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Ve Wii hiU Kin zavřen byl v

soboli i rotkaiu sotidon Tkera
pr't netilnot k rotkaiŮm soudním

Vm Meyeř knibvedouel pro pivo- -

varniikou firmu Anheuser líunh a

stc dopustil se nevilnosli té tím

t odepřel vypiti sklenku piva aby
ikolto tnaleo ijiititi mohl zdáni- -

ioJ mu pledtolený jest skutečné

lvem Jak tvrdila obžaloba či pou

hým výlalkem chmelovým jak
tvrdil obžalovaný Mvědectví j?bo

poladoviri" bylo v případu slita
rotí bostioskémti Herronovi kte

rýž pro přestoupení zikona prohi- -

ičníbo zatčen byl a tím se bijil
e neprodlivši pivo nýbrž výtažek

chmelový Privní zistupet Meyer
ovi polidali o vydání habeas cor

pus a to na tom základě an prý
soudce žádného práva nemá koho

koliv k pití opojných nápojů nu

liti — Je to prý prvý případ toho

druhu před soud přivedený a roz

bodnutí jeho očekáváno bude se

snadno pochopitelným zájmem

Pre nábožeuNkou svobodu

V Dayton Tenn stálo pět ad- -

ventistů dne 7 list před soudem

pro zločin znesvěcení neděle tím
že slaví neděli svou dle předpisů
siarého zákona v sobotu a v neděli

pracují jako ve všední den

Páni páteři nemohli to viděli a

obávajíce se aby se jejich ovečky

nepokazily tímto příkladem ad ven-tist- ů

žalovali a poněvadž stát má

nedělní zákon čekal na obžalované

trest kterýž už před nimi mnoho

jiných přestálo Sudí L Sbepard
a kongresník Suodgrast c Dayton
dobrovolně se jim postavili za ob-

hájce a mluvili k porotě tak pře
svědčivě vyložili smysl nábožen-

ské svobody tak důkladně že po
rota ani se nevzdálila se svých kře

sel a prohlásila obžalované vesměs

nevinnými Jest to důkaz že so

náhledy občanů zdejiícb v té věci

velice napravily ku snáSenlivosti

jakou svoboda náboženská ukládá

a že už t kostelní kruhy počíná
osvěta pronikán a lidský cit že po

číná l Um ovládatu Ze se to ve

lebníčkům nelíbí netřeba doklá

dali

Itadon spáleny

Chicagští anarchisté rozhodli se

vykopat! mrtvoly popravených 'mu

čedlníků' baymarketských Spiese

Parsonse Linorga Fisbera a Kn- -

cela dosud na hřbitově waldheim- -

ském spočívající načež pak pepe

jejiek uložen bude nr místě kteréž

by za každých okolností soudruhům

přístupno bylo Správa hřbitova

nepovolila totiž letos odbývání ob

vyklébo výročního oslavování dne

popravy an prý velkým návalem

hřbitov a pravidla poákozován bý
val a tím rozlobeny byly různé

sekce do té míry Ze mrtvoly vyko

pat! a popel jejich na rMsto vý

hradně sekcemi vlastněné nložiti

míní
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Oiudaý výbuch

V Detroit Micb udil ae ve Rife

du kolem 0 bodiny ranní na robu

Larned a Bhelby ul V budově č%- -

°PU0 Detroit Kvnine Journal
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Pow °" neunoreiy a ze upon
i'oUm vyvátia k oa

ttraftovinl troek přikročeno bylo
molnoa 'jcklottl a do čtvrt- -

a 19 raniných i nichž mnotl ra
I ní ni jaoa tak těice že o rachovinl
I

jich při životfi ae pochybuje Z ni- -

hřešoje a není aejmenSí pochyby
že mrtvoly včtiiny jich v trkich
p úplném jich odklizení nalezeny
budou — Cím neitístí aavinžno

bylo zůstane as pro vždy zabaleno

rouikoi tajemství mi se ale za to

že ipfisobeno to neopatrností ně

kterého te zřízenca Kotle probil

ženy prý byly v srpnu a uznány za

dobré naproti torna ale někteří ze

zacbriněoých zřízenca tvrdí zase

že prý kotle byly staré a že nikdy

bezpečnými nebyly

Telký peiár

V úterý vypuknul v New Yorku

talpožir v Ktepově tovirně na koiile

na Broadway a Bleeker ul a vzdor

časnému zazroíení hasióA roziílily
se plameny tou měrou že až ke

Croiby ul se rosiířily Mimoto- -

virny Keepovy padla plamenům za

oběť i pětipalrovi budova J Adie
Ira Je Co kteriž výbuchem z ne

snasayen pricio se ndaviím rot
metena byla jakož i osmipatrovi
(budova Manhattan Savinge banky
1 na drubé straně ulice stojící V bu

