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v Chí(ra-- i byla Stávka vypukla

n4!]kem nehody vypuknuvíl ma
zi t4nv mir a tfíhaSi iimf „la--
cení ríímatadut ruzdy odmítnuto
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Z Kewcaiitle Colo doMa v úterý
zpr4va o hrozném neítíntf
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kteréž

v dole Vulcan ae atalo a kteréž za
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nrotnym vyouchem croma-lném-
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ledkm pobídek líchto
Jinak í1 jim vyhovili a vyřktiM

Vili-(- m ťdáal
vliítnl id4n( r4kono4lár!tva

wii:oiisirkého zahájeno bylo v

úterý v Ma liion a to t tím úče
lem aby 4t4t na z4k]adé poiilední
ho censu v nové t04lan-k- é a se

n4tnl okrky rozdělilo V poielutvf
svem Mll guvernér zákonodár
tvu zprávu výboru jemul minu

lým tákonodárutvem vypracov4nf
rozdělení toho svedeno bylo a fpr4
vala odkát&na i s navrženými o
té doby opravami společnému ví
boru ze 26 senátoru a 13 poslanou
sestávajícímu

Na pomoc KuW

Od příjezdu pokladníka uovstal
cft kubánských dra Cstellowa na

pudu americkou vypraveno na po°
moc Kubáncům jž několik výprav
jimiž těmto značnou měrou pomo
ženo bude Tak oznamováno ve
středu z Filadelfie že od břehů de

lawamkých vypravena riurvéžská
loď "Osterian" s 60 muži a záso
bou zbraně a střeliva Loď tato

byla od Kubánců zakoupena a bude

jí nyní k dopravě potřeb váleč

ných používáno — V posledních
10 dnech dopraveno prý na Kubu

podloudným spAsobem na 700000

patron 6000 puSek a tři rychlopal
ná děia a další zásylky budou prý
následovat! Vše 3eho na Kubě

potřebují jsou zbraně a náboje
neboť prý na 10000 povstalců do
sud úplně žádných zbraní nemá
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Arcibiskup Ireland zvolen bvl

předsedou Hgy na potlačení hostin
cQ

Sjezd národní republikánské
ligy odbýván bude v Milwaukee ve

dnech 25 až 27 srpna
V Nevada Mo vyloupena

byla v úterý v noci pokladna tamní

banky a přes fíKjO uloupeno

V Kingfisher Okla zničeiio
v pondělí a rána požárem pět ob
chodních domů mezi nimiž i budo
va krajana J A Houska

# Známý agitátor dělnický E
V Debs ucházen se prý bude na
lístku populistickém za guvernéra
státn Indiány

U Anthony Kan zavražděn

byl ve středu zákeřným spůsobem
zámožný farnrnr Chas Kedman

když do stáje vstupoval

Ve Philadelphii zničena byla
v pondělí t rána požárem mydlátna
r K lompsonova a škoda $435
000 tím spůsobena

V Clevelandu docíleno bude
as snížení jízdného na pouličních
drahách na 3 centy a sice umožně a
no to bude spojením se všech spo
lecností pod správu jednu

V Utica N Y odDoručenr

byl v distriklní republikánské kon-

venci předseda státního výboru E
W Mockett ta senátora
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Htátnf konvence
1 Nortb htkoté avo!4na j- -t la
lířelem tvoe( dfUgme do kon-

vence národní na li dubna do
Orand Forks

Po prvé za eeloi 1 1 !s let má
armáda na plný poíet muJft a sla-
ní lm odválením d4d poč4tkem
týdne rozkaz aby činn tst svoi pro
přítomnost ustavily

V Kíverton Conn zničen byl
v úterý polirem příbytek Chas
íildermeitera při čemž manželka
téhož při pokuu na zachr4nění

některých cenných vřel uhořela

Sebevraždu zastřelením spi-cha- l

v úterý u liidunityolii Ind
Chas 8 Naiworthy a sice učinil
tak ze strachu před trestem který!
pro zpronevěření 800 ej oček4al

