
t ?

J %

12 f~ I OKKOK ZÁ 1 A I )I í -- f
l'ff' #lřoJ#dmKÍ nikl

ilteiMřMř'li 'y 'í '

p"H' " 1

třfl T- -t h tldl
H'Uk''jrkáfi4 ! iř'

1 b ft l foj 1 v řd mj r™ '

Miíň ij-- i'

V íatmdl Vr tir1n( h do řteu(A

)( kl l)ru dnm ffinflt rdítf
ktefél ulh 'urWníovi v oMf

pdlf V bylo itUtf hl
kol snemte Ir j (' třjlomJf f J

akaioval i (mm flUf m ť lo I

J dfij if fa vál k Mf'i
dsJtík # dostavil V ! r l:mi vík
©známum byl řr ptdát úleM t
ulehl vs V) ř( l' f Íi iř nAIf-l- f

vala Tíl i ifn'y pořet
k- - if lnul

odb bij e l Juh 1)1 ' V bil

efeh telí Miyof n l{ 1 n il zvi Utr

ftífll kaldé ilethiiny 110 - V Ht

LouUbyl v úisrý njvyUf teplot
0? atufiA f stínu a ďi Vf'r jo
ulehft x I i' t i otnámsno V'i PhiU

delpil a !t'timom 12 iiMu v ú

fý propotili a v první-jíl- měté
událo se 4' t druhém pak 3' úl ha

mjVýse stál teploměr v uteiý v

Cincinnalí kde! h r t w st

Itíno HtíU npřínpl Žádné úievy

t naopak vtdro tícij vystle

ným lídm pociťováno a následky
toho byly také patrnými V Mm t
Dám Ntw Yorku n tálo s 250 6 2h
67 ámrlt a dobn5 velkým byl

počet obětí i v měteih okolních

hlavně pak v Brooklyne Teprve #

čtvrťk poělo se oddaiovatí a

teplou jakéž v New Yorku

doealeno obnášela 88 t u u vzlor

tomti viik počet l ti úíelu Ještě
toho doe obnášel 123 t nicbl v til

případech smrt následoval

McKlaley nebude řečnili

McKinley a Ilanna ccAli no dne
10 t m v (Jleveiandu a radili ne o

kampani i'an Ilaona projevil tvé

potřiťOÍ tad pokrokem sírany
Přen 15 milionft lo-tik-

bylo roxeitlitio počtoa t Chi-

caga v posledních dvou týdnech
"Situace na západů lepší ho denní'1

podotknul Vychov&vací dílo tnk

dobrý účinek'' Kecnicka kampaň
bode prý moci býti zahájena v nej-bližží-

dnech K otáčce bude li
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Hmry Berfold t Imdýnt byl
v nedali tčen v IIhIoiii přibyv
tam Curmr lovým piiiilkem Pnvo- -

ní k lá l ti bntii kěho nťslokon

iU na iM!obu l a

londýnského poitovrlho úřadu zpro-tieví-
řil

415 hUr Ateřltnko ( VMi

dohrů) líerliell byl úředníkem

poštovním a jsko ukový vybral pení
ze idvou zásylek Jrho žena kterou

í via! teprve před měsícem byla

cadrlena přístěhovaleckými ůřudní

ky jikožlo OHoba nežádoucí Bcilield

uvěKtién a bu le vydán Anglii l'ři

znal se a vrátil přes (IGoo t ukrade
něho obnosu

Padesátiletý Alois Dinglman v

New Yorku zastřelil svoji ženu a

spáchal pak samovraždu v neděli

ráno Dinglman býval kdysi v do-

brých poměrech finančních ale pod

razily mu nohy finanční poměry jeho
obchodních společníků Jeho žena

musila domácnoxt změnit ve atrávní

dům tyto neblahé poměry vtiskly
mu asi smrtelnou zbraň do ruky

Vlak s nákladem dobytka je

doucí k východu po dráze Chicago
& Grand Trunk přepaden byl o půl

jedné hodino v noci na neděli u

Bellevue 13 mil západně od Char

lottě Mich čtyřmi ozbrojenými

chlapy kteří puskami donutili dva

hlídače dobytka k vydání všech pe-

něz a cenných věcí Lupiči uprchli

byli vsak polapeni a dopraveni do

vězení v Charlotto Jsou to vesměs

výrostkové 18-- 22 let rtařl

V DallaaTťxbylo v neděli hor-

ko jakého lam nebylo dosud nikdy
O 10 hod dopoledne bylo 104 odpo-

ledne o 3 bod 108 stupňů tepla

Každý hledal jen chládek Teprve o

11 hodině večer spustil se malý de-

štík s jemným větérkem a zmírnil

teplotu na 08 stupňů

Jzmt pošetilým ubírati ha za úče-

lem zakoupení pozemků na západní

prérie aneb do dusného parna jižního

když lze nabýti nejlepAIch pozemků
v zemi v krásném a prospívajícím
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před řoíkiiAuřm Myl 'k ihkrin

