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POKWOK ZÁPADU
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Nortrtfi smelsn do moř a utonul

kapitán pik sp4ihal simovraidti

vypitím lahve karb-dk- Vslenl

ujal S4 itlunař ale na ri lodi ne

bylo lodníka který by roťimll řl

inl Jrtll tak Is tato po tři týdny
bloudila v íírěm moří be cíle
Konsónl se setkala parníkem Ta--

jíliaíerro ktfrý poskytnul jí jedno
ho ze svých plavců Jen! doplavil
Ji do Melbournu kde! teprve opa
třna byla znova kapit4nem

Zastřelen forlfnn
V Mea Arizona zastřelen byl

dr Kose ieriřem Tý! chtěl to- -

vraMili rodina tchána svého viak
domě tého! ukryt byl šerif kte

rý vyzval Kose ku vzdkní se a

kdvl tý! okamžitě tak neučinil za

střelil jej
Itispekteřl dolomí

Illinoisský guvernér Altgeld
ustanovil několik státních inspek
tora k dohlídce na doly kteří mají
vyšetřili jestli uhlíři mají jakých-koli- v

stížností a jestli majitelé
ublodolíl vyhovují opatřením r4- -

kona

Sjezd svobodomyslných

V poslední dny minulého týdne
odbýval se v New Yorku národní

sjezd svobodomyslných Súěastnili

jej mnozí vynikající mužové

svobodomyslní Jednání bvio ovšem

zájmu úplného oddělení církve
státu oddaněnf církevního ma-j-tk- o

zbavení obecných skol vlivu

náboženského zrušení šáWsnickýcb
zákonn a zákonů proti rorbání v

zájnu svobody slova tisku pošty
práv lidnkých vůbec

Srovnali se

Z New Yorku se sděluje že roz-

manité ty zájmy ku-r- é se křižovaly
zápasily o nadvládu ve správě

Northern Pacific dráhy jsou nyní
srovnáuy a že budou nyní ustano-
veni pro dráhu receiveři společní
všem zájmům

ltfidler obžalován

Velká porota v Peoria III vzne-

sla obžalobu proti Simon Schafero-v- i

z Chicaga poslanci v minulém
sněmu státuím a sice proto že po-

koušel se o úplatek V minulém
zasedání sněmu navrhl totil před-
lohu kterouž zakázáno býli mělo

používati ke krmení dobytka výpal-k- ů

z lihovarů a pak několikráte byl
Peorii u tamnřjšíck lihovarnlků

dávaje jim na srozuměnou že by

postaral o to aby navržená před-
loha byla zamítnuta když by do-

stal dobře zaplaceno Tak to nmí

páni zákonodárci Mnozí t nich
podají předlohy které! patrně če-

lily by ku prospěchu všeobecnému
avšak ěiní tak pouze jen proto aby

jim někdo zaplatil za to by pro-

jití své vlastní předlody zamezili
Toto nebyl jediný případ který v

Illinois vyšetřován byl viak jsou

prý v tomto případě dosti dobré

důkazy
Mi mnobé vady

Minulý týden by! vpuštěn na vo-

du nový válečný parník Maíne a

nyní uveřejňuje New Yorský He-

rald udání le tý! nemi dobrou
rovnováhu že přidá má Ponor o tři
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Počet pohřeš ováných lodí které

míly ji! v Hin lr:ncisci pří4ti
množí Počít4 se ž na lodích

o kterých se soudí že ti moři ra

hynuly tylo 150 lidí Na lodích
O kterých panují obavy a jel snad
té! uhynuly je ai 200 lidí a dal-líc-

asi 200 jest na lodích které!
Jsou poněkud zdrženy a tolikéž na

lodích jiných o které posa-- nejsou v
Ž4dné vážné obavy

Lék na spáleniny
Každá spál enina na těle jest bo-

lestni Líkiři dosud mohli jen
nleviti bolesti al neurazit je sta-

vit! Náhodou přišlo se v nemoc-

nici pařížské ca lék stavící bolesti
každé spáleniny a hojící rána rychle
Lék ten je pikrinová kyselina
Jakmile se spálenina kyselinou tou-

to smočí přetáv& všechna bolest
okamžití ani puchýře se ueutvcří
a v krátkosti 3—5 dnů se rána za

hojí Jediná nepříjemnost je ta
že kyselina tato užívaná v barve-

ní ibarví kůži na žluto ale barva se
ta pustí když se umyje kyselinou
borovou Pikrinová kys je bez zá v

pachu není žíravým nedráždí a od

neotravuje Jest také laciný a v

továrnách u Paříže kde se pracuj
ohněm stojí pro dělníky vždy

lahuv ii ním aby spáleniny své v

něm vykoupali Kyselina rozředí a
e ve vodě Svor

Výtitura ve VTashlnirteiiu

N4vrh aby se ve Washingtonu
odbývala velk4 výstava v líté roku

a
1900 potkal se s vřelou příiní na
vžech stranách ku oslavení nového
století a stoleté památky založení