Newyorsk4 firma L IJontillie
ra Vdsouzena v úterý k vyplacení
náhrady 10000 paní Anně Swin-artonov- é

jíž v kr4mu firmy jedním
ze zřízeneft náhodou oko vypích-
nuto bylo

V Oklahomě odbývány budou
územní konvence za příčinou volby
delegátů do obou konvencí uárod-uí- oh

a sice republikánská v Musoo-ge- e

dne 23 dubna a demokratická
ve Vioita dne í) června

V Chicaga odbýván ve středu
pohřeb známé 'kentuckó krásky"
Nettie Cole-ov- é kteráž pro tlouát-k- u

svou v museích ukazována byla
Rakev měřila 30x27 a byla 5$ sto-

py dlouhou a nemohl naiézti se vflt
pohřební kterýž by byl pojmouti
ji mohl

V Los Anfreles Ca! žaluie

paní IJella F Lovettová tchána a
tchýni svou na náhradu $25000 pro
odcizení manžela Lovett vzal ai

ji totiž přes odpor rodičů a oDustil

ji teprvó pak když vyděděním mu

pohroženo
Okresuími komisary v Sioux

Falls S D pljčeno loni farme- -

rům na zakoupení semen $27000
kterýžto obnos až na él08 splacen
již by! při čemž zároveň oznáme
no že farmáři těmi za sklizeň
208í)96 strženo bylo

Guvernér newyorský podepsal
v úterý předlohu kterouž zakazuje
se provozování obchodu ve státu
těm cizozemským společnostem po- -

íAfujícfm v jichž zemích překážkr
společnostem americkým kladeny
sou

V Linden Okla přišel ve
středu v tamní pile o Život Martin
ell Nešťastnou- - náhodou totiž

zakopnul a upadnul tak nešťastně
e mu hlava od těla úplně uříznuta
byla

Ve Wilkesbarre Pa zadušeni
b?" ve středu v Umní plynárně
ui dělnici Vstoupili totž do míst-

nosti Jež o£ dedkem prasknutí
roury plynem uaplněna byla Smrt

jejich spozorována teprvé když
místnosti té dlouho se nevraceli

V UaverhMl Mass zatknouti
dal černoch O Arrastead bělošské-

ho holiče T Valbjoeta pro poruše-
ní občanských práv Holič odepřel
totiž černocha oholit! čím! tento
va svých občanských prárech zkrá-

ceným te cítí

i éu launuan ua oznámeno v
1

pondělí že neioámýtii bídákem za- -

j atřelení tam byli farmer J Orump- -

j ton a dcera jeho Sallie a tojedin- -

kou pouze ranou Urumpton etal
I a okna když tu po nřm t nedaleké

hou5tiny utřeleno Kule prožla
mu prNoma a tanábla poblíže atolící

okolních dolů za účelem tím vyšla-Kubánsk- é

dluhoplsv nýchf podařilo M tkhy ce(jtu a2 do
Z Washinctonu oznamováno ve bloubkv 200 stoD Droraziti d41
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sircou ze ar jonn ifuiteresera zá- -

stupcem kubánské revoluSoí strany
11 i i iuroumnerio uyio ze uosazeni samo- -

statnosti Kuby téměř výhradaě na
uznaní povsiaico co moci válčící se

sírany espojenyen sstatQ spočívá k opravé systému provětrávaelho
Když by totiž tak učiněno bylo tu nebot chována naděje že vháně-b- y

prý za 115000000 kubánskveh ním čerstvého vzduchu do dnln

dceru jeho přímo do srdce tak že

Í okamžitě mrtva k zemi klekla a

smrt otce Jejího záhy na to nAaledo-dovál- a

— Podezření % dvojnaaob-n- é

vraždy tó padlo na jdnoho
nouneda jehož Crumpton pro nezi-koni- té

hotoveni kořalky udal

ZaHUvill práci

V Des Moine la zastavilo v

úterý v dole Gibtion Coal Co pr&ci
100 hornlkft následkem snížení

mzdy a 00 na 80 ct od tuny Hor- -

níci a ostatních dolu odmítli míta
stávkujících zaujmonti Ve středu
ostavena práce 1 horníky v dole

