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V Cbira(4'i opraven byl v pátek

Daniel MtCarthy kterýž v května

min roku minželku svou v návalu

žárlivosti zavraždil Počínat sl chlad-

no a! do K)]pdnfho okimliku

V Napa Cal vypátrán a utřen
v neděli CbM Kudgit kterýž pro
zívražděnl nevlastni sestry ve Wash-ingtu- n

CoTz zatykačem slíbán

byl
Sněhovou vánicí navštíven byl

v neděli térnřř celý severozápad
hlavně ve Wyomingu a S Dakotě

napadlo tolik sněhu že obavy Jsou

ie na rančích dobytkářských značné

ztráty utrpěny budou

V Shamokin Pa vysvobozen v

sobotu z opuštěného dolu Helianoe

Hletý Willie Majorisik ktorýž što-

lami již od pondělka bloudil a kdyl
nalezen téměř již blízek šíisnstvl

byl
V Humtoldt la otráveno bylo

v neděli v hotelu 'Kusseir 14 osob

požitím zavařov-nýc- h malin Jelikož

pomoo lékařská za v čaa přivolána
zachováni byli všichni při Životě

V New Yorku spáchala v neděli

samovraždu otrávením pí Mary
Skeltonová z Peoria III pocházejí-c- í

a eic3 učinila tak následkem po
hádání se s milencem svým s ním!

nějaký již čas žila

V Grand Forka N D zničena
v noci na neděli požárem budova

Syndicate v ní! několik velkých ob

choda se nalézalo a škoda t22S00O

přesahující spflsobens Sotva polo-

vina jest pojištěním kryta

Velká porota v Duluth Mino

vynesla v pondělí po 5titýdnim zase-

dání 38 obžalob z nich! několik

proti různým úřaďníkům okresním
kteří na úkor poplatnictva se oboha-

covali

— Státní bankovní výbor odbý-
val ve čtvrtek porada a přednější-
mi podílníky úpadek učinivší Ger-ma- n

Sawings Banky vzhledem k

tomu za jakých podmínek by bam-k- a

tato z rukou správce konkursní

podstaty vzala býti měla za tím
účelem aby vyrovnání pohledávek
dřívějšímu řiditelstvu banky se po-

nechalo Porada byla velice bouř
livou neboť dovotováno že banka

již po delší dobu špatně si stála a
že hlavnější podílníci majetku ivé-h- o

se zbyli tak že nyní ničeho na
nich vyměněno býti nemůžekonečně
však přeo uznáno za nejlepši kdyi
by podílnici banky sami vyrovná-n- í

nároků do vlastních rukou vzali
a tak usnešeno konečně by podíl-
níci složili záruka v obnosu $200
000 že 2} za roka vkladatelé avé

peníze zpět dostanou Uinešenf
toto předloženo bude nyní soudci

Keysorovi se žádostí aby dosa--

va'lntbo "pr&vce konkursní podsta--
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lomní bjli i !uJlio třlny byly
iVofl f)Otfitřři íftíny f4mt(ky bta

vfi na lom i4kliPl ] #lřho4nl
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nl po ♦ bob V pondfll
kofiffní Mta o roipouta lom kon

fřřia ty! ch4Un vnti do

prll ut t ttMoh r(i(oto-tfc-h

a ice roipořřt pro nimořfii-clv- o

(flint odrono po 5 bod
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Z Car tonu otnároeno v p4tk le

J A (iaryma a Iiallimorc nabídnuto

bylo rolto npjtyřSfbo f oitmitrí
kabinetu Mi Kinleyoré a týl ie ona

bodnout přijal Zbývá tudd ji! jen
k obffaxcof úřad nejvyStilbo n&vlaď

Dfho aby kabinet McKinlyAv byl

Wnfm

rfijde n republikány

V Pierre S I) odbývána v pátek
schoze republikánských členu záko-

nodárstva kt-ř- i hlasy svými zvolení

populirtty Kýle a zajistili a sice odbý-

vána za tím účelem aby objanřny
byly příčiny pro které tak učinili

jako! i aby znovuzvolenému senátoru

příležitost dána byU příltl stanovi-

sko své objasniti Kýle v řeči své

prohlásil že říditi se bude jasně pro
jevenou valí lidu kterýž zvolením

McKinleyho prohlásil že ochrany
celní si přeje a proto také veíkerým
vlivem svým zasazovali se bude o to

aby toto přání lidu bylo splněno a

aby přijat byl zákon celní beze

viech přivííkl jakým snad svobod-

ná ražba stříbra býti by mohla

Dana bode senátorem

Ohiofký guvernér Bushnell vydal
v neděli prohláSeni jímž učiněn ko-

nec všem hádkám kdo že nástupcem

gen Sberroana v senátu spolkovém
se stane a sice zni totéž následovně:

