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Týlara eleklrlrkýrh pssllnieli Irak
V Auiiiriu v Ht liouisu uspořá

14n byla vs spojení s výroční
koovenel "Afnerh an Hlreet Kailway
Assosiatiotj' v ýttava voift motorů

vntních trupů atd která pokládána

js ta riejprknf jAÍ svého druhu výstav

jtké kdy v nasl ternl byly pořádány
Ke konvtnci dotavilo s asi 9000

lelecátů a krom toho přes 10OO zá

stupců továrníků elektr vozů Před

seda spolku II M Littell 1 New

Yorku stěžoval si ve své výroční

zprávě na to že správy státní a

obecní jeví stále větší t huC ke zvyšo-
vání dsní 1 pouličních drah

Výbuch dyaamltové pumy

Z New Yorku se oznamuje: (lam-

in J Andrus tajemník závodu Ar-ingto- n

Chemical Works v Paliaade

ave xonkers zabit byl ve středu
ráno dynamitovou pumou o níž po--
icie se domnivá že měla za účel

zničiti životy i majetek Ostatně je
celá věc zahalena jeAlě závojem ta--

emstvl llamlin Andrus byl mul

zámožný a žil vYonkers v blahobytu
se svou rodinou Káno před osmou

hodinou odešel se svým synem Ili

rámem do továrny Když přišli do

úřadovny vyndal Hirarn 1 pokladny

knihy a odešel do továrny kdežto v

úřadovně zůstal llamlin Andrus
Králce po 8 hodině ozval se hrozný

výbuch a když tovární lid se sběhl

shledáno že staveni pro písárny jest
1 části pobořeno a v úřadovně sek re

tářově našli děsně zohavenou jebo
mrtvolu ve směsi rozbitého nábytku
skla malty Našly se jednotlivé
části pumy která zhotovena byla
ze železné roury a umístěna byla pa-

trně pod tajemníkovým stolem Není

ani nejmenší známky která by vedla
k vypátrání vinníka Andrus zaují-

mal vynikající místo ve společnosti
Ve čtvrtek vyslovil se náčelník yon-kerss- ké

policie že po bedlivém uva-

žování a vyšetřování celé události

dospěl ku přesvědčení že ta nejde o
čin anarchistů nýbrž o nešťastnou

náhodu Pan Andrus přišel prý

nejspíše o život zkoušeje dynamitový

strej jejž hodlal pHdélati k poklad-

ně na její ochranu před lupiči Bratr
a syn p Andrusa nesrovnávijí se s

náčelníkem v tomto náhledu nýbr!

trvají na tom že p Andrus byl
obétl vražedného spiknutí Koroner
nechce rovněž připustit! náhodu a

bodli věo vyšetřovat) dále

Laclnříi potřeby iivetni

Ze San Franciska Ca! oznamuje
se Itev Jenea a Londýna J Clay
a Oloucestera a Wra Stocker s

Newcastle zástupci "Manchester

Cooperative Society" která dle své'
bo spfisobu (a hlavně užitku) hodlá
zmírnili sociální bída přibyli sem s

Austrálie Zmíněná společnost pro-vozu- je

kooperativní obchod a vládne

obrovským kapitálem 35 milionů
dolarů vlastní mnoho skladišť a zá-

vodů ? Anglii a v anglických osa-

dách Společnost ta vytkla ai sa
účel aby chudší tříd mohly avé

potřeby odkupovati přímo od továr

UliUM AÍitriii mimi
Hpo

twibw mini usnis enrs iy a im"r
lovili míso přímo do Aftgll# Hpo
Isínost rhUhf au fa přl7 la valní
ku imírnír1 bídy nslijí m vlk f

Mhsm kr4lk4 doby vydřdats fifisné

psnfis
HslUitl aa iritě

Krá(f# před 10 hodiio't dopol#
dna v tedll srailfr sa nedaleko
Wlndsoř Htatlon asi řin4et mil fwl

Ht íiols na drát M ftnis A Han

Franelseo dva osobni vlaky Zibito

bylo osm (vesměs is Htfoaiii) a pn--

řaníno 9 1 osobNeltstl tavinil s'řoj
vAlea výletního vlaku Joseph Vtj
len jen! atrpřl I J k 4 pořanňí