Washingtonu co sídla vlády V

června 18f0 přestěhovaly se do

Washingtonu všechny spolkové
£řady presidentem Johnem Adam-ao- m

Jestli vláda povolí z kapes
ostatního národa hodně penřz na
to a postaví nikdo z Chicaga aneb

odjinud výstavu budou ji wash-

ingtonští darmochlebové navštěvo-

vat! a baviti se tureckými holka

mi ale sami neudí' lijí nic II tomu
ani rukou ani mozku nemají Pa-

řížská výstava nemusí se báti sou-

těže

v

Washington si odilá stoletý
prftrod kdy! nu vláda pftjSl k to-

mu

se

vojáky ale víc nic Svor

Cxpr dlre ua Kuba ti
Z New Yorku se sdělojc že asi

před deseti dny vyplul z New Yor-

ku velký skfinr mající na palubě
asi sto vyzbrojrných a vycvičených
mladíka a vezoucí 600 wincheite-rove- k

pfil milionu nábojft dvě

Oatlingora děla 100 maíet a pal
tony dynamitu k pomoct povstal --

cflm na Kobu V žele jejich stojí
Carlofl Manuel de Capdes syn

prozatímního presidenta Kubánské-

ho v revoluci před dvacíti lety
Sk&nr vyplul prý z řeky Delaware

UelífrIt shořela

Stitnf oniversiu virginsk4 v

Chirlottestille byla řátfřní ni- -

iena požárem minulé neděle Úpí %

ná zničení zabráněno bylo jen tím' na
le Uk tvank etari kaple čít4rna

vyhozeny byly dynamitem do po-

třf
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líily ilhotnl K!itrí k'i
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p4!y niíjvMk( tlít! jt pr
dfhné Jtki př pofiliAřiMt dři
háí h J#o foli! n kvi4lm v#

dfy dřály i ftlrhl Ml potřbřo i

slin ku hutní Itlnn

(((til JlfsIřSI

V Poisfhkp N Y skolil
'iClstý Patří k CvIUhan motj d

řeky výtky střevkn a p4lm
iranil se tak Je jeiil tíhni dne s

mřel
%rVk tiskl

Na dr4ie JtItí rnr t Potomáo
v liovie mauon meií I5lllmfř a

Wahiegtonm udált se r4!k%
vlaků minulý páttk při ěeml dva
iříienei byli ubiti a tři zraněni

lllm přřil tnuártn

II II tlolmt dli Herman

Moggle o něm! bylo p4no tak ěa
sto minulé léto ro o mnohon4sob
něm vrahu který zavraldil líenla
mina V Pitzela k vůli pojištění na
Jívot téhož jako! i ze světí spro-
vodil snad jeho dítky bu le pro
vraždu prvějŠÍ postaven před soud

ve Philadelphii tento týden Ku

přelíčení byli povoláni svědkové z

různých států

Tt Je přeMědem!
Asi před rokem přestoupil Kev

Walter C Clapp v Milwaukee
Wis z vyznání episkop4lnlho ku

církvi římsko-katolíck- é však mi-

nulý týden prohlásil opět Že se už

katolicismu nabažil uznal prý Že

hybil a vrací se zpět k vyzn4ní
anglik4nskému Přestoupení i l'

před rokem spůsobilo značnou 1
l

zornost
Totárna se stuřlla

V Clyde Ohio sbořila se vý
chodní zeď tov4rny Elmcre Mfg
Co a sice následkem toho že ko- -

án byl podél zdi příkop do něhož
kladeno býti mělo potrubí vodní
Asi sto lidí v továrně pracují
cích ocitlo se rázem mezi troskami
a asi deset bylo více méně raněno
a jetit skoro zázrakem že nikdo o

Život nepřišel
Jen dál

Dráha AtchUon oznámila minu-i- ý

týden snížení dopravy na obilí
od Missouri řeky do Chicaga na
osm centů na sto liber Učinila
tak jelikož prý jiné dráhy nedrží
se sazby a úmluvu svou porušuji a

proto prý Atchison chce jed nati

veřejně a dělati zřejmě to co jiné
činí tajně

ťbtí sníženi dopravy
Z Des Moines la se sděluje že

po celém státě tmáhá se mezi rol-

nictvem i mezi obchodníky obilní-
mi hnutí čelící ku snížení saxby

dopravní na obilí a sice t té příči-

ny že obilí Jest velmi nfzké ceny
letos Po clém státu kolují petice
ku železničním komisařům v nich!

