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v Indianv
nvdtyluji a jaká smrti je ubili
opatření proti tomu byla uěiněna
Soiý
zároveň ae konstatuje I něimrká
New Yrk Sun oznamuje Jo tá
ře
vláda lonskěho roku tyhU
slupcové britickih kiitalil!i učik
$400000
vyblateití léto hify v nili
opít rátný pokus skoupili iimj
Německu
tek viech továren na žvýkací hbák
(levrlaml opět t Wlilnřl'Mii
ve Spojených Státech aby pak n bli
OJ 30 června poj rve zavlál v pá- alvoříii tabákový trtisl
Vie co do
tó na
tek zase veliký pnpor tia I i !' fi do končení celého kš fiu jtst
mě ve Washingtonu a ohlásil '20000 závadu zálelí
s praví ve zdrá
jk
vládních úředníku a klerkft kteří do báni se jednoho a nejvétšlch továr-níkivých úřadu popícbaIi i
amerických udati určité cenu
vrátil déle nvýi h 101 denních prásd svého majetku
Clovc
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Velký požár
Und a jeho soukromý tajemník
V městě Cornicg M mil t&padně
Thurbtr přibylí do Washingtonu od Cresfn Iv zavládlo v
páttk
10 minut před 8 hodinou rsnnf v
Hned po zátce
ohromné rozčilení
soukromím vagooř který byl připo- ní
pokladníka tamější národní bati-k- y
vlaku
k
pftlnořnlmu
newyorské
jen
Cole a následoval požár který
mu a hned po snídaní odebrali se do
způsobil na $200000 škody a strávil
Bílého dotnu Zdraví jeho je prý Ý
tiejlepší obchodní čtverce a jak se
O 11 hodině dopoledne
▼ýtečné
vražda jejíž prý cílem bylo
konala ne pravidelná páteční schůze praví
neznámého člověka
kabinetu Pani Cleveland va a dlt páliti jistého
'ři požáru bylo hojné byéo v lidské
kami přijela do Washingtonu v
podobě v práci takže bilo třeba za
večer
volali milici
nřmeckěho konsuh
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Atlanty: Kaídý kongrennl distrikt
Před 2
ve státě je demokratický
v
docílili
Georgii
popu!:(é
roky
96888 bia 6 při pon!ední volbě do
cílili populisté a republikáni dohromady méně než 85000 blasft a to
píttt jen pro jejich guvernérskébo
kandidáta Wrighta který rovněž
byl poražen ale přece o 10000 hlasů
ka předu popojel 20 okresu které
roka 1894 byly popnlistické mělo
tentokráte většiny

O volbách

v
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Loupežné přepadeni

Asi 40 mil od Santa Fé N M
byl opět poštovní dostavoík zadržen
zakuklenými lupiči kteří rozřízli
poštovní pytel a jeho obriah jakož i
koni vzali a sebou V dostavníku
Žádní cestující nejeli Má se za to
le také doHtavník opačným směrem
jedoucí byl vyloupen a že lupiči jsou
titíž kteří nedávno přepadli vlak
dráhy Atlantic & Pacific u Aibuqu
erque
Loie Enllerova pfijde do Cíny
MLa Loie" nepřekonatelná

„

hadí

tanečnice a nejnověji také Kneippi-ánk- a
učarovala starému brejlatému
míatokráli Li Hung Čángovi když
mu byla v New Yorku v hotelu
Waldorf představena a kozobradý
krasavce který prý vzdor svým la
letům je prý dosud čímsi jako "la
zaslal jí pozvání aby přidykiller
jela do Číny uspořádat mu ivláátní
Slečna Fullerova po
představení
to
ivánl přijala a poněvadž její my
šlení je výslovně praktické hodlá
a touto návštěvou spojití velkou
uměleckou cestu řlsí středu (jak se
Číně říká) a slibuje ni od toho skvělý
VSe to vyšlo na jevo když
úspěch
I
FuUerova opřena o rámě svého
Abrahauua
malého právního řitt-IIlummela nedávno přestoupila práh
městského soudu newyorského aby
ae zodpovídala z obžaloby kúrou
na ni vznesl bérec John E Kllerd
Jenž chce na id nedoplatí k gáže i
e

obnosu 11200 (ze zkrachovHcé pol
ximní saisouy v (Jardeu Tbealra z r
1893) v připaiu tomto není ještě

rozhodnuto
Rodinná tragedie

Ind oznamuje se
Z tělesné choroby sešíliv zabil 30letý
41bert Brsy zámožný fanuář a veli
ue zbožný muž sekerou a břitvou
vojt ebof Oictého synáí ki Kurii a
dvouletou dcerušku h luu a podříz
i pak sám krk Vše to stalo se mezi
Z Noblesviile

ouisu a na západě

byl zavražděn

v

Arimore I T od polukrevného
'o hiozné
ndiana Bud Walkinse
íonbě byl vrah polapen a uvěznín v
Ardmore Vražda ta rpůsobila veh
ké rozčilení ale věc bude přivedena
před soud takže není m obávati
Mezi oběma muži
soudu Lynčova
a Watnepřátelství
jakési
panovalo
kinH praví le WiHiamse zastřelil v
ebeobraně Veřejué mínění je proti
vrahu
-