Armsl aa Clila ilaad4

Velitel armády sp4sy llmth
Turksr dostavil sa V éter do éřa

lovný pro vyletřov4l přístřhovaleft
na Kllis Island' N Y„ přimluvit se

la připuštění arménských upreb
llků tadříenýcb tam na základ zá

kona o přistěhovalcích Komisař

dr Henner vyložil stanovisko vl4dy
v té příčiné taktoj Pfed několika

dny přišli ke mně gen Booth Tucker
rvv ííreen od výiwimocného sboru

pro Armény a zástupce Christian
Heraldu v zájmu Arménů jichž pH

jezd byl očekáván Vyložil jsem jim
naše stanovisko takto: Nemůžeme

tyto lidi připustit! sem aby soutěžili
a našimi dělníky Vyložil jsem že

nemůžem v té věci snáti Armény
nebo kteroukoli jinou třída lidí Ve-

škeří lidé kteří sem přicházejí jsou
řistébovalci a kdyl sem přijdou

my o nich rozhodneme jako o jedno
tlivcícb ne jako o třídě Jsou-l- i

způsobilí budou připuštěni jako ka-žd-
á

vítaná osoba Nežli připustíme
tyto lidi Jichž přistáni si salvationi-st- é

a jiní lidomilové přejou musíme

míti jakousi podstatnou záruku Že

idi takto připuštění nebudou zemi

na obtíž a ne všeobecné sliby že

veřejnosti na obtíž nebudou Dělníci
Massachusetts stěžovali si velíce

na přistěhovalce a Arménie v niko
lika poslednSch létech Tvrdí se ie
snížili mzda v některých crůmvslo- -

vých závodech zejména v obuvni
ctvf Někteří továrníci prý šli do
konce tak daleko Ie nezaměstnávají
nikoho než Armény Otázka armén
ského přislehovalectva nesmí býti
posazováni výbradné se stanoviska
soustrasti nýbrž dlužno vzíti v úva-

ha zájmy americké" — 30 armén
kýcu uprchlíků kteří do New
Yorku přibyli (28 mužů a 2 ženy)
bylo vzdor námitkám dra Sennera

Eřipuštěno
a budou posláni důstojní
Bpásy v New Jersey ka

dalšímu opatření Očekává se ještě
nelméné 180 Arménů Ohledně části
Arménů dosud přibylých neníjeátě
isto budouli připuštěni čili posláni
nazpět

Ohně

V Qalveston Tex shořelo časně
ráno na neděli skladiště bavlny se

4400 balíky bavlny Původ ohně
není znám škoda způsobená na
skladišti páčí se na $25000 na ba
vlně $135000 a jest úplně kryta po- -

iétěním — USaginaw Michigan

vypukl v neděli večer obeft v dře-várná-

Center Lumber Company a

Muwaukee Zničeno bylo asi osm

milionů stop dříví Skoda páčí se

na $150000 a je prý úplně pojiště-
ním kryta — Washington Mills v

Lawrence Mass byly značně poško

zeny požárem který vypukl o půl
dvanácté hodině v noci Škoda páčí
se na $65000 a jest pojištěna ale
4500 dělníků přijde na deset dní o

práci

KefitěsU aa pobřeží Pacifiku

Parník Arago majetek "Orecon
Coal A Navigation Co" plovoucí a
Cooa bay do San Franciaka zahnán j

byl v úterý proudem ke skaliskům
před zálivem Cooa Oregon a atro J

skotal ae Při poknsa přistát! na
břeh překotil se člun a námořníky a

cestujícími a niohž 12 ntonulo 4 ce-
'

stujícl a 8 lodníků Neštěstí to ndá -
lo se za husté mlhy Zachráněné
osoby dopraveny byly do Empire
City vlečnoa parolodí Columbia Z
atonnlých nebyl nalezen dosud ni- -

