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zničena byli v neděli tikárna Hv

písu ''Poil" v Pittsburgu a škodí v

obnosu fCOOOO pojištěním fiplně

krytá tím Můobni Jak ohřfi

povstal není známo má se však za

zato že spfluobeD elektrickými drá

ty je! špatně osamoceny byly e

celá budova popelem lehla zaviněno

hlavně tím že požár vj puknul poblí-

že zdvibadla a otvorem pro toto na

všechna poHcbodl téměř současně se

rozšířil

Snil na Kubu

Špaoělnkým vyslancem oznámeno

bylo koncem týdne předsedkyni spol-

ku ''Červeného kříže" ž vládou řpa-nělsko- u

konečně dáno ' dovoleni k

tomu by společnost členy své na

ostrov Kubu vysluti mohla za účelem

ulevováoí utrpení těch kdož k pora
nění v potyčkách přijdou Zároveň

vysloveny vyslancem jménem krá

lovny společnosti již předem díky za

služby je! na Kubě prokáže

Ncěhorou vánici

navštíven byl v pátek New York

Snlb sypal se od 3 hodiny ranní a

do večera napadlo ho přes 16 palců
Vánice provázena byla studeným
vichrem který! rychlost? 36 mil v

hodině přesahoval

Pro starou vraždu

V Ilitzville Wash zalCen byl v

pátek učitel Mark V Townsend pro
vraždokteréž prý před 10 lety v okr

Grant Wisconsin dopustiti se měl

Townsend dle tebdejiho udáni své
ho čistil revolver když pry pojed-

nou náhodou rána vyšla a kulí ze

zadu do lebky vniknuvší manželka

jeho na místě umrnci Porota

koronerova kteráž připa l onen vy-

šetřovala mu uvěřila a vynesla roz-

sudek dle něhož jednalo se o poubou
nešťastnou náhodu nyní však zinká

no bylo svědectví dlo něho vla-Uo- ě

zúmyslná vražda to byla a proto také
Townsend zatčen

Žádal "botové"

As 125 dť-lník-

zaměstnaných v

Provo Woolen Mi'ls v Provo Utah

zastavilo koncem týdne práci Spo
lečnost vyplácí jim totiž pouze čtvr
tiuu mzdy v hotových penězích a za
tři čtvrtiny musí každý dělník ode-

brat rftmé zboží a obchodu společ-
nosti náležejícího Dólnlei požado
vali alespoň polovino mzdy v boto

vych penězích a to jim nebylo povo
leno Továrny na vlněné zboží v

Provo jsoa největší na celém západě
a založil e zakladatel církve mou
monské Jirigham Young
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Americká liga bicyklistů rozhod-

la se v pátek v národním sjezdu v

Aibany N V odbývaném velkou
většinou proti nedělním zftvodfirn

V Helena Mont zastavila v

sobotu pUcenf Merchans National
banka kteráž dosud za tu nejjistěji!
ve státu považována byla

V Ilayden Okla započato bude
tímto týdnem roz délovénlraSSO-00- 0

mezi příslušníky indiánského
kmene Čerokýzo Částka tato jest
poslední splátkou ze strany vlády ea

odstoupení pruhu ferokýzkého índi-ánů-
m

tfm dlužnou

Newyorská Tnrnmany zamýšlí
postavili bývalého vftdce svého H
Crockera za kandidáta mayorství
"Většího New Yorku"

V Montaně porižon ve středu
návrh ve sněmu na udí-len- f hlasová
clho práva ženám 41 proti 27 bls-sft-

in

Pro poštovní odbor povoleno
býti má tro příítl rok úřadní celkem

! 11711 což jest o 13040051
více než povoleno bylo pro rok le-

tošní

V Cedar Kapids vynesla v pon
děli porota roz-ud- ek ve prospěch F
Štěpánkové na obnos $5000 proti L
Lefebureovi pro zrušení slibu man-
želského

V Cedar Ilapids zatčen byl v
pondělí známý čtenář myšlének P
A Jobnstone pro podvod Tvrdí
o že týž smluven byl s jedním pa-
nem doktorem a že těm kdož u něho
rady hledali vesměs pak nařizoval
by k tomuto o léčení se obrátili
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h$m povolte clý soipoM

šrhtkl V Sobotu MI k pfijd„
4ánl roipoM vtdánf yftirttt

(4 ponljta M stMfty
ku krítlfovini stMuy fp

MikaftsM kťrál prý nlijr v)1)
Dýmí mrhá Ii dtbatf itUřf
knnuoA rotní taknn VVíUníř a

