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V Sobolu po 1 Lodi tlí odp udál

v Prlnceton Ind výbuch v tíhlo

ole Maníc Col Co při čem! devét

bornlkn okamlité usmrreno čtyři
ak vlc méoé poraněni neb popále- -

til Horníci tito tamíslnáni byli
vesrni opravováním kod je! spfiso

beny byly podobným výbuibero
ředchozí ' ndčle a udavším při

néml vHak ivláítni J rasinou náhodou

nikdo o život nepřijel a tentokrát

zaviněno neJStčstí tím že provčtráva
cl systém v dobrém pořádku nebyl

Oběti vztekliny

V Usltimore zemřel vzteklinou v

obolu H 1'erry jeden a osmi hoch6

teH dne 1 prosince vzteklým psem

okousáni a hned na to v v Pasteuro

vě ústavu v Ntw Yorku léčeni byli
Jest to již třetí úmrtí a proto na vý

vin nemoci u ostatních pčti pohlíží
se od lékařů ae snadno prchopttel- -

ým nspjetím

Forota se neshodla

V Muscatine la odbýváno min

týdne přelíčení v žalobě státu íowa

proti A Vondrovskirau kterýž byl

obžalován a účastenství ve spiknutí
kteréž ta účel mílo vyhození dyna-

mitem do povětří tří předních tam

nícb prohibičákft v kvčtnu r 1893

orola se ra-Iil- a plných 24 hodin a

elikož ahodnouti ae nemohla — po

dobné jako v přelíčení prvém bude

muset býlí odbýváno přelíčení nové

Cbti t)iíl uzdo

Na 4000 horníku zaměstnaných v

uhelných dolech nalézajících se v

okresích St Clair s aladison 111

prohlásilo ve čtvrtek stávku ta úče

em decílenl tvýsení mzdy Práce

zastavena v následovních osadách

lumboldt Donck Staunton Nichol

Skellett Yock lielleville a Glencar

bon Htávkáři praví že nepracují

celý čaa a následkem tobo nevydělají
tolik aby mohli oživili sebe a svoje

rodiny
Také "mládenec"

Veliké překvapeni spnsobilo ve

Springfield O otevření poslední
vole zemřelého J Snydera přeboha
tého to atarého mládence za jakéhož

byl až posud považován Ukázalo

ae totiž že Knydor tanechal po aobč

avna jemuž odkázal 25000 Šťast

ným tím smrtelníkem jest Cb líros

man o němž jest mámo Že až dosud

nevedl Život právč nejenostnějšf J
Snyder odkátai dále $100000 měst-a-ké

nemocnici a chudobinci Matkou

Urosmanovou jest sousedka zesnulé

ho Snydera jen! byl v mládí svém

do Brosmanové zamilován a chtěl j
polmouti ta manželku Svazku to

muto ae vSak postavili na odpor Sny
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1) a dílen a nalhala a vzdor ví

rnolníma ftilí haicft rozilřily

plameny i na Nwyorkou polyklinU

kd na 34 ul e tiaiezajicl a Jen

rychlému aakočenf polici bylo co

Ukovali ! h% nnrnocných tam

naléiijírícb ta v 5a na betpečnó
(iiUto dopraveno býti moklo
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V Ki Kino Oila talolen byl apo

tk jen! m& ta 61 podporovat!

povstalce kubánnkó ani! by při tom

porušovat uiezinárodní závazky Sp

8t4tft Členové apolku toho tamýálí
lítí na Kubu jakožto oiadnlci a cbtl

tam butlto koupili nebo najati p&du

"pro pMov&ní tabáku' a jakmile

pak jednou tam budou oviem budcu

moci dčlati co budou chtít

1'rutl bojkotu

V Topeka Kan vydán byť v pá

lek čoudem spolkovým trvalý soudní

{Akai proti stávkujícím dčlníkum

Armourových cakládáren v Kanaaa

City jímž témto aakazováno jest

proti výrobk&m jatek a nakládáren

téže ipolečnoati bojket proLlaSovati

Protatímnl zákaa podobný vydán

byl již před nřkolika méiíci nynf jří
zákaa lest víak stálým
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M Kclroílo nejpí?e íivot mladé