'Po poděkování se senátora Sberroa-

na za účelem vstoupení do kabinetu

jmenovati budu co nástupce jeho

pro nevypršenou lhfitu Marcus A

Ilaonu načež pak volba nového se-

nátora 73 sněmu připadne Dou-

fám že tento čin muj schválení n

lidu dojde"— Ku kroku tomuto byl

přiměn pry guvernér samotným
Sbermanem který! prý prohlásil že

buď Iíanna jfho lántupcem se stane

aneb on do kabinetu nevstoupí a za

sune tam kde jest totiž v senátu

Z Waxblofftonu

l Státnímu odboru oznámeno kon

cem týdne generálním konsulem na-

šim (jherardirn le republikou Holi

via od 1 ledna clo na vešker pfívoi
o 25% zvýšeno bylo

I Generální ná4 koosai na Kubř

tn t vtinkfiutftii ibní a
' ' 'V
ikol Ktrtil llntortii lvi ilanl

(bil kt rbsill tnarrlii
inMmn so mieritfft ty
o„dftthořoikii fml vypMo4M

byla by titrl volb pro íř1
mayor toM iMroi m mM

tn erUfm m(rl- - tMI„- -t
Pirtjrrstho n givernra st4tu bylo

ilrál-- á vybrhrtl M„U
otso tri ooámno so lm i
roího-lnit- l Mbsni tý ln b le vydá- -

no tik aby strany doti ťt k ol
voláni k o)i ťi Mjy4lin'i tiity a

aby v pl(pdi vybovAnf lálostl při
VolbA jarní ň4tiifn Vtnxtho lo
l#n býti mohl

tJfrodnfho tl
Chronírl- - v Chicag bylo v sobotu fl

osob naUm-čn- A Mi áleno a tímířr v r

ll 110000 škody pnsotno Výbuch

pnoben byl unikáním plynu i pr
sklé roury ptlfíe tiskárny vedouc!

jedině rychlému takročenl lniřn
jest co děkovati že plameny na clou
budovu e nsřoišlřily

llnd" pát kniha

President Clevetaod dle docháte

jících ipráv hodlá náolrdovsti pří
kladu Hryanova a po odstoupeni t
úřadu vrhne se na dráhu spisovatel-
skou Prrou prací jeho bude napsáni

autobiografie a vzpomínek počínaje
zvolením jeho za mayora města

liu fialo Zíti bude pr úplně v sou-

kromí a prakcí právnickou více se

tabývatí nebude neboť jest prý již
trochu stár— jest šedesátník— a mi-

mo toho chvála pánu bohu zachoval

si co president přec nějaký ten krej-

car tak že více na stará kolena se

dříti nemusí

ZarraŽděný" se vrátil

V Middlesborough Ky spQsobil
v neděli značného překvapení neoče

kávaným návratem svým J Murdock

ze Scott Co Va o něm! dosud se

myslelo že před 25 roky zavražděn

a pro kterýžto "tločio" II Lindsay
trest Slleté káznice si odseděl Ne

božák kterýž následkem razného

okolnostniho svědectví kteréž ji!
tak často klamným se býti ukázalo

před krátkým časem zemřel

Chtl zabránit popravu

Z rozkazu guvernéra střežena jest
státní káznice v Santa Fé N M

setninou státní milice čím! docíliti

se má zmaření plánů přátel ityř k

smrti odsouzených členu lupičské

bandy Borrregovy kteří prohlásili
že soudruhy své osvobodili musí i

kdyby celé vězení při pokusu tom do

povětří vyhoditi měli Opatření to-

to uznáno nutným následkem toho
že na chodníkách a na dveřích bytů
úřadnikft objevily se křídou psané