MeKlnUjAv jtkot I řoího fřij(l
D#Jf jiiálltn tou In viMl#to k dštil i

jíříjmd kofisíné Málka kalin
ská I(otpočtt tímto povolováno

bftl mi k thnfm úMftm rslkoro

i'ofifli"i eoi jt o iitoomj
vlet nl povoleno rore minulém a

debata o nim protáhla přM ft b

odpolední kdy iMfl&nl odročeno
V pondM pokračováno ? projedná-vá- aí

rot počtu pro f'nr4 vydáni a tyl
Iwit vši imftiy přijal V rozpočtu
tomto vřadlna jt položka $200000
ca oboslánl vty iroi#íippké
tak I? Jakroit roipočet I nátm
schválen a presidentem stvrzen bud

a prací na budové vlídni bud s

moci zapoclti V dalším jednání

přijitý předlohy na opraveni ochra-uýe- b

hrází m'iMÍMÍjpkýcb na opa-

třeni riflí nircxJnlm grdirn im

oprivoínl Hvkretáře námořnictva ka

ponkytnutí lcdf ]il by darovari
koma a obili od břehů pacifických
do Indie bladovfctnu obyratelatva

odveleny býti mohly a konečné při-

jata cela řada předloh rnenii dft!eíi

toati Zacedáni večtrnl o

projednivínl Četných soukromých

pťeJloh penijn(cb

V ren&ta přijata v patek reaoluce

kterouž mátni aekretař vyzýván jest
ka takročenf ve prospčcb tpravodaje
Scovilli který! na Knbé úřady řpa

nilskými tatcen byl a ka aajištént
tav veřkerých práv k jakými na zá-

kladě atávajfcl smlouvy opr&vnčn

jest Senátorem Morganem podána
reaoluce kterou! požaduje e trusení

amloavy Clayton-Bulwerov- y r 1850

mezi Sp Státy a Anglii uzavřené a

po projednání jiných menší důleži-

tosti majících záležitostí o 1 hodiné

sahájeno zasedání výkonné v němž

opětně o smlouvě arbitrační projed
Dáváno Debfatalo protáhla se až

do 5 hodiny kdy zasedání odročeno

po prohláieBÍ senátora Shermana že

d&ufá předložití senátu oprava Uko

tou kteráž by všem odpůrcům

smlouvy vyhovovala a kterou! by
konečně schválení smlouvy zajištěno

bylo Sobota věnována byla vý

hradně jen tasedání výkonnému kte-

ré! opětně věnováno bylo rokování o

smlouvě arbitrační a zasedání po 4

hodině odročeno následkem toho že

dostatečný počet členů k uzavírání

potřelnýv zasedací síni se nenalézal

Pondělí stráveno opětně téměř celé

zasedáním vykoným které! protáhlo
m a! do 1 hodiny odpolední nače!

a projednáváním předlohy bankrotní

započato

Chtl pravn qhUtj
V zákonodárstvu katisasském při

jat v pátek návrh resoluce kterou!

požaduj) se oprava ústavy státní v

tom smyslu aby tak zvaná iniciativa
a referendum aavedeny byly Dle

těchto mají veSkery návrhy zákonů

přímo a lidu pocházeti a každý tákon
sněmem státním přijatý musel by
dříve lidu ku schváleni předložen
býti ne! v platnost vstoupiti by
mohl Pro resoluci hlasovali viicbni

populisté a proti republikáné

Bodoo vjfetřorat
Zákonodárstvem utahským přijato

f pátek po bouřlivém rokování usne-

sení jím! nařizuj se co nej přísnější

vyšetření toho co pravdy na tom

jest že církev mormonská vlivem

svým na volba senátora spolkového

ly bn I u Wlfi't vl4 lo i m#fíf

kin K'fťmi bt l# tk ádili tlt
iri'i i priktirkfi h fifm4M a hmti
Iníkl

lUifét4rm

ftivfňa bU M !ik v ita

r4'lkf liil fn'ifli t"prta
'míl rh Ořibáí b itrí
býti V'řii přv4ifi4 prulkfm
vrkin f řui'a p rl}J dn

