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V Clevelandu bývalo by se v pá
tek na viaduktu Superior ul má
lem událo podobné neitčatí při
kteréml předminulé soboty Uk

tnačný počet oaob o život přiiel
Na tápadnl straně viaduktu stály
totiž v příslušných vtdálenostecb

ta seoou vři eiemritse Kary an

most právě otevřen byl když tul
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proti Ulmu obniielo $15610521
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v roce předcboilm
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V Kalifornii vytčleuo ta rok

uplynulý ta $2020121)444 dra- -

hých kovu rud a neroata vabeo

Příjmy odboru poatovnlho ob--

náSely v
-
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$76 171000 a vydání $867110172
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xa uřadníka npolkového lvále vy-

slán byl majitelem aby sbíral avě-dect-

proti jÍHtým úřadníkQm

spolkovým kteří t vydírání obvi

fiováni ]oa a vydával se při tom

ta přlruClňo rnarMáia spoikovétio

Když majitel časopisu vidél že

odsoutenl Dale-- a jest jistým rotě

alal aa přátely své po st&tě dopisy
ae žádontí aby soudce o omiloít- -

w m Vř t_t! fl__l_ J- -I

není 2a3an souuce uueiu vyua-
-

vateli časopisu přířnoa dfttku že

tímto spfisobem na rothodnutí

jeho p&sobiti chlřl a odsoudil na

to Dalea na 15 měsíců do žaláře a

k pokuté $300 Hned na to ale

aposobil velké překvapení úplným

suspendováním trestu když Dale

slíbí žena dále v metícb tákona

vždy jednati bude

u ny po

V pátek vypuknul v Chicagu po- -

žár v sedmipatrové budově ht- -

change na Van Uuren a Franklin

0()rIraj! BtavJícícb

paniček omdlelo a jedna paní sko- - rouž odsutuje se nejvjSsl spolkový tr°!m prodal dosti uspokojivé pro-ke-
m

noranila se tou méroi I v soud pro potvrtení rozsudku jímž slřednictvím kom firmy Joa Blimi

MatMIk drah

MtiaULln( obchodní komiit vy- -

(lina byl joc4tkera týJno rcnl
tpriva o příjmech ilrih s nlí y-

-

j(m4me D4aleIoviJ: Koncem roka
úřalDlho mřh jurae ve Spojených
Šíitech 650 dr4h 164 50 roll

mi Hrubý příjem drih tfchto ob

niiel $1003023853 i Cfhol bylo
J293 j65?I)5 t dopravu cenuií
cích #6830229S8 ca doprava n4- -

klada a 126217595 obniíol pří
jem t pramenil otttatnícb Vydiní
obniSelo 1677677635 tak že ft

8tAvi čimý příjem v obnosu #325- -

355218 proti 1320137660 v roce

předchotím — Zajímavým jest Je

příjem ta doprava centujlcích při
edné mlll letoa Proti lofiHku o

1177 kk-KOu- l kdežto příjem ta do

urava nákladu o 1149 vrrostl

Dividend Vypacen0 ta uplynulý
rok t53135545 croti Í61504785
v roce předchozím

Velký požár

V Chicaga tničena byla ve čtvr
tek budova Kzcelaior na Canal a

Jackson ul jakož i budova souned- -

oí Požárem a Skoda tím snfiaobená

pfj neimenším $600000 přesahovati
bode — Požár vtoiknul vvbuchem
htičebnin na čtvrtém poschodí
r0í5ířil ae a takou rychlostí že jen