ho fccrnocht T Lanahma V sobotu
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n( f&lup čítající na 1000 osob kte

htii a juijou cenu zmocnili ae

ímpnonA0 černocha ienž lest
ii— '
Obia0ván ze tnásilnční a tavraždčn

17etého černoéského děvčete Millie

ciimesiovd Mrtvola téže nalezena

Dya triiD0 zohavená ▼ týl den ráno

v uJiÉC6 „ ]edofm obchodem a pc--

detření z vraždy padlo ihned na La- -

Inabana Jel byl taae zatčen a ta mri--

u vaaten Doiva ze vaan iananan
nříže dán byl rotil se kolem ve- -

aeol rothořčený lid chtčje padoucha

lynčovati Guvernér Btono viak ae

dostavil před vézenl a požádal ti--

- -
k0nečoé uposlechnuto dopraven ve

iefj v prQfodu atrazi K van veta

bezpečnosti do káznice státní

náb-dks- křieh-- l jenl Nlií'
nllifkiřílinolsHfkleřoi první
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t stm fbtdif na f!lvsland av
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Ati blns n Kin bydlíel řiřmář K
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kíni Jenl byl ti iho iimlslnán na

irmř Orilunt stkal s Hopkln--

na hIm I v Cimmifiíii a vikřii
nav na liho aby bránil vypálil

na fiAíi Ilpkin nshyl oibrojaa

(Jřibioi vlní llopkíns! mu ckJcíiíI

'i' Uh '!) dé llAí vřo icsla jioak

lopkina totil proti v6lt rličft o!
ml s i íJřshimovoii (Ifuron a to Mi

zavdalo příčinu k této vraidl Vrah

vydal sám a dobrovolné áfalam

Ilrsmé KtStMl llezatal
V i edřli v f b ráno událo ae o- -

lileko lilorton Ala broiné lalea

ničnl neíiřsil Vlak Iiuisvill 4
Naihvl drihj sestávající a lokomc

tivy vozu pro zavazadla i dvou vozu

nwobnb b propadl se 700 st dlouhým

mostem a sřítil se 120 stop hluboko

Jak sí podobá byly kolej v zločin

nétn úmyslu uvolněny nebo vytrhá-

ny Kdy! vlak na dotyčné místo

řijtd poulil i most m neJléstl bylo
t

lotovo Zároveň vypukl ve vozecn

ohefc a lidé kteří nemohli ae zachrá

niti a ktvří nebyli pádem zabili bíd

ně uhořeli A dosud bylo vytaženo
21 mrtvol Na místo nestéstí aWblo

se mnoho iuu!& kteří mrtvé a raně

né oloupili a s kořiktl svoji uprcbli
do lesu

duo u í: zrnivy

Téměř 700 zaměstnanců chicafi

ské firmy Siegel Cooper fc Co do-

stalo v pátek pěkného dárku —

doručt noť každému na jeden rok vy

laceuá pojistka na život v obnosu

11000
r

V Ntw Yorku objeveno v sobo

tu úřady poštovními hromadné okra

dení posty nalezcnat totiž v zálivu

pravá spousta dopísfl x nicbl pěníte

vyrabovány byly Úřady poátovnf

zdráhají se o tom bližáích správ po- -

skytnouti

V Owensboro Ky lynčován f
sobotu v noci černoch Al Holt ob

alovaný t vraždy policisty Wbitea

Idyl to sedmý případ lynčování v

Kentucky v jediném týdní
V Pueblo Colo vzbudilo v ao--

botu značnou aensaci zatčení II Chí

arigliona Ch Mosca a jeho manžel

ky a Z Selista vesměs to Italu úřa

dy spolkovými Zit5eni provozovali

podobný as obchod jako onen ae

"zeleným zbožím" a tím pouze roz

dílem že chyťvii hejly na nadělané
"zlaté" dvacetidolary a pak místo
těchto pouhý kus olova jim dávali