značky
"B-302- —40" tytéž kteréž

napsány tam byly při podobné příle-

žitosti r 1892 načež pak zavražděni

šerifa a osvobození několika vězňa

následovalo

Velké zátopy

oznamovány v neděli z Kentucky
Tak ku př téměř dvě třetiny města

Middlesborough zaplaveny a přes
60 rodin domovy své opustiti muse-

lo Ve West Pineville řeka Cum-berlan-
d

vystoupla a břehu a škody
budou v okolí obrovské Aa fiO ro

din bylo tam o přístřeší připraveno
A podobné zprávy došly i z Jackson

Beattyville a odjinud Mimo řekv

ni ii"!fni íTirinj prurii ono mu

bylo rn fijrotltínlníll (#iřirtol Po

fblřlnf tohoto dílfil kortfilova

fo vflo fk Uh im4!4h !
v

ři ilfí(t lnnUk lrfxm n

mfiánl pr4v k'ioill hlbo Vt-!- ýi

h4 4foh l# rmlfino lof
tví íi"nti olUll ku bl#bím

kab4nkým rol ttk strany I

fil J- -t foibolňA uplr4no

f l4l MMsKlf
Z 1'liil vllphi oiii4'n#no v p4(k

f iNím Karl Poppnb(lnisr ktf

rýl mimtMho Mjn občanm sjn rtr

kým t%l nyfil oMntv! tohoto

# vídal Popppnbimř po volbě

li l á t m

cjo itrmst aa na r)atiii a

nllbilo mi v rodné f ini tik le

ř'ilo'k'il se trn intati a proto tiká
amrkkího obtiitvl iřkeil

Jt prý toprtýnt případem nilb'
ným o I roku Iřrto

Jmis smyti
V Des Moinn I ornyla vlká

porota po dvou mřsíčolm vyíi-třov- á

nl v sobotu všechny bývalé úlalntky
m?tské ktfřl a rSioých ivlndlu ob

viAotáni byli Ve zprávě své při-pouš-

velká porota ře zt minuté
administrace spácháno toho bylo
mnoho co švindlem zavání ti se tdá

leč není rý žádných dokizA že

kutečně o túmytloý polvMÍ ie jed
ná ani dftkata kdo vlatně zodpo-

vědným ta to jpKt a proto uznala prý
velká f orota za nejlepši žádnou ob

žalobu nevtnésti

0laý omjl

Halina J Strzlce bydlící v fi 663

Canal ol v Clevelandu sližena byla
v pátek z rána neštěstím kteréž za

ntalui-J- mvLfše smrt 5 členů jejich
míti bude "Slrzelec vstal kolem 5 b

ranní aby oheň rozdělal a když to

špatně hořelo chtěl tomu petrolejem
pomoci Nešťastnou náhodou však

místo petroleje vzal nádobu s gasoli
nem následkem čeho! ovšem prudký

výbuch byl a baráček v okamžiku v

jediném téměř plameni se nalézal

Všech 8 osob tam s nalézajících

bylo nebezpečně popáleno a stav pěti

prohlášen smrtelným

Namovraždn

spáchal v pátek v Detroit Michigan
baron a svobodny pán Francis Xaver

Ludvík Maxmilián tOyen a Johanes- -

burgu v Bavorsku Týž byl 72 roky
stár a do Ameriky uprchl v letech

padesátých následkem účastenství ve

hnuti revolučním Následkem toho

byl vyděděn na! pik se zapřísáhnul
více do rodné terně se nevrátiti

Zakládají sadu

Ze San Franciuka oznámeno v so

botu že zástupce kolonie iowuké tam

uzavřel smlouvu na koupi 23000

akrn pozemku v San Louis Obispo
okresu ležících při trati Southern
Pacifío dráhy nedaleko Paso liobles

Pozemky ony hodí prý se výtečně k

pěstování obílí a k sadařství a část

zase jest výborným pastvištěm Ko-

lonie čítá 50 redin

Zavraždili irřdka

V Independence Kan zatčení v

pátek dva muži na obžalobu ze za

vraždění Joel Macka zámožného to

dobytkáře jehožto mrtvola před ne-

dávnem i a břehu řeky Verdigris v

Indián Territory nalezena byla a

sice jsou to Win Blosser a nevlastní

jeho otec oba a Vinita I T Mack

AI pro II (ftl — f lirátn I h
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m 'ftstiis In nebyl t jr m připil
Itin li In mil tfr jk M foM
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oi přihvi'r# nÍmM 91 f ok

iríha t kOrff (f ř přf d

t#l řnoht tikového píMfhov ilcs

prováMti nb mohou Mm jím po?
táni liftl ntňovňf In nvlsm

týká minlslky dí!k k rodin

fbřpr4ho ffittrhovati ři4lřJf
efch — ZhyUk Miov4rÍ íft4
Il4nf vfkonJmti rtiml v A:ls

f!roBo( fttrtsk všnováo opětně
vf hra IM mm I4n( t ýkoiími ktsrl
pfot4hlo } př h tířni V

IMdáof pjdn4v4no n rotných
m i t o f b prÍ Jkol I o

arbitněsl smlouva Anglii fM

ťsml hlavni tftttlni prospěch
toho aby koeVrt vyřfieM smlouvy
! do aastooperif nové elfritnUtric

pon#eh4no bylo

V Mn4lt rwjvoleno v p4$k výlol
nl f lovl po Ktírk] Htonemtnovl v

Obnosu o a pn n#nl aoy v

pondělí t dsa to nsroisnio Wah-Ingtonovy- eh

pottvt tíhol fit au

byln po přijstl několika přsdloh

nsnif IMf Jitosti majících iahájno
o 1 h 14nf výkonné kteráž ti
přes n b m j rotiblo AS iMpJ4nl