Idově této byl ústup 12 hasičům

aolpřízemka se nalézajícím plameny
1 zamezen a jedině proeckiním se

želnili — Sp&sobeni ikoda přesahuj
J $2000000 a jest i větliny pojiitě
ním kryta

řehož republikánaký iekaneo ttit- - PDeno djio pozar jen rycne-níh-
o

pokladnictvl Hayward obdr-k- 0 "kroceni baco jeat co dřko- -

Moii timí k l l ifh'Ui)m
parníkem htitr')m bhlhb'
hfbf v m'li naUintl fnl lftl I

Aďi'1 ííjtmo klřjl pdiob£j'
ny v I'br4 h o # 'omo
prý rliftiil a e lupom svým Am

nky jl Nyní ale vyili ht jvo
í i r4v tt na prtvdé tkl4

Uli a 1 ílfiilmtn pod Jméftura

3út I 'fi rT- -ř v února parníkem:
WiUkínd #řn plipltíl tl ď #

'I4na pod jménem tím v lliblsnd
s irloval Tlolnoi jho

proiraifnt byla rko'i4Wmi kuu
in v Ní Vrk(i JUton Marii llo

lemy ovoii ktr4f na lérnl parníku

jela kterél prý (íttttmin svélil
A ťenlie jt ukiril ~-- ' IlibUn l

fopo4n byl íluitram do Wlni-pej- ř

Kana la kdel peníie rakouské

ta americké si vyměnil

Marka

zřízenců Železničních na drixe

(treat Northern o níl minule jrne
tprivo přinesli nepokračuje tak

rychle jak by si toho uřadníoi unie

zřízenců železničních př4li a jak
lobo oček4vali a zdi se že opětné
skončí úplnou porilkou stávkují-
cích Nejvíce pociťovina slivka
v Deviťs Lake N !) kdež téměř
všichni zřízenci na slivce se nalé-

zali a kdež vvSkcri doprava nik la-

da úplně zastavena byla Ve čtvr-

tek ale přivezeni Um zřízenci noví

kteří pod ochranou policejní ihned
k vypravování vlaků přistoupili a

lim slivka tam zlomena — Kraj- -

tg i a ě nr tisKvm sonnem sponovým ve ivaua
Walla Wasb vydiu ve čtvrtek
soudní rozkaz jímž zakazuje se

stávkiřům jakýchkoliv překážek

fpravě vlaků klisli a spolkovým
maršálům podél tratí dráhy naříze
no o plněni rozkazu tóno svědomí
tě dbáti

Co dřlati

V Birmingham Ala odbývána

pátek porada eenátorů Morgana a

'ugba se stříbrnáčnickými členy

kongresní delegace alabamské
vzhledem k tomu má-l-i ve střlbr-náčnic-ké

agitaci v řadách demo

kratických pokračováno býti či
má-l- i se téže pro přítomnost zane

chali Nejpředněji! demokraté v

Alabatuě jsou toho náhledu ie agi
tace dotyčná stranu Jen seslabuje a

nebude-l- i jí zanecháno že úplnou
roztržka mezi demokraty a tím i

úplnou jejich porážku přivodí

Bude se stavH

7é New Yorku oznamováno kon

cem t('dne že stavba kanálu nica- -

raguanského lett zajiilěnou a sice

kapitál poskytnut bude kapitalisty
newyornkými a londýnskými a prá
ce provedena bude konraktory
americkými K provedení podniku
zapotřebí bude mezi 70 a 85 milio

nů dol a čistka ta jest prý již za

liStěoa Od vlády nebude židina
zcela žádná pomoc a celý podnik
stane se čistě soukromým

Podepi&e

Z Topeka Kane oznamováno

sobotu že guvernér Morrill rozhod

nul se vybovětí židosli velkého po
čta občanstva okresu Edwirda a žt
podepíše rozkaz jímž den popra
vení vrahů Arnolda a Ilarveyho
ustanoven bude AŽ doposud
nebyl rozkaz podobný ani jedinkým
guvernérem kansasukým vydin a

guvernéra Morrilla přivě to netíil
že mi býti prvním Přítomně na-

lézá se ve vězeních kansasskýcb 46

věz&ů k smrti provazem odsouzeoýb
a když jednou politik a věieoím

jich učiněn bode může být že po-

čet ten tiby valně te zmenií
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žel vžtiino 184102 blaaft Loni

