrušeni národních banko a za ve

dení penI dle délky služby vojenské
V ohlodu státních záležitosti poža
duje platforma referendum snížení
sluírého opravu daní regulováni
uhelných sýt v dolech osmihodino-
vou pracovní dobu volením všech
ůřadnikft přímo lidem prodej liho-

vých nápojů státem bvz výdělku a

schvaluje uniovou práci i odpírá po

jen! se a kteroukoliv ze starých stran
A to je vše?

Odro III se

Illirioiský sněm státní který svo-

lal guvernér Aligel l k zvláštnímu

zeijéni odročil se v pátek aniž by
vyřídil k čemu jej byl guvernér svo-

lal Guvernér vyvedl hloupost že

Je svolával a členové sněmu zaslouM

pardus že neplodným svýn zasedá-

ním stát okrádili

Demokraté iowštl budou ti

ve středu tohoto týdne stát-

ní svůj sjezd v Marshalltown Mír-

ná lásky snaha

Místečko Herlin v Maryland
postiženo bylo velkým požárem

který zničil na 75 domů a Bpůsobil

ikody na $200000

ldankovek jest nyní více v

obřhu než před rokem a sice o

13521499

Ze St Paul Minn se sdélule
že se spekulanti tam spikli za tím
účelem aby docílili zvýšeni ceny

piinica na dolar za buSI

Blíže Brookside Ala byli za-

střeleni čtyři černoii a ranéno nč-kol- ik

břlochů vo rvačce mezi obě-

mi Příčinou byl pokus o zatknutí
černocha jménem Jim Iiiggars

Okolí Sioux City la navStl-ven- o

bylo ▼ pondřll prudkou vich-

řicí
i

kterouž hlavni na stromoví
značné ikody spůsobepy

Za minulý rok vvtčŽeno f Sou- -

siaw iooiío iao meae t oenoz
v c )ak polovina připadala na

MonUnt a dvi třetiny zbytku na

CA Rk miírJt vlm leiiln ťiiliíek ImkIo vjílin it
vt UJ v m M1U1110 Jeol h))o talleVk i4
! ''tfelii a LMlá tuleiutl I II 1 v ' A

kv li 11 nulo ďmintky lirl Jhoii rarueVny Ii'
vám OHpokejl MdJÍ ul to iimiU ílolll tu'
nuMelmi vlioeme v!nk HliVKlei ] ikUMlII a
míiJe-t- e ul vyiIMml vlep inti Idyl pro nátj b
inifiiiot [ireii 11 viní nelil pfi conikuiiv jinm a
'iii-eiaj- i ki 1 jniisx

í Tlil V ItlUl! IVIIIIlikt
'W Wasliinpbiii St CIIICAVO ILI

: i

1IIoi1llí lnullg-nla- l po-- jII II UO JI ílt krořlli roiMd nJtet ' V

II ixkrofllcli rnlledS Jil obUUul Jaoa
l nokail a ktnH odobratl clili naU4
TírlU árovH 1 VraJInoa taflilltl il ivé ejeimc— U ý

vy ialuvatl dolyU-- oblil cvoca a
dolavatl obil ilatn a mMbro U prkna a M£ (

1

dul ltirlU ryly budvatl továrny a obchodní - A

prdolky iiahroiiiailtl p-- a JjUJÍIU lyto ba Vť
dilerr orok na trbod a nllvatl dobrého zdravL ) H

O HbUy Pukoty Molitany a Watblnvtono dopil- - ' í
U na r J Whitni-- O P h T - Oroat
Nortb-r- nilwy Ht ťol Mino- - aneb na O
W tlallixTk (e-- Aiiiinl Orrat Nortbera Rallvay
l Miiiiin Pewa II— Ira

V Ies Moines otrávila se 28 ' f i1

letá paní Sehemerhornová násled- -

kem úmrlf svých dítek —- V Ma V
son City utopila se paní MinkfJr 'V
lová v cislerné +

V řece Niagaře blíže fírasa % M
Island utonuli v nedřli dva lidé _V
llutler a Swecney zaměstnarci a

papírny Projfiiřli se po řece a
loďka sm nimi převrhla

U Mascoutah III dopade
byl minulý úterek ve vlaku JedK

cestující Lři okrádáni ostatnlob a

aby ii Sel zatknuli seskočil a prudce
jedoucího vlaku Vlak se vrátil

ae nenalezli po nřm žádnou stopu i
Ulilnl xneelliLieili leneluann

v New Yorku svolána jest na 17

záři do Haratogy
Hlavní úřadnfei ntjrozílřenřj-j- '

—álho írakého Mtiolka lIiImrmanFr ~ ~ - —

přijali usneíení kterým slibuj
bratrům svým v Irsko veškerou

pomoc spolku ve snaze o do-ílm- f
— -

a- JJ
tech ví že Keverův lialsám proti'
P10"1 neduhy jest tejleplím pro-- a

' — %

K(lo chc_ mIti aaai

koupíléky Severovy Chrafitt ar
cbftm vypawní jich Michigan léků padélanfeh! s