přivez n do ttiita dáf ď iimo
fil r k lel vlk Irlf p' u I brl il

I řrrj ne $ Války

Minulou zimu pt(inr! řwá

aljíiká zimiiice Vypřávěln lo-t- ií

o bápin'm bohattí zUtýih

plři v in h konAírtái lí vvk nyin
sí sděluje le to byl Velkntl většinou

humloik N 8'mio lidí vypravilo ♦

do Aljky fl úiVlem dolováni li

zlito minulé jtro a ti skoro všichni

v říci ()Acrn jf pravda Ž se

tvni zlato n'H'á iivsak obllžn do

lovánírii jsou tak velké i o sotva se

vyplácí dolovali

Ulexk zapálil pnírll
Z Pierre H D sděluje se že při

boiiři minulý pátek večer rapálil
blesk prérie ne deset mil severně od

rnesta a že prérijní požár rozšířil se

na pni townsLipti a zničil mnoho
sena i jiného majetku

('tyri zraněni

V Clevelandě došlo opět ku srážce

mezi stávkujícími dělníky Brownovy

společnosti a oněma jež jejich místa

zaujali Když eo v pátek veěer vra-c- li

dělníci z práce přepadli je dělní

ci Mtrajkujlcí na robu Wade Park a

Kat Madison ave a počali na ně

házeti ksmenírn Jeden z přepade

ných George Plumb vytáhnul revol-ve- r

a počal siřílcti naěež útočníci

sáhli též ku zbrani Dva z přepade

ných J W Caldwtll a George
Piumb a juden z útočníků Thomas

Evans byli postřeleni a jeden % di-

váků blíže stojicf obdržel ránu do

obličejem insulátorera

Vzájemná vražda

Z Owosco Mich sděluje se že

pohádal se tam 58 roků starý Geo

liussell se svou manželkou ohledně

toho jak by tni 1 v poslední vůli roz

děliti majetek mezi dílky Z hádky
došlo ku rvačce až oba manželé poča-

li na sebe noži útočit i a oba pobodá
ni byli tak le zemřou

UMU buranu

Z Augustin Perry Ala doSla

zpráva že přes esadu tamějíí pře
hnal se ve čtvrtek zhoubný huran a

srovnal celé městečko se zemí 12

černochů a 3 běloši byli zabiti pada

jícími troskami domů a 10 osob bylo
více méně poraněno 3 i koní vzalo

za své Po vichřici následoval prud

ký lijavec jakého tam nebylo po 15

let Potoky a struhy proměněny

byly v divoké proudy které odnesly
úrodu bavlněnou kukuřičnou a jiné
a způsobily tak farmářům ohromné

škody — Hrozná ouře snesla se v

n„(uri večer nad Florence Ala
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Mvrttěji m íli ImIiwmoI n Bninard