)konf tajoýcn tt ( fc v( i Je)
o4nt tolik !# (JebktA o (tmlou trbi

trínl doiutl láilnbo vjult-lk-o n—

mil la íe čeho Jocfloo ]t! portlen nivrh NtUon&f bj
ko-02-a4

vjMienf tmlouvy tl do fi

břetna tedy do oaitoopeni nová

idminUtricfl (ooechioo bylo Veí-ke- ry

pokay tn bbermiDa co pře J

edy vybora na t&lelitonti aabranični

aby blaiovánl o amloově bylo há
aevxato neb aapon aby k toraa den

hodina othaj bjlyukiialy ee být!

marnými a tak konečné tanedánf

odročeno hýli manelo an doHtatečný

počet k otavfr&ni tam se nenaléial

Sobotní mo taaedáni bned po zaháje-

ní dodáno bylo zajímavosti podáním
a přijetím renolace Cameronovy
kterouž aympatbie vystoupením
fiecka v otáxca krétaké vyslovovány

Jaoa a která! tni náaledovoé: ''Usne-Sen- o

že senát Spoj Stát a pamítliv

js aympathtí vyslovených Řekfim v

oase války o neodvislost vlasti jejich

nyní vyslovuje podobné aympatbie
vládě řecké pro zakročení jejl v záj-

mu sousedního ostrov Kréty který!
x tyranutvl čitých utlaSovatelft se

obce vybaviti a pro zakročeni její v

zájmu zajištění míra a křesťanské

civilizace nešťastnému ostrovu"
—Pokus na projednání otázky týčí-

cí se lájmu lidu dělného se nezdařil

s místo toho započato s projednává

ním ropoctu pro odbor indiánský
Pri tom svedena debata o návrhu

aby na reservacích indiánských co

učitelé hospodářství zaměstnáváni

byli výhradně jen farmeři i dotyč
ných státu pocházející a pokaa na

vyškrtnutí ustanovení onoho se ne

zdařil Daldí debata vyvolána usta-

novením že splátky za odstouplé

pozemky různým kmenbra činěny

býti mají ve stříbře a sen Alleu

upokojen teprve pak kdy! dokázáno

mu že usneňení ono v ůplclm sou-

hlase jet s podmínkami Iodiáoy

samými učinřnými Ku konci schl
ze debatováno o návrhu ábj senát

oatoopil od dřívějšího usnesení své-

ho jím! po 1 červenci roku letoiního

veškery ikoly sektářské na reserva

cích índiáoskýcb zrušeny býti mají

ne! ale dohodnutí dosaženo býti

mohlo zasedání po krátké soba i

výkoné po 5 b odročeno V pon-

dělí po přečtení posle Jníbo poselství

WashingtoDOva pokračováno v pro-

jednávání rozpočtu pro odbor indián

akf a nejvíce časa atráveno roková-

ním o školách sektářskýcb Návrh

aby dočasná smlouva na vydržování

těchto uzavřena byla v případě kdy!

by vládní ikoly tam nestávalo

gen Le požádal v sobotu státní j byl důležitým svědkem v případu v

odbor ta vyslání válečných lodí na-- J němž oba obžalováni byli a zavraž-šic- b

do přístavu bavanskébo tak dfn byl když na cestA ku přelíčení

aby náležitého dorazu dáno býti do Vinita se ubíral Úřady mají
rooblo žádosti jeho za náležité výše-'dos- ti svědectví jímž dokázáno bylo
tření příčin smrti amerického obča- - že Mack jimi zavražděn za tou příči
na dr Huize který! dle zpráv úřadu nou aby svědectví proti nim složití

tamních ve vězení gaanabacaoském nemohl

Comberland rozvodněny jsou i Ken-- }1 0lvolal P'vo majetku v roce

tučky a Yellowstone tak že obava podílníka banky složil

jest že zátopa v údolí ohioskéra še — Kontrakt na dodání veškeré-obecn- ou

se stan ho ubalového akla pro novou ba- -

♦V územním sněmu oklahom-ké- m
dova vUdní ad4n hll P4uk

foraženv pátek návrh na udělení místní firm Kennard Glasa A Paint

práva ženám 13 proti 11 Co — Cena skla obnášeli bode me-blasO- ro

(i e0OO a 17000