Keystone AVest Kiverside Iiloom
field a Gibson jakož 1 ve všech

dluhopisu zde usazenými Kubánci

v u v ructi niui uaiuh„ nré AMtut u i' r ' uuwuu Wt
Je bv Dak dosažení samoatatnnti'

pouze oiazaou neaonaa málo měsí- - kteří následkem bolavých očí dále
cu bylo Pak totiž bylo by dosti pranovati nemohli a a dolu vystou-peně- z

na pořízení loďtva Jímž by pili právě v okamžiku kdy výbuch

Podaří He zachránit! koho i vaILá

ho onoho Dočtu horníka 1iž nrávÁI 7 4 —

tam zaměstnáni bvlí Sila vvburhn
J

byla tak prudkou že hlavní štola

Jo2 i stol a vzduěnl troskami za- -

taraseny byly Vzdor tomu při
kročeno ihned k pracím záchran

nýtn a spojeným úsilím bornlkft i

' 7 '
ale nemohlo neboř důl zkaženým

l
plyny naplněn byl tou měrou ' že
Dokracovánl v oráčích

nebepečím života bylo spojeno
Následkem toho přikročeno zatím

ořeo někter a nežrastníkft anhr&

ncu UJH ujr iuuui — jeuinKVmiirux: lwn auumimui uvil uumiUl lOQI
ConnIlv a Jam Itnrt p-i- hi— w " - — - w iI J vviiy

se udál — Um výbuch spňsoben

byl zůstane nejspíše pro vždy há
dankou nebot sotva as kdo tne
irastnlku zachráněn bude soudí se
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pyDy nebor již „áolikiil d4- -

edkem v doh lom práce

Lybucho v dole na 70 hornfkfl Do
j x: i o _ i_
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vytáhnouti

ManderMo kandidátem

fívvalt senátor nebrasskv Char- - - -y

lea V Manderson rjrohlásil n v
i
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'četné dopisy te vleen koneia země
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fl dolech v Colfaz v počtu as 800

puyui vypomocnyen vojan ip
neisaycn na ivuou zamezeno bylo
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lební záležitosti rozhodla se v pon- -

u„opruw pronaseni repuDIi- -

7{ mužů a nebude li dřívější mzda

V dělníkům ponechána tu prý i ve
- oíech ostataícb uhlodolech podo-
bně e stane

T rrvw" zastavena býti musela — Dle po-

platně svoleného ser4tora spolko-Iiir- u ixt
i Za bildo dne

(oloupena byla v úterý dopoledne
i banka Market Street v budově

Sprecklesově v San Francisku K

vého limi opětně c
j jeden hlas více
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pontovo se odporučuje uvádí se ta
jakých okolností Dupont tvolen
byl Z4konod4rstvo delawarské

při společném hlasov4ní má doui- — iMf ai& l a a - _ I

v lem 10 hodiny vstoupili do mlat-- }

losli bankovní tří zakuklení lupiči
eří a revolvery v rukou dva naló-- I

jící ae tam právě třízence ku
I (vzdání se vyzvali a když poslech

ju cienu iaa ze au tvoienl 10 hl pondělí býti iekancem pro republi-zapotře- bí

jest V čase tom ale nominaci presidentskou a
nátor Wataon kterýž zároveň bvl ainn nčinil to alnvT nluladalírími- -

nředsedoa aenitii caatival nill (

r — — —~ ~ r

I

aem umru guvernéra t náměstka

nu to lich nebvlo leiinniIujU 1a
t - t t ~

jhytli a do hlavní pokladny je za-

vřeli Na to shrábli peníze na
stolku pokladníkovi se nalézající
— pouze Jen as f 1000 — a uprchli j

:

♦vrdí le uk smělá loupež na Uk
1 i vé ulici úplně nemožnou jest
tk atta in kv nnt: tn:z: '
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'následkem toho k zasedání oprá v' dátem se stal Dopisy tyto jsoo
'něn více nebyl společné tasedání od soudruhů 1 války občanské a od
noacA 23 hlaaA mtlo a ia ttii'iAjiii iukA iíi— — _ " v — aaiau