Wo
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H4í k"H Frederi ks

huřgij lf li nebi rileeni Sl
$100 a nftsMalicl dopiuMé Jméno

lest W I' Bimbti-e- h t Juneatf

IMsíío WH TeUgnřiijl dř

W K Ilillorkovi v fnnesn Wis„

lei Ford K Hamlmsiotl od firmy

Ilimbnsrh k IVltifnwelečt! delro--

ratíři Hro Iwiy N V Cat-tai- n

II A Ihgiíer hI Brooklyn
N Y aby přijeli sem a sť tolnill
wne aby nmjs ubohá lena mohla

dostat! pojil té ní na livot Pohřběte
mne #de ne vs Winsmti Mám

dost peníz na uplaceni vWi útrat
Doufám ř lskavl lidé odpit mi

polila které jim ůobtm W T
lUmbiMfh Týl ipronevřil asi

IOCOOU

rsrmář zabit ad lnpl4
Z Toledo O se oznamuje j Far

mář líutkakterý měl značné příjmy
t pronájmu pozemků na nichž zaří-

zeny byly olejové studnice zavra!- -

lén byl na své farmě asi 17 mil

jižně od Toledo večer v úterý a

jeho lena byla nebezpečně poraně
na Když bila rodina u večeře

vrazili do dveří dva zakuklení chla

pi Bůtku zastřelili n ženu jebo po
ranili do ruky nace! srazili ji k

zemi a nebezpečně slloukli Bůtka

právě doulal svůj měsíční nájem
ale lupiči na peníze ty nepřišli Se-

brali jen jeho hodinky a nakolik
dolarů jež našli v jeho kapsách

Telký požár
V Chicagu zničeny v pondělí od

poledne požárem dva obrovské ele-vator-

náležející Chicago & Pacific

Klevator Company a škoda více jak
$1600000 obnášející spůsobena V

elevátorech uloženo bylo 1100000

bušlů pšenice a za štěstí možno po
važovat! Že plameny nerozšířily se

na sousední elevator Armourův

kterýž tím největším ukladištěm

obilí na svčtó jest

Lakomec se umořil

Nedaleko řeky Mississippi v St

Louis Mo bydlel ve staro

bídné chajdě ukrutný lakomec J

iippc syn bankéře německého a

sám vlastník zna6ného jmění Ze

mřel hlady a nedostatkem neb si

nepřál ani suchého chleba Po jeho
smrti byla nalezena na hromadě

smetí jeho vesta v níž má dosvědče-

ní a banky o uložených tam $400

pak $200 a zase $400 V chicagských
bankách také měl uloženo několik

tisíc dolarů ale neopovážil so a lako- -

mosli sábnouli na peníze ty a raději
ldnč posel

T zájmu osadníků

Inspektor P McCormick a odboru

pro indiánské záležitosti vyslán byl

pondělí na Ponca jednatelnu v

Oklshomě aby tam vyjednával a

ndiany kmenů Otoe a MisHouri

ohledně prodloužení lhůty v kteréž
osadníci zakoupivše pozemky od

ndiánů těch v Kansas a Nebrasce

poslední splátky zaplatiti mají Lhů--

ta tato vyprší 3 listopadem a osad

níci žádají o prodloužení na tom

základě an prý následkem špatných
úrod peníze sehnali nemohli Odbor

vnitra doufá že podaří se mu Indi-án-
y

k dalšímu prodloužení platební
11 a vr r

nuiy pnine'1
Tuláci ošidil! generála

Gen Wbeaton a důstolníci snol
kuvé posádky v Denver Col nanalili
ae pořádně se dvěma tuláky kteří
prisease sem vydávali se za německé
šlechtice a důstojníky kteří podnikli
cestu kolem světa v hurlmch inuvs
a bez peněz o Jistou sázka Jeden se
'jmenoval baron a Livecova a druhý
baron se Sack Mitzlavi Důstojníci
a generálem je Jivili mezi sebou a
bavili viemolně ba í plea k Jich poclí
dávali — až konečně jim to bylo po
Jdezřelé a telegrafovali némeckémo
vyslanci do Washingtonu Ten jim
teprv vysvětlil že takových baronů v
Německa ani není a že Jsou to něja
cí pobudové kteří si a meh učinili

blázny a mčli se na jejich účet dobfa
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Nř-Ulk- I)unrantion 1' vyjel
v noci na f4tek koltjf n4kl lní
vUk dr&hy renniflvtois 23 tosft