i lín' vý nvy r I ' AI poznámky
Nírim--i ovy lni Imi irovsny tiká

I mi y ho výzkumy a po ky lnou tkrn

tň ijtirtavou ěitlíu Kjll''niii

výikuim i mílu dy sii věřili Jh jiodá

vá pravdivou zfirávu (ten (Ireeley

pnvil dil ? vz lur Nt)i'iíovým
zprávám o na lonř záiiovrd

výzkumy iikňtujf lt blízko mlU
tuho j země Je víik jn sevr rnů od

severní Ameriky splAe nel ol Hihiře
1'atriu') prý Nanneii cestoval toliko

120 míl z místa kde opustil svoji

Imi To jí tnénft tž polovice vzdá

l'iH)li klirou urazili Lockwood a

Brainard hlavnllio stanu mé výjira-v- y

u zálivu lady FrinkJinové přeji

si vssk podolknoiiti při tom s dDra

zem ?e Nanscnova vytrvalost je
dů-toj- eisroskundínavského kme-

ne Myslím že výprava tato zklame

ty kteří se domnlvuli že země Fran
liška Josefa sáhá až k točně Moje

předpovědi před 6eti měsíci že

Nansi nův návrat ve zdraví je mož-

ným a že bude přezirnovati na zemi

Frautiska Josefa splnily se jak se

zdá Co se týče možnosti že loď

Fram zahnána byla kn Spicberkám

generál (ireeley praví že proud

mořský ubíral se tím směrem že

sak lodi Jeanetttj a Tegemsopobě

vzsly za své v tomto mori účinkem

edů (ireeley nemá mnoho dů

věry k oznamovanmu objevu že

tam je velká hloubka a mnohem

teplejší voda K závěrku pravil

(ireelev Ža le přesvědčen že Nansen

kdyby se byl nesetkal s Jacksonem

nikdy by so byl nevrátil

3!ěst Jako liouba

Pozoruhodným zjevem který má

málo sobě podobných j rychlý

rozvoj "houbového" města Mena v

Arkan-as- u v posledních 30 dnech

1'řed 40 dny nebylo na tom místě

ani baráčku ani človíčka Dnes je

Um přes 3000 obyvatelů 70 obcho

dů 2 parní pily jedna boblovárna

pět dřeváren krom množství domů

obydelních Mena je obklopené

úrodnými pozemky a dráha Kansas

City Pittsburg fc (iulř která sem

právě byla dostavěna a založení i

rychlý vzrůst jeho způsobila přispěje
k rozvoji města zajisté ještě podstat

něji
Srážka

V Buffalo NY srazil lev neděli

čaně ráno na rohu Volt2 ave aul(
Sycamore hasičský vůz na němž i

nacuazeu uurucia niuucii iiesw i

jnaicu iuuyu arvu íiv
bavičů utržil poranění Jehn Clark

byl vyhežea pod troky vozu a

tabit IredJarkey nevyvážné ži -

votPm Také vsak motorová kára

ro'bila s na kosy a řídio utroie

jaío ázrakem vyváli jen nepatr
ným poraněním On i konduktér

byli latteni

Americký parník nt I aul osvěd- -

čil se cejrychlejííra parníkem na

moři Vykonali minulý týden cestu

▼řejoě Mniti odpovřdřl lríd a dMmo)tralick& konvence ve
líanna: "Major iicKinley om£níl F Ue {t) prohlÍBÍU fi„ roti cbi
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Výtřh t HU ik ftr po

tlySnA joíIi' Jřd Um Jíí

vyj
I pumítfk l)(intU' f Urun-nwí- ťk

ii i:4 ii ť ll m

Jthoťvuly jt Kula V to vik
iiťivcit t IjU loď jiná Vl'ri4 h T

ThfCH Fřiťiidnoípldl fhrkoívii!i
Fla v mihotu dne 15 fjna
vlekouc i n í'i u pfcoiit-- r Vrtl ná-

klad uhlí a potravin m dnUí tlotm a

má na nolř 8 velkých člnnft Kutr

IViutwcU tiak loT laiavíl n kapitán
Irouwsrd hjl dopraven hitlt d

mřla Na lodi nebylo naltrtno

víik ani puíek ani střeliva 100

Kulmneu chy-lal- o v olj tí i Tampa

in Jacktnvllo a pfiditi ne k výpra
vé tó Tď musejí vyčkat) 2 jk
rozhodnou úřady ve VaHhiiij'tonu o

zabavené Icdi

Hrecklorldice proti Itrjanovi

Ciícinnauká "Commereial Tri-bune-
"

oznamuje z Lfxingtonu Ky:
Hv kont?reHtiík W C 1 lírtckin

Ulformg a ro třetí tiketu

Konvi-nc- e mřla vyvohti debaty k

demokratické státní konvenci v

"jouisville jež konati se bude ve

čtvrtek Breckinridge jakožto před
sedá komitétu přečetl resoluci jež

obsahuje tento finanční odstavec:

Volné ražby stříbra nikdy nemaže

býti dosaženo a marný útok za úče- -

era jejího zavedení způsobil že de- -

mokratická strana pozbyla své sily

vyvolal nedostatek důvěry ochromil

obchod přivedl k úpadku tisíce

oloupil dělníky o zaměstnání a zavřel

továrny a pokud agitaci té nebude

učiněna přítrž nynější stav věcí

potrvá

Naděje InffallsoYj

Z Ilolton Kas se oznamuje: Uýv

státní senátor John J Ingall který

vede kampaň volební v Kan-an- u

měl tu řeů asi ke 4000 nadšeného

idu vykládaje záady republikán

ské ro schůzi vyslovil se o vyhlíd
kách politických a pravil mezi jiným:

