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st té nežli smějí vstoupit} do řkol-n'- ch
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Vokrsu Heinolď Mu rsbil
John Imbodfii svioi 15 rokft trou
setru svého brstra n starce J Wil
belms sekerou Všeobecně se mysl'
že reš lel

Továrnicí klobouků Benlpv
Kiti V Cos-- v Indisnaoolis udělá
li úpidek

'Pil £!! n V I

Mas bylv un neurčitou
dobi zavřt-n-

V severním Wisconsinu nspadl
pátek rvý sndi a sico na dva palce

vysoko
1 o' slovního úřadu v Man-be-t- er

Kan vb npali se lupiči a

ypáoivse pfkladnn ukořistili 600
dollsrft na hotovosti a v poštovních
známkách

V Minnesotě doslali zlatí dnno-kraí-
é

rovnž dovoltní dáli své kan

didáty na úřední volební tiketu pod
titulem ' National Democrsts"

V Nw Yorku dalo se ve třteb
registričn ch dnech registrovali rel
kem 281711 osob proti 233831 v

roce loňském proti 205028 v roku
1894 a pr-t- i 272289 r 1602

Merbants Bank v Atlan a
Gi prohlásila úpadek Vklala
telé nepřijdou prý o nic Banka ta
je ústavem státním

Z říjnové zprávy tajetnnictví
zemědělství vj svitá že sklizeň jv
blek byla velmi bohatá a že také

jejidh jikkost v severních státech

je výučná Cený Isou vřak velmi
nízké zejména v Michiganu kde
tt li je přeplněn

"Sturgeon Iíivei Lumber Co"
nejslarší obchod prknovým dřívím
v distriktu Cooper v Michiganu
učinil úpadek Stísněná situace
obchodní a nemožnost skollektovati

pohledávky jsou prý příčinami
úpadku

Minulý týden ohlášeno ve Sp
Státech 328 úpadků v Kanadě 40

dohromady 308 — proti 309 ve stej-
ném období roku loňského

"N Y Journal" oznamuje s

Washingtonu že střibraři budou
mít v přláfm kongressu jistou
věišinu takže v přtpadé zvolení

Bryanoa zabezpečeno lest Dřiíetl
zákona o svobodné ražbě stříbra

Ze Spencerille O sdélule se:
Lupiči dostali se v noci na cokladnu
granvillského stavebního spolku a
poštovního úřadu Kolik tam uko
řistili není známo Pešta DřiSla o
1700 na hotovosti a poštovních

známkách

Příteli p F Kubíkovi u nehol

dotlo se ml přátelského pohosiinf
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Jiiiffu FiUt Frank Mathete

Lury Jtf dítky

— Cvnion v t Louisů
centů Čtěte ohlášku na

'místě

jl F J) iLelkovou &

JMrtoA u ť l

Ki-li- ' jr luky
Ikclm r ilrulm —

Hni vám -r lomil
lirutm Nik-il-

šli o livot 'í Imsiěi íj hiHÍcft bylo
těles poraněno Hkoda ♦ lon000
pojištěni Jen hí polovic

Velkm piJlirfin

navštíveno bylo v neléli vpčer loa
Angfles Cal a nel plameny ubí

leny sjůsoben i za vío 'ak #100

"') ikody Polár vviMiknui ve

Fowlerivé továrně na piplrové
škatule a vzdor časnému zakročení
livsičů rozšířil se na několik budov

sousedních jel vesměs obětí dra
ví ho Živlu se staly

Krajan zlodějem

V Mitcheli H II odkázán byl v

pondělí krajskému soudu krjjan
Jan luvlálko a sicu stalo se tak
na obžalobu pr vloii(4ní se do

truhlářské jedné dílny Ilavlálko

zabýval se v tesnietvfu a jij o

delší dobu byl v podezření že

jest přťchovávaSem kradených
věcí Při vloupání e do i] i lny po
řezal re těžce na ruce a prozraztn
byl krvavou stopou kterouž za