dovozuje se že následkem nízké

ceny letošní pohltí doprava do

Chicaga celou jednu třetinu obilí a

proto žádají se železniční komisaři

aby ustanovili takovou sazbu kle
r4! by byla spravedlivější a při-

měřenější

Jěbollk ilvota za zlosyna
V Tffia Ohio udála se v sobotu

politování hodná u lalost Jíyl tam
zatčen a uvězněn farmer Martin

který ve středu před tím zastřelil
miríála Shullze kdy! tento jej chtěl
zatknouti pro výhrůžky že zabije
souseda Smitha V sobotu večer

přepadnula tlupa atd 300 lidi vězení
v němí byl vrah chován a chtěla se

Jej zmocniti a Jej lynčovali Šerif

odepřel vraha vydali a když rozbity
byly dvéře vězení a po několikerím

vyzvání nechtěli útočnici od dalšího

f"tti dal vystřeliti svým pod
k obraně a dva i vůdců

tlupy bvli zastřeleni Tím útok od

ražen avšak jelikož jitření trvalo
'odvelen vrah jinam a posl4no tam
Iněíolik setnin milice

siai v urťinvit if#fi s
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pottti m Í4ři4 sp'Jřtf si lá l í
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trlitou řadu let po l vládou í
kratičkou která hospod%lih
lobře Is věil měs'o po krk v

hieh Obnášlr totil dluh mě

tam 7 ni osobu rol Jest
liel kdekoliv jinde Tak dVť
nedotáhla ani newyorská Tai

ny neboř dle výkazu který f

časopisy ballimorské přín4Sejj
náSl v New Yorku dluh iiouz
na osobu Jestliže některá r4--

města Je! povstila léměř přer j
a
nw} ři"mtl ví c" v n#i

J 'c i
v V°'U All 'r f'K
TT víu' ntnl M
ovsem co diviti Když a'eí
město kdo vše jest ode dávn lj
ttno (h) 1ovýchto dluhů

r

l'k J"1 Vin že jest zapfjy
koStít f noto otrého 'lj
metenI takových nešvarů }y

Hejl se porážky íj
Demokraté v Utah odbVal

znovu statni konvenci v k

přijali usnesení aby vydáno
1 1

provolání k občanstvu territo'j u
r

toto upozorněno že prý činí e I

kusy aby zneužit byl vliv cř
mormonské ku prospěchu repř
[kánů Církvi samé neklade srU
žádná nýbr! jen proti zrifu?
svého postavení v církvi Vůzř-

jednotlivci V provolání prali
mezi jiným: "My máme za V )

je pravdou: Že Člověk mŮŽe v zrz-

avého stvořitele jak mu své

jeho velí Že žádná státní ani J
lická moo nemá právo zasáh
tuto velkou výsadu že v ohf

politickém podroben jest čl'
předavším své zemi že Žádná
kev církevní těleso neb duchy
rádce neměl by zkracovati polit
práva jednotlivců že ve svob!
zemi Žádný člověk aniž jaký tv

lidi může s bezpečností pro
používali moci kterékoliv nábof
ské sekty neb společnosti k v

lebním právem že uložena 1
M lS

každému občanu povinnost ve
bedné zemi bv v ohledu tJ
ckém jednal podle svého náhi
a úplni svobodně od Jakékoliv Y
troly neb nařízení eírkevního1
jiného žo se nemá vyžadovat)
žádné politické strany aby d'
dožadovala se svolení kteréVJ1

církve neb jejího vůdce než jkročí k výběru svých k and id

pro veřejné áFaulj Že žádný ob
nemá býti následkem toho le ll

sf se k některé církvi sprošlén
povinnosti ke státu že všichni
Jsou oprávněni ku svobodě J
šlénky svobodě jednání svlW
řeči a svobodě hlasování bez i

vy obtěžování aneb nepatřiční
vlivuM — Jak se podobá maV
iri ti n 1

uwiu use iruui s ArA-ín- J

Po léta trpěl Jsem neážinV
Po prvém užití Dr Aut? Koeíi
hamburských kaoek ctlil jsemii
mžuou úlevu — A Zeller FiA-boroug-