"Je to přehnanou chválou Mká li se

že ve své řeči v Madison řsuuare

Gardenu Bryan vyšinul se na vyíií
stanovisko nežli jaké dosud duševně

zaujímal" A dále: "Ze všech nebozí

kterých jMcm se súčastnil až dosud

usuzuji že lid mnohem méně se zají--

má o stříbrnou orázku nežli o jiné
věci volebního zápasu Očekávám

áplnou změnu v pračelí nasl bitevní

čáry nežli sa kampaň skončí Mám

úplnou důvěru le zvítězíme v tomto

atálě a zemí Bode n mnoze voleno

neodvisle a já předpokládám mnohá

překvspení nměl jsem vsak nikdy

? íce důvěry že apell ku svědomí a

odvaze amerického li lu nevyjde na

prázdno
Jsponrl se oři

Ze San Francisca se sděluje že

právě přibyvší tam parník z Japan
ka přinel rprávu že Japancl chl

predstihnouti všechny jiné národy
ve výzbroji a vláda japanski chystá

I se ku itavbé malých dělových lodic

y plaBy Ucuuu v_llu Muťu
reomti liylo odkudsi napoveieno

v_ x„ nf:„t_ iuto vj B9 uu iiiunaukcq 'ivuiiuriu
ke konvenci republikánské ligy
Neučiní tak"—McKinley vrátí se

domo(do Canton)a Ilanna do NYor-

ku O pokroku kampaně na východě
nemá prý p Ilanna včdomoBtí po

drobnějších protože byl zamčatnán

y Chicagu anaměl doend óaxu čisti

dopisy mu zaslané

Snad má víc nei rozdal

Vláda italská ai neví ze od té

dobyco máme demokratickou vládu

nastaly nám v naAich financích

evropské poměry kteříž ovsem zna-mena-

každoroční ba každoměsíční

echodky ? pokladnč kdežto druhdy

pokladna stále přetékala a byly

každý měsíc tiřebvtkv a držitelé

ůpisft naši věřitelé nechtěli nižúl

nýrn Bpfisobem peníze přijímat nežli

když doatali pěkný přídavek Tuhle

onehdy v Louisiané lynčovali tři

Italíány a baron Favaitalský vysla

nec ohlásil vládó naší že bude

požadovat nejen potrefdání vinníko

ale taktéž i náhradu jelikož oni

Italiáni byli prý občany ilalnkými

S takovou žádostí by měl počkat až

tase přijdou republikáné neboť kdé

pak vezme ted pan Cleveland peníze

Hlavní stan v Chicagu

Sděluje se Washingtonu lt
předseda ústředního demokratického

výboru rozhodl ne položití hlavní

úřadovnu do Chicaga Za členy

výkonného výboru navrhnul následu

Jící John B McLean t Ohio IJ O

Carapau z Michigan J D Johnson

g Kansas Clark Howell z George

Bradley Smalley z Vermont a Gahan

g Illinois

Velká dehaU

Minulou sobotu odbývala se velká

debata v Champaigne lil mezi panem

Edwardem Kosewafcerem t Omahy a

WH Iíírveyempisovatelem spilku
Coina Financial ScIjooI Ovsem byl

to debata o finanční otázce

n: v iin _ i t
v inuoiiniiiu v itonuuii riiu l

Claire Wis jehož oznámka nalézá

se na jiném místě tohoto listu vlastní

100000 akrfl pozemků a prodává je
za ceny úžasné levné Dobří a po-

ctiví osadníci se hledají a pro takové

jsou tu velké výhody 17—4

Iluirah pro Crlpple Crrek

Pamatujte ío ChlrKo Kx k ínland a
Pnrillc dnília jest Jeilliimi linií vedouc!
z východu pilino do Colorado Hprinjrs
přirozené to brány do Cripplo Creek
okr ku
Colorado Hirlniri leží na dnatí 1'lko's

Peak navýc hodni siruní aCripple Creek
UhozAimilrilho v 1 Plk'

nonný mrak yři£I ol weveru a netkal l'aku a blríl Jho x4pnln( řřo
- Ji"t mračnem od JiboJd3™J"

východu
! průsmykem pics Hummit do Cripple' Cretk adnihí po Denver Hio lirsnd'

Srážka tUkA ? príikopě ' draze přes Tueblo a Florence do

B'rTr ""S0"
11 f jv3ríta"ifezápadně Parkersburgn diift Mapy tlrkulňř a piHlmlnky na

v průVopě oobní vlak nákladním Pd4ní u InoKelMtian
Oeu'1 Patsencer Airt

v noci na minulou tobola Srážku tó-- lr Obictgo 111