sebou recbal Při prohledání oby
dlí jeho nalezena značná zásoba

různých kradených vící různého
druhu nejvétsí pak část pochátela
obchodu Mitcheli líry (ioods C j

kterýž as před dvěma týdny vylou- -

en byl

l'(Mlh zloděj

Uřrnný obnos peněz kttré
uprchlý bankéř W T Kanbusch
v Jum au Wis zpronevěřil ibná

sí podle d savadnlho vyšetřování
nejméně i300000 a má se za že

při konečném súčtování vyleie to
na půl milionu Chlapík je prý
na cestě do Norska

Snížení mzdy

Ze St Franciska se sděluje že

spolek majitelů lodí poukazuje na

Spatné obchody snížil mzdu lodní-

ků na lodích dopravujících prkno
vé iříví o i~ měsíčně a na lodích

lováfející h uhlí o 250 měsíc
ně Platí to toliko dm oobřežní
lodi i& oceánu Tichém Lodníci

nejsou s tím však nikterak spokoje
ni a je velice možno že vypukne
stávka

1'seuice jde nahoru

Obilnt trbv oejen v Americe ný
brž i v K ropě a hlavně ve Východní
Intlii kde hrozí hlad rozčileny jsou
nemálo tychlým stoupáním cen pše
nice fetoupíinl to lest následkem
velikého sucha v Austrálii a nepatr- -

nyen smizni v Argentině v Indu a
llusku ftí chicagské burse zname
nal buši pšenice při sobotní závěrce
75J centu Všecky nabídky fcásvlek

pšenice učiněné do Evropy byly

přijaty
M ezinárodní spolek (jpografA

zvolil na své konvenci v Colorado

Springs Col tyto úředníky: před
seda W P Prt-scot- t taj apokl
John Bramwood 1 místopřed
Tneodor Perry s Tenn 2 roístop

(forge Williams 3 místopř
logo Miller Z delegáty k sjez
du americké federa e dělnické (8

pros v Cincinnati) zvoleni byli:Kd
Iirsch Daniel J Sullivan a Frank
Mormon (z China-n- ) Schválen

yl návrh ve prospěch zákona o

fthodiuné době pracovní o němž ♦

musí každý typografický spolek ve

Sp Státech odhlasovat! nežli bude
nadobro přijat

IMtOBMÉ ZPKÍVY '

Mezinárodní unie doutníkářů ko
nala svoji konvenci v Detroit Mich

Tý lennl příspěvky zvýšeny z 25 ctů
h 30 c

"Second National Bank" v

tockford III učinila úpadek pro
tože vkladů bylo čím dále tím méně
Je to nejstarší banka v městě

Pří irO ilvi n nililirt nfch vln

ků na dráze Northeastern v Meridi
an Miss rozbilo se 40 vagonů a 2

zřízenci byli zabili

Adolpbu Coheo Cole bývalý
bankéř v New Yorku který před 'i

lety uprchl §500000 jel patřily
italským bankám v Pennsylvanii a
New Yorku byl ve Filadelfii za'čen
zrovna když vstupoval na vlak

V Eureka III slaveca bvla
auvnotí it příležitosti přeložení
okrasních úřarlA i Mtfnnr Ho

d i!( r ávrhy ohledně spolecoho
uUpii té pHůiny doufají re-

publikáni v (tMtvf — Ho-idť- f

Stt tií ii v Im Muini la mi--

d1! il itl demokraté ii o ráv-iii- i

oulfvati na úředním voleb-

ním II ku jména "National demo

uiiuu ir j i ii miu may u'
strne JťstliJy v řehní státní soud

nálet trn netrnšf

Frtťlný iiitmltr
l'reiderit ('iev'and zbavil úř- -

dii MJtiritra J hn Li-vi-- e v

'Jl jt k Uivt r FaIN Wi a jméno
val na jtd o místo Dávi la Toomp-sun- a

l'ri jakési nedávné fditi-a-

diknMÍ bylo tsrzno la Imví za

pl&td hezkou částku peněz mUtoí-m- u

časopisu aby podporoval jeho
kin li liinru a v) íeiřovái ím na to
r áv dovaví frn rjistčna byla prav
diot tvreiil ti ho