V Mckiuleyho
V pálek přibylo do Cattonu zvlášt- nimi vlaky 7 delegaci navštívit maj
Krom toho byly v
McKinleyho
eho příbytku umístěny zvukonosné
přístroje elektrické které opakovaly
domácímu pánu hluk chicagského
ohromného průvodu Telefonní spo- ečnost zřídila k tomu cíli zvláštní
spojení mezi Chicagem a příbytkem
McKmleyovým vtJantonu dráty u- stily ve 12 přístrojů na zachycování
zvuků Mezí delegacemi bvlo velL
ké poselstvo bývalých jižních konfe
derátu V sobotu přijelo do Canto- nu 40 zvláštních vlaku které přivez
y hosty z Iowy New Yorku Kentu
cky Pennsylvanie Michiganu Indi
ůlissoun Zapadni
any lllinoisu
V
Virginie Anrylandu a Unia
pondělí přibyly delegace c Itoscoe a
Monongahela Valley a Pennsylvanie

Je rád

je anarchistou
Spolkový senátor Cockrell řečnil v
Iodependence Mo pro chicagskou
platformu a pro Urvaná a bewaila a
pravil mezi jiným: Já vám řekni
pani jestliže vl&da pro lid lidu
lidem je anarchií pak jsem rád že
Tento skvostný ná
Isme anarchisty
odménén
bouřlivou pochva
pad byl
lou sen Cockrell předpověděl lry
anovi v Missouri většinu 80000 až
100000
že
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láva VicMIcklbo Jaaa Ilaia Dra Vatatýba
Nebezpeéné tujemstvi nmo a anaii Dra Il rlJa Bobt H Vlekaraa a aknptna
V
cana
eklho od Cha
Tajeilislvi hlavuicb (JeoblUld o feeklm dna v Olilea aa
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věřujem stojí vvraženo na stříbrném
Ku Brvanovým dolarfim
dolaru
bude nepochybně dodáno "a těch
ostatních 47 ceolu"
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Výborná knihy vycházející nákladem LibuSo jMiskytuJcm třm kdož na cely"
V pohoří Adirondack ve státě
se předplatí zdarma
rok
lež prodáváme Jo a sice odběratelům po ou cteen
New Yorku napadlo ve řtvrtek na neodběratelum
po 75c Mime na skiadfi následující ročníky

mnoha místech 2 palce sněhu prvé
ho v této MťHoně
H 18í)2 bylo v St Louisů
před presioentskou volbou regi
strováno celkem 72000 voličfi tentokrát dalo se jich hned v prvý
den registrovat"! 80000
Z LealviKe Col srtiluje se:
obchodník
Ccrneliua
McIIugh
zbožím
a
zbraněmi
sporstřelnými
tovním je ve vazbě na obvinění a
kiivó přísahy a jsou proti němu
Zbra
velice přitěžnjící dákary
ne kterých používali slávkáři nebo
výtržníci byly zaslány McIIughovi
a New llaven Conn
Za Walnut Grove došla do
Sacramento Cal zpráva že se tam
zastřelil John Miller jeden t
a nejpřednějších far
Před
mářů v okresu Sacramento
Miller
tajemníkem "Fi
lety byl
A
Contract
nance
Co" (nyní "Pacific Iroprovement co") v San Fran-ciskbyl propuštěn a pravilo se
pak že bude stihán pro domnělé
nedošlo
zpronevěření 1800000
vřak k tomu
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Hospodář není časopisem který
John Lune velkoobchodník
po
přečtení se zahazuje nýbrž jest
obilím ve Filadelfii! udělal úpadek listem
Kulou cenu uaj:cím Ita ly
V Corning Iowa
zpQHjhi
pokyny v Hospodáři budou právě
ohromný požár ákodu na $300000 tak dobrými a včasnými za 10 rokft
Máme posud několik
MinntMotská konferce metbo jako nyní
ročníku
Hospodáře s rrinulého roku
í
církve prohlá
ročníku V a léž jeílo nějaký ročník
sila se 82 hlasy proti 17 pro při I Kdokolivěk z čtenářů
by neměl
puštění žen jako delegátek do ge tyto ročníky může sobě opatřili ránerátní konference
zem velké muužstvf poučení objed
Tnvlrnffi i&litnlin alit a ta nánim sobě jedroho i eb obou a nich
jich dělníci v Pttsbrugu dohodli BeCen kiíbo
Též máme pOSUd nČCO fttisku Čí
Irnnmí ftbUlnR maltr Tn m
Bel °d P0Č4tkU rOeDÍk0
h°
-ni
( a anrkollti a
od čísla prr
objednávky
přijímáme
ním mzdy
ního Kdo zašle ♦ 100 a bude si
Ve Wilmin ton
Del
bylo
přáli ročník běžící od čísla prvního
t a
th
veuym požárem zničeno neitoim bude mu vyhoveno
továren bkoda "páčí se na 1260- Adreauil viechnv táailkv ledno- 000
duse na:
Hospodář Omaha Neb
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americká maso v
krat icfih i trhu skoro ůplnfi vylu

rokaz jímž

ZPKAVY

Břnt(m

lt

I

IM

Dob) tří král zavražděn

Wyatt Williams bývalý "dobyičí
král" dobře známý v Chicaga St1
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