Dráze New York A Brooklyn

vydáno bylo koncem týdne povolení
ku zřízení tunelu pod řekou Eaat

kterýmž by New York a Brooklynem

spojován byl

Francouzská zpěvačka Anna

Heldova ukázala na štědrý den Ame

riíanům něco nového Zpívala totiž
v Pittsburgu na hlavní ulici ve pro --

pěch chudých a výtěžek 803 obná

tel

V New Yorku odsouzena ve
čtvrtek porotou společnost Wall

Fargp hipress Co k vyplacení ná-

hrady 110000 někdejšímu zřízenci
II II Kutnerovi který! r 1893 pro
domnělé ukradení ledné cenné tášvl

aliboval

V aoud le do jnté rrlry jest opr&vné

lynftovati a nescházelo ul mnoho doUjočin apoaorován byl vždycky dříve

nou leč jelikož zákon v tom P5o
ba vypracován zákonodárstvem

toamýfilení lidu tlumočí nemnže

M soud do toho mícbatU mnsí se

gikon poneebati prý tak ' jak jest I

waMiinguinn

j Presidentem přijat byl ve čtvr

tek v audienci stíior Kodnuez kte

rýl laatopovau ma u vlády naši

"Vétšt republiku
streno-amenckou- "

při příležitosti tó vysloveno jíní

potčsení nad tím že konečného sjed- -

noceni malých republiček Honduras I

Nicaragua a bUvsdor docíleno a že

pojení to všestranní prospfsnýro

Dyuseusa
I

T Není prý ani ne menši pochyb
nosti o tom že odborem právním

učinčny budou záhy kroky čelící k

"foreclosovánt" Union Pacifio dráhy

podobné kroky oČinčny nejspííe
budou i vflči dráhám Uentral a Kan- -

aaaPacifie Velká část dluhopisfl
1

taručených prvým i druhým morlgi- -

čem etane ae splatnou počátkem
roku přlstiho a tu musí si vláda při

apižiti aby a požadavkem svým ne- -

pohořela

thtell prý vjboHt pevnost

ZPtnsacola Fla nacámeno ve

itvrtek že hlídačem ve skladiíli

Devnosti Picken i Santa UosJ

ostrově obleven byl oheft a že ien

nadlidskému naruáliání vežkerého

rUtniri bntovpnfm tiraof oievfto

J%LHI Ia HAVAsůlrilsJ A
uckutbu o ť'ucv # w

provedení toho Zejména Berniero

vi by se bylo málem vedlo Spatní ba

praspavno ve avo uiaosu upřeni
tni a iido leaarny p nvuaovy aae cey

tkrvácen upail nAriHm roafiiieni

v bezvědomí iwzcueny tastup nai
hnal se ta ním ke dveřím lékárny
kde žádal a vydání jeho Když p

Kvítek videi ze je t% telefonoval o

pomoc na policejní stanici a ku své

ochraně jakož i sveno majetku nucen

byl užiti wincnesirovay i o ovsem

poaoniio na misio zavolaní pouci
até jen aabránili že nepadly tu další

lidská životy Zřiaenci káry byli

0em "lCřDI ao koroD"ov

' V A
-

r~r~-- —

i nadno představu

Tládel příjmy

Dle tprávy komisaře vnitrozem

nich dní vtbráno z lintoD! dsnt

vah nánl ai lifWeil m mr k i% wn i nlnAi iutuvui w íimivv

' mésícu bčinébo roka fiřdsíbo jevi

Praví ae že kdyby byl Brosman jky aatčen byl aniž by mu 5ebo bylo
nevedl livot tak nespořádaný mohl dokázáno

dnea čítali Jmění avé jímž jej otec'
V Minneapolii tatčen byl radní

(třetí wardy íleo A Durman
Jeho obmýšlel na více nel milion obIaloba 1 KÍdim
dolir& ta vinu že od kontraktorské jedné

ťblearský baakéř ae tastřetiL firmy požadoval úpUtek 110000 ta

Chicagský bankéř Otto Wasmane- - Kterýžto obnoa kontrakt na zřízení

dorí tastřelil ae v neděli ráno kulí g vodárenských nádrlek ujistit muna onu casi #Kisaiief iuh íi iuumwuiííii ujui-
- um prtycuo

revolveru Jak jil toámo učinilaprachu dynamitu uloženo bylo