( stjl iiaie voJhIv (

V pondělí odevzdán sekretářem

války oijboru pokladnímu rozpočet
v
j dání pro rek příslí z nčr ož vy
svítá ! odbor m váb čným pr n k

příhlí ku krytí vydání při nejmen
řfm j275i3m pitřrbjváno bud

obnosu tohoto roztrženo jest
f :ir22 hhO na služné vojka

0 ra dopravu ít:t U
na vydržování domova vysb užileft
♦ 5 :t 9hoo ra npevňo-ac- í priie
tuíiih přítavleh a zbytek rozvr
žen jest mezi položky jiné

(htf pastor

Hev J V Stha-fe- r luteránský
pastor v Horiicr Cty I'a zatčen

byl na obvinční že učinil násilí
l"!tt Annii Peddicordové ktirá
u nčho nloužila Schaeft-- r ie ženat
otec 0 dčtí a má mnoho iiřAtelkte
ří žalobu tu pnkládajf za pokuu o

vydienl penřz Jest velice možno
že pastor po lle osvědčené už ne-thod-

bude uznán za blázna

Zpronevěřeni

V Gloversville X Y způsobilo
veliký rozruch zatČní mčstkého

písaře Franka Wilmartha na zá-klaí- č

obžaloby že zpronevěřil
načné peníze a že vpisy v knihách

jeho jsou zfalšovány Wilmarib
se k vině nechce znáti Uyl proza-
tím na záruku $10000 propusVn

Samovražda bankéřova

J D Kennedy bankéř a vynika
jící občín v Manihe-te- r la obě-

sil se minulý iýdn Za příčinu
zoufalého skutku udávají so ztrá

ty jež utrpěl chicagskou světovou

výstavou Kennedy byl jedním ze

starých osadníků severozápadu vy

nikajícím svob zednářem a zastával
množství úřadů

Výbuch dynamitu

Z Van IJaren Ark oznamuje se:
V Kennedys Campu na dráze Kan- -
sas City Pittsburg & Golf vybuchl
časně láno v pátek předčasní dy
namitový nábjj tí mužů bylo za-

bito a několik jiných smrtelně po-

raněno
Ohně

O 4 hod ranoí v sobotu vypukl
v Columbus O v krámě "Jlanta
Paint Mmufacturing Co" nebez

pečný požár který se i na soused-
ní budovy rozšířil a spůsobil sko- -

di na 75O00 — Městečko CfOod

Ucpe v lil které má asi 800 oby
vatelů utrpělo velikoo pohromu
požárem jehož příčinou byla rake
ta vypálená při politické demon-

straci ~ U Linden Wash vvhořel
n

iům farmáře J 8 Millera a dětí
jeho přiálo v plamenech o život
Sedmé dítě a jakýsi Iíoien utrpěli
těžké popáleuiny Miller a jeho
Žena bjii tou dobou pryč podívat
e na jakýsi politický průvod a

ponechali dozor nad domácností
řečenému Koiesovi který a nich
dlel návštěvou — V severním

Michiganu zuřily Oi H lesuí požá-

ry jimiž městečko Sagoli jižně od

Iron MoonUin nějakou dobu vážně

bylo ohroženo — V II lland
Mich způsobil požár v závodě
West Michigan Furniture C íko- -