If olf lif b ipřlv mi}r) jl byli
I Minři"ti

Přn(j'ý itaUký l'tUmfy
tf fil řtřl#k v Mc

ttnlí(%n divs U V opfřn "Mlřtť

při J- - In4 finti titm byl mrtvicí a

iftuM za fíf kolik okarnlik po ďi

pf4nt sne ('tlrrntry jb'l
t4fotný b publíkam viti u4
11 4I 4hh i Triafa Mvřl-ti4m- ý

teooriita K 1 ds l(ftske potoroval na

svém koUovi jtkoii únavu a nek'i

ikrát pokynul mu aby uchýlil i

kality f'stlťmary však zůstal a

pěl kvotné své solo uprostřed siýc h

spolupAvcA kdyl pojednou bla jeho
slhal a on sřltil o samého okraje
evištA na podlahu Obecenstvu sdé

teno le Caitlcrnuy ocburavtl a rkíí
tfm co v opeře pokrajováno dokoná

val za kulisou pěvec jehož jméno
známo bylo po celém hereckém

avlě
Nezdařená blokáda

Jak ae již oznámili baví se

přítomně válečné naše loďitvo oddílu

atlantického bbkádováním (obléhá-hán(n- )

přístavu charletoi)Bkého I

C kteráž v ějie války ten účel má

aby žáitiá loď do přístavu takto oble

ženébo proniknouii nemohla lilo

kádovául toto ukázalo se býti pou
bou hrou neboť dynamitovému kři

žáku "VeHUviuii" hned při prvém

pokusu v noci na sobotu podařilo
se řadou hlídku konajících lodi vá-

lečných se propllžiti aniž by spozo-rován- o

to bylo a pan admirál dozvě-

děl se o tom teprve pak když po
zakotveni v přístavu z paluby křižá-

ka umluvené znamení vypálením

prskavek dáno bylo

Amerlckájablka do Evropy

Američtí ovocnáři hlavně ve vý

chodních státech kteří z pravidla
neví co činit s úrodou jablek a pra-

videlně rok co rok zpracovávali vět

šinu úrody na mošt nalezli nový trh

y Evropě Několik set sudů jablek
do Evropy zaslaných šlo totiž rychle
na odbyt Jablka uznána byla za

mnohem éťavnatější a u výživě
než v některých krajích

Francie a Německa Na základě

téchto dosvědčení otevírá se trh

americkému sadařství a ovocnářství

v zahradě evropské

Spáchal samot raždu

Kapitán F McGiffia který v době
fcíesko-japonsk-

é války byl velitelem

obrněné čínské lodi Čing Jin a bral

hlavné účastenství v bitvě na řece

Yalu v září 1894 spáchal ve čtvrtek
v jedné nemocnici Newyorské sebe- -

vraždu Tý! byl v jedné bitvě těžce'

ranén a od té doby stále churavél

Časem i zmocňovaly se jej záchvaty
šílenosti Následkem toho dopraven

byl do ústavu pozorovacího a pak
do únavu pro choromyslné Naro

dil se r 1B62 ve Washington Pa a

byl chovancem námořní školy v

Aonapolis Krátce před vypukoutfm
ČInsko-japonsk- é války vstoupil do

služby čínské a vyznamenal se v ně

kolika bitvách námořních

Musí sedři

Nejvyšífra soudem potvrzen byl v

pondělí rozsudek v případu chicag
ského novináře J ]{ Dunlapa kte

rý! před delším časem pro zneuž- l-
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vánt pošty na 2 roky do káznice a

k pokutě několika tisie dolarů odsou-

zen byl Dunlap uveřejňoval totiž
v časopise svém adresář nevřnť'nc6

chicígikých a to slovy takými Že

zákon poštovní kterýž dopravu

tiskopisů zakazuje přistou
pen byl následkem čehož zatčeni a

odsouzeni jeho následovalo

Velmistr UytiřQ ťráce

J K Sovereign uveřejnil v neděli

veřejný list v LěmŽ pojednává o po-

měrech nynějších a o tom kterak by

délnictvo vftči nim zachovali se mělo

při čemž zvláště odpovídá ča-opi- su

posl Dalzels který! nedávno

dovozoval že "délnictvo naše jediné
jen ve vypuknuti války spásu svou

htedati tahle Při tom varuje dél-

nictvo před přistupováulm ke ppol-kfi- m

neb organizacím kteréž za je-

dinký účel zvráceni stávajícího

pořádku maji a poukazuje k tomu

jak zhoubných následku pro veške-

rou zemi vypuknutí války nechť si

ji! občanské či s některou mocí cizí

míli by muselo

DROBNÉ řiti VY

Ve Philadelphii zatčeni bylí
koncem týdne dva bývali zřízenci

kongresní knihovny ve Washingto-
nu na obžaloou t ukradení mnoha

cenných listin a rnkopiso jež za

slušnou částku rozprodali Mezi

ukradenými rukopisy byla i korres-ponden- ce

Washíngtonovi

N Newark N J zatčen byl v

pátek kaslr Cudahy 1'ackiog Co

W W Barnes pro zpronevěření
♦ 14000

MisHourský guvernér odmítnul

zakročiti v případu st louisskt-h-

milionáře Duestrova který! pro za-

vraždění manželky a děcka k smrti

odsouzen a jeho! poprava na úterý
určena jest
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