N J V
m ř

Kdo chc míli léky nejlenšíl
uu hit neverovy Cbra&iíl

lékft padělanchl

Mn l!'M(' pi M 9 t tňtt
ěitIŮ J'ir tntHit v Nsw Hmp

sřtlre 97 4 v Miín Ifl N Jiřxi

převládtjl p'#i fflk# síly í

ltkl a sire v AfkM 4 i st
v Nořih (Vrolin tnt v fipvlnl
v if'Ml fin i Tei4 as Nw
Yi rk vyfcii-t- ! ít7( Mi'-Mtftf- t ib
Miriři#-- t iift l'iw Kalifof
lil" iíl' k l'fť In líri {%t4
': tri'iíkf'h ilUkfrl i

(M ó Itj ifmi nbyr v ď-(l- l l

tei li od Ma0 ď# lí l 17 procent
mu'skýth sil uěiteUkýeh

V ne lílí ď4 málem v Chí v

gu li Alporlu k vilrfnření Ve

lb( Otiíové here)fctlf)Í celí ií
rulí nad t(m l nedofíliH uv'' I

čeiil redaktora Motka II Jiíttnen
dali svolat' na neKII Indignaění
schňii v kteří! měbi se jím dostat!
ladosinčínřní V4 lav Í%U před-
sedal a Pa#l Stalinský P Hon

hrad a Murtin Holeo mluvili proti
nedávnému rozsudku Poslednější
zejména bouřil proti "nevěrcům"
kteří prý vystupují proti těm od
nich! vzdřlknf své obdrželi Tím

byla dovršena míra trpělivosti Jed
noho z přítomných M Martinov- -

ského který zvedal: "Velebná ho-

loto!" — To snůsobílo vřavu k

netotmání ''Zabt bof' "VtKf
teho!" "Koisekejt ho!" ozvalo
se siní a sta rukou sáraln s n

něho Jen tím že policie jej za -

tknula a vzala v ochranu ušel Po--

hrojoj
I

(im dál tím h&ř

Nový kořalečnický trust bude

ještě mocnějším než bývalý nebof

zahrnuje v sobě lihovary jichž sou- -

hrnná výroba obnáší 00 procent
ýroby veškeré

Polltlolcé

Stiilniivii i AtiwtA 1_--- "y

V minulých dnet h jednalo se ve

Washingtonu o to sdalt má být za- -

dána loděnici v Detroit smlouva na
zbudování dvou nových dělových
lodio a uospeio se k závěrce že by
to bylo porušením iednó z dávno

letých smlouv s Anglickem dlo
nichž obě země zavázaly se žo na

velkých amerických jezeiech vnitro-zemníc- h

jichž sevemí pobřeží jak
známo náleží Anglii a Jižní pobřw
žl Spojeným Státům nebudou sta-

větí žádných válečných lodí Lodě
o Jichž stavbu se nyní Jedná ne-

byly by určeny ovsem pro službu
na jezerách avšak přece jen stavba
smlouvou jest vymezena a loděnici
detroitské ač její nabídka byla
nejnižŠÍ nemohla smlouva zadána

býti
Černoši protestuji

V ústavodárném sněmu v Jižní
Karolíně protestovali minulé soboty
rozhodně čerností zástupci proti
úmyslu sněmu vtělili do ústavy
kvalifikace volební jimiž by černo-

ši o hlasovací právo připraveni
byli Poslaneo Whipper v řeči
dvě hodiny trvající dovozoval že
černoši nebyli viniými podvodů v

Jižní Karolíně páchaných když
byli tam v moci nýbrž že podvody
ty páchány byly nesvědomilými bě

lojhy Také nynější pokus zbavili

černochy hlasovacího práva pro-
hlašoval za dílo nesvědomitých bě-

lochů a ujišťoval že se aed4 vo-

ličstvo černošské připravili o prá-
vo své nýbr! bude se dovolkvati
téhol při vrchním soudu Jiný
poslanec Ilobert Small dovozoval
!e černoši Jsou v Jižní Karolíně

aby tam zůstali a Se Jest spíše v

z4jmo bílého občanstva aby pečo-
valo o to aby se jim dostále pr4v
a příležitosti k pokroku

1'ěkoé boMpodáhtr (

7 Washingtonu se sděluje že

úřadovný účetního propuštěn byl
n4čelník Francia J Kierkhoffer

jako! i hlavní knihvedoucí Hey-woo- d

a sice nksledkem objevení
švindlů které! páchali Mezi Ji- -

stopy hlubší nežli sadní část lodé ŮJÍ
Ul že jest loď na strano nakloní-(řízený-

ro! vše prý není následek ne- -

stejnoměrného rozdělení náklí la
nýbrl je prý vadou při sUvbl v

Ipl4nu