Ju na t300000 Při požáru
skladišti hudebnin firmy Gilmore

bra í rlit i k úr ii fM r JnífH ke

kterého t táice prý dal rdpovM'
kladnou Poť ni prý jej žádali shy

podepAil Jtkisi pr hlášení v tom

ra y 1 u a on prý tu mi vyhovil Zi
tím však Jí r j dvoj! minu prost
v torn smyslu jk v)lo2ni v

platit rmě r pul l kán -- ké a fe je

pro republikimké kandidáty 15lo
lí toto pr hKíenl tarlíeldcw psá
no nebo bylo li jfm tlíko I Ká

no dosud se reděluje

Kantliilátfi liiiliHt'j

Mezi kandidáty rektor-uv- í kto-lick- é

univrity e Vahin#tonu

jmenován jest hlavni" rev Covaly

přednrsta katolické letní tilťi
ckó řkoly v Plutsbiru i N Y a

v lasvěttiýih krůtích má se za to

ie bude papežow navrJen Jiným
kandidátem j dr (Jairijjin ice-rekto- r

ur i verr-it- y jtdio přál lé vt-lic- e

fedrují jeho kandidaturu pra
více že 7 Itt teíce pracoval ve rt
spěch university a f? v Noví An

glh opustil jednu z tiejlepřích far
k vůli roMort-k- rtví Také dr
Edward I A 1

1 n ředitel semináře
Mount ÍSt Mary v Fairm tHÍurii
Md jmenován bývá mezi kandi-

dáty
1'otižť s copaři

Generální tiávlalnl Ihrmori ve

Washingtonu podal tajemníku li

nancí nAhltd o otázce čltínkých
ccrlifikátĎ který jet rajímavý A?

dosud registrovaní fíuřtí delnfei
kteří z jakékoli příčiny odjeli z té
to zernř aniž by bjli obdrželi cd
kolektora v přírtavtt certifikát
mohli e vrátiti do Spoj tit8
když předložili doklady eve ť tož
notiti (íenerální návin int mú za

to že zák n ten vj
žad-ij- toh i aby

dělníci takoví skutečně obdrželi

certifikáty před odjezdem z

této leroě z kdyby opomenuli opa-třit- i

pí crtifikály takové Že do Sp
Států víco připuřtfni býti nemají
Tajemník financí vydal v tomto

myslti oběžník pro kcllekt-r- v

celnicích

bareu úřadu

Henry I) Clayton npolkový uL

vládní pro Htřednf distrikt Alaba

my obdižel v nedf-l- i ol
sekretáře tátuího z Washingtonu
jimž oznamováno mi jest že z roz-

kazu prenidenti úřadu hvého zba-

ven jext — C ayton jeet kandi-

dátem do kongrt'8'i což prý jeit v

přímém odporu pravidlem kt réž

zakazuje úřadnlktm Hfjolkovým
každé míchání e do poliiiky Již

počátkem mřf:e upozornfn byl

Clayton z Washingtonu aty ho

vzdal buď úřalu ieb kandidatury
a když na to neodpověděl tu nyní
emení jeho následovalo

Budou "niííréuvat "

ChicagStí Btříbraři vzporonéli ni

ie uspořádají průvod místem v so-

botu 31 října v týž to den na

kterýž průvod dělnických klutn

McKinleylo nstanoen jnt l'olí-ci- e

vřdoma jsouc ni toho žo neby-

lo by jí možno p řádek udržeti

když by dva nepřátelské ohé prů-

vody v jeden a týž ča pořádány
byly odepřela uvolení ku pořádání
průvodu onoho vydat i a oikázala

výkonný výbor utříbrařa na den

jiný iíákaz ten však e pánům
nelíbí a proto rozhodli ne ž prů-

vod pořádán bude ať jil oe uvol o

ním čí bez svolení pel cie Jelikož

policie pak odhodlána jewt Ie pří-luSn- á

ordinance překrcčetia býti
neumí může snadno (ovttati z toho

přkná mela

Z politické kampinř

Demokratický mátni výbor v iev
ťaroliné ohlašuje Jc popalistům

s
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