obniSela vžtšina repnbHUníkého

kandidáuguvernératvl 241397 hl

tiroveft ale odevadino o 169545
hlaaft tehdy více ne! letoa

Z Clevelanda se oinamuje íe

prý mezi tamními Poláky povstalo

Prtvřlrftfwtťl fiřloviti vlilo
oi n4meni v sobota Ie hojnou mí

rosí sprchlo v No#onglii:ka a smí

rem Jibozipa Itiím al k Txas
pravé pak lijiky spa-lí- v Illinois

In divně Ohio Kenlncky a Tenees-se- e

Též i v západní Pennsylvanii
dosti prlelo uk Ie říčky po nicbl
ubil dopravováno Je opětné splav

nými nčinlny byly
MMy vrah

Policii ballimorské dostaly se vt
čtvrtek do rukou důkazy jimiž
usvědčení liMetého Jerorne Concela
z dvojnásobné lonpežné vraždy zdá

se býti zajiStěným Concet Jest v

podezření ze zavražděni Fred Lan-

ga a jeho manželky manželského

to párku kterýž za vlastního jej

přijal a o zavraždění jichž zpráva

již jsme přinesli Vražda spozo-rován- a

v úterý z rána a podezření
padlo na Concela cásledkem toho

ana krev na šatech jeho nalezena a

boty jeho do ílépějí' vrahem zane-

chaných úplně se hodily

DROKXÉ ZNtlVT

V Leadville Colo posuven
bude letos ledový palác v rozloze

300 čtver stop Mezi občanstvem

sebráno naň dosud {120000

V St Louis jmenován ve stře

du 25členný výbor kterýž nčiniti
má náležité kroky aby pro St

jouis příslí národní republikánská
konvence zajištěna byla

Samovražda skokem do vírů

vodopáía niagarského spáchal v

pondělí James Hodges t Philadel- -
bie

Z Durango Colo oznámeno v

úterý že poboří a v jihozápadním
Coloradu na dvě stopy sněhu na-

padlo
V ÍJloucester Mass kameno

ván byl v pondělí průvod APA-ist- Ů

při čemž někelik osob značně

poraněno

President vydal v pondělí ob
4

vyklou proklamaci kterouž čtvr-

tek 28 listopadu za den díkft-čině-ní

ustanovován jest

Koželužský trust tasUvil po
čátkem týdne prái ve 100 koželuž- -

nácb čímž 15000 dělníků na delií
čas práce zbaveno

Po celé téměř Oklabomě spa
dlo ve středu na čtyři až pět palců
deště první to vydatné déšť jímž
Oklahoma od poloviny července

navštívena byla
1 V Dallas Tex srazily ae t

úterý % rána dva osobní vlaky kte-

réž T týž čas křižovatka přejet!
chtěly Zvláštní náhodou nepřišel

při tom nikdo k úrazu

Kostice záhy prý v cení stoup-
ne a to následkem toho že lov

velryb letos a úplným nezdarem se
setkal Víeho všudy chyceno letoef

bylo v pacitickem oeeanu pouze
26 velryb a nichž vytěženo bude
aa 40000 lb kovtice

hnutí mající za účel vyaliní nej- - Memníkó a ooob v budově zamínt-mén- ě

300 dobrovolníka na pomoc naných dosud přei 30 oob ae po--
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povstalým Kubincfim Dobrovol- -

DÍci již prý k výpomocné armádě

této bliiií se jak x Clevelanda tak

i i Chicaga a Doffala a ve čtvrtek I

odbývina bude schůze v níž bude

jedninoo tom kterak dobrovolníky
na Kubu dostati

Pro tajné znamení

V Anderson Ind spQsooena v

pondělí znaěni sensaoe soudcem

Diveném od superiorního sonda

kterýž Wm H Freemana do věze-

ní pro nrižka soud a poslal Free- -

man kteryl mezi ovobodnymi se--
dniřt vysokého úřada požívi po--

volin byl před soudce Divena

avědka ve při ▼ níž o zijem bratra
'

jeho se jednalo a poznav ▼ soudci

člena téže organizace dal mu zna- -

mení spolkové o výpomoc židající
ale nepochodil Soudce totiž vy -

klidal si to t ten sp&sob že tím na

rozhodnutí jeho vlivu dosíci obce a

zavolav ienia dat jej jeanoause
pro nevižnost a prižka aouda ta- -

vříti Z přítomných v soudní síni

dovedli si pouze členové Svobod -

nýcb zedniřft příčina vysvětlili
ostatním bylo to pak zibadou

ovlem divanéma znamení neroz -

směli Freeman tvrdí že aa soudoel kamenným chodníkem se zacbri- -

nikterak působit! nemyslel a

vůbeoani nevěděl že soudoe též

Svobodným zedniřem Jest
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