! n4í" itronkoulo i V

Jrc-kA-
ch vfil#e oheft který ohaíen

„ctirern M4 0 to že

"tU ttvimU tl4man4 oa o jed- -

oobo voia

l řrpidraf vlak

KxprtKDf vUk dráhy Chicago &

A!too který tiiél v jáUk veřer při—

býti do Kan#at City Mo byl a Bee

Point 2G mil od K&rmi City přepá

ztratili se Jsou ovSem pronáaledo
váni

llo} mezi černochy a béloeby

Z Winstead N C oznamuje se:

ličhem politické schůze v o 12 mlu-

vilo několik kandidáta pro úřady
řečnil S P Satterfield republikán-

ský kandidát do assembly k černo-cbfir- a

sp6sobem tak vyzývavým že

tito vrhli se zuřivě na béloeby
Došlo k boji v nčmž na obou stra
nácb vyteklo mnoho krve a v němž

mnoho osob většinou černochů bylo
těžce poraněno I několik bělochů

na něž černoši podnikli útok kame

ním bylo poraněno ČernoSi koneč

né dali se na útek když bďloíi cho

pili se svých revolverů Panují obavy
že dojde ke krveprolití ve větších

rozmarech

Sebevražda kazatele

V Hartford Coun oběsil se Ilev

Thomas Stoughton Potwio kongre-

gace! kazatel Byl nemocen a zá

dumčiv po dobo delií dobu Sebe-

vraždu spáchal v nepřítomnosti své

rodiny Pot w in narodil se Kant

Windsor r J829 Graduoval v Yale

roka 1851 a byl učitelem latiny a

řečtiny Roku 1853 vrátil ae na vý

chod a začal studovati bohosloví

Krvežízniví Jlaaal

Rozčilující scéna odehrála se vče

ra v nejživějgf části města Point

Pleasant W Va: V úterý měla

"State Oazette" časopis redigovaný

EÍOeoW Pfaffenburgerovoulének
rozdurdil bývslébj

kongresníka Jamesa Cape-llar- ta

Cape-IIa- rt potkal manžela redaktor- -

vynel nátef i guvernér mí právo den 4 lupiči kteří jej mámením

jmenovití členy tákoDodártvat kde vlajkou tantavili Ponévadž víak

npráidnilo ne míclo úmrtím reigna- -
í

expresní ponel jakmile vlak byl ta-

cí nebo t jiných pHcin Při aářljové ulaven veikeré botové pěníte t po
volbfi W J Matthtw avolen byl kladny vyndal a dobře uchoval a lu

atátním podancem za Franci Co' piófim pak tvrdil že tam ládných pe
semřel vSak od té doby a guvernér' nřa nebylo učinili lupiči jen malou

Clarke vydal nařízení ěerifu řečené- - kořint Odjeli pak t lokomotivou

ho okresu aby vydal provolání za
'

vyHtoupiM nedalolto Independence a

áčelem votby jiného poslance Šerif

odepřel to učinili a když vču předlo
lena byla obvodnímu houdu vynenl
tento nález že guvernér dle zákona

má právo oboaditi takové uprázdní
né místo I přJrila véc až před
vrchní aoul který rozin dl Že státní

poslanec je úřadníkein a ie kdykoli
8 ůřadní pOMtavení uprázdní má

guvernér právo vyplniti je až do

nejbližSl volby Je to prý prvý pří-

pad toho druhu rozhodnut soudně
v Spoj Státech

D McKlnlej lio v ('antonu

V pondčlí přibyly k McKinleymu
do Cantono IJailway Meďit Sound

Money Club ze Seymour Indiána

saměetnanci drah v Newarku a

Trentonu s Clevelandu Lorraine

Wbeeling % Meadville Pa z Bonto

od občané c Indianapolia a okoli

Dnes přibudou: Sound Money Men

1 Nové Anglie občané s Piedmon

ta W Va a okolf Ucderwriter'

Sound Money Club t Clevelandu

aamČHtnanci firem UpRon & Corop
Lemaon Senion & Co Pecktone
Wilcox fc Co veKrtiěn e Clevelandu

aamřitnanci od Junction Iron tfc

Steel Company 1 Micgo Junction

O obchodní ceitujic t Newarku

O Ve Itředu přibudou wtudujícf t
Western Ileerve University a Cae
Scbool cí Applied Sciences 1 Cleve-

landu obrané s UoíTilo N Y ob-

chodnicí a továrníci s Cantonu

občané 1 Minerva O N čtvrtek

přihlášeni jnou občané ze nevěrní ze

everního Ohia a Indiány republi
kiol a občané vůbeo a Meigo Co