p0ahým tátrakera nčkolik set dí

vek v poschodích hořejších tamě
- „

gtnanvcb ae tachránilo JStkolik

dívek přižlo při návalu jakýž při

prchání x hořící budovy nastal k

iratu a' nČkclik jich i omdlelo

Ve čtvrtek vydána byla výroční

tpráva komisaře vnitrotemních

dani dle kteréí příjmy vládni ta

uplynulý uřadnl rok obnášely $143- -

240077 což jest o :j22371 mene
1

roc předchotím Z obnosu

0 připadalo na lihoviny $79- -

862727 na tabák $25704907 na
I
nápoje kvaíenÓ $31640617 na

683 _ Vydání a vybíráním vn- i-

trotemní daně spojené obnáívlo ta
rok 14137 00 což lest 288 In ce- -

hho příjmu — Celkem otnámeno

Dylo těhem roku 3309 přestoupení
Likonft o dani vnitrotemnl a 789

0BJD bylo pro to tatčeno a ta $340
5

majetku následkem toho taba

fen0t _ pr0 nynřjží rok odhado--

v4ny j„oa příjmy odbora dani tni- -

tr0xemních na $165000000

chlatter má koakureaU

Z Atcbinson Kana došla kon
I cem týdne tpráva že hlídač želet

niční II II Wentworth tvrdl o

sobě že pr4vě lak dobře pouhým
tklá-liní- rukou rotné nemoci lé

1 čiti maže Jako tnimý roesiii den

veraký Schlatler a ie k sobe ne

malou potornost poutá Několik

nltktcn cen kukuřici prodávat! a

M ralřÍl co PalTa místo uhlí jl
DOUŽÍvail

ItvtlřQ Práce nřiiata rcsoluce kle- -

UÉkolik "távkářft californských pro
kladení překážek dopravě poštovní
odsouzeno bylo

V Syracuse N dáno nej-

vyíiím návladním svolení k tapO'
četí líčení soudního kteréž tu úótd

by mělo tabrániti cigaretovému
trustu provozování obchodu v ob

vodu státu a zruňťiif výsady stá

tem mu dříve dané

V Auburn N Y odsouzena

bJa PanI 'r Mc'Milanovft Pr0 Pa"

uemni P°"WTDB jiihk
_w 1 li aa_ 11 l„f

Prej eavnera
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Caroliny přijat ve čtvrtek článek

Hmž mliená manželství kdvž bv

na ledné straně osmina krve čer- -

nn2kA ntAi iuini uunskv 19 v uaivaai aiiMiiswipun

jsou

nl a nejen že ta více jak $375000 daft 1 příjmu $77139 na oleomar-ikod- y

spftsobeno ale i tnačný pc-- garin $140921 1 a na rntné $551- -

ambulanci domft dopravena býti
musela

Prérljni peláry

Z Guthrie Okla otnamováno v

pátek že thoubné požáry prérijní
řádí v okresu Pottawattomie a na
reservaci Seminole Indiánu a že

ničeno jest vse co platenflm v ci
atě stojí Prérijní požár podporo
ván byl prudkým vichrem sever
ním téměř blitzardu se podobají- -

clm kterýž plameny a rychlostí
obrovskou ku předu hnal Značně

I

dobytka v plairenech zahynulo a

ttráta na majetku páčiti se bude na
mnoho tisíc

PolitloU

Y zájmu Kuby

Jdn fiinftlJnii2f nksf™

iiviiwínvMvjnivii Rvuuaiy

_ežáoud ve prospěch neoIvalosti
ir 1 u_i ě 1 11 1 a

nuoy ve opojenycn ouwcn odbý-
-

™' ijrii

r:: vr"Bi:vrru u r- -

volučnl strany a gen Palma vy- -

alaneo kubánské republiky kterýž
o utnání pov-tal- cS co strany válčí- -

cí sde starali se má Ku konci
sch&te přijau reaoluce kterouž ae

žádá na kongresu aby hned po
svém sejití se přijal resoluci ' kle-

-

roul by president o UodkW4
Uininl kobánské republiky požá- -

- - — - w m - — m

cei 2ivoiu uasKycn uiracen iyn
hasiči byli totiž sřítivíími se tro- -

kami tasaženi a usmrceni osm

pak osob skokem t okna poraněno
tou mérou že mnobě x nicn nej-

-

spise poranřním svým podlehnou
Požár vypaknul kolem 9 hodiny
na 3 poHcbodl kdež aa 30 dévcat
xaměstnáno bylo a Jelikož chodba

k východu vedoucí plameny v ne- -

kolika okamžicích naplněna byla

hledaly řdčíenó dívky apásu ve

skoku s oken a sedm jich tak sku- -

tvčně učinilo Meti Um přicbvátali
viak jil k požáru hasiči jimiž

ostatní dívky v čaa sněženy a tak

xnačnému rotmnožení oběti tabra--

něno — I'ož4r rotSířil se na celou

budova a k poledníma kdy mysle -

lo a že plameny již otlnmeny jsou

každé nebeipecí že odvráceno je'
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I
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