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Hhsrmanrtva lákona protitrtMtrivní
rw (Vlksm ohlalováni apoIséW
st! a v oMalob! uvi li s le spoM
nostl lytri spolčily st tpAsobem

nxiákortiiým t hhUm knatrolovánl

výroby a ceny lalsialio potrubí v

Jilnlrti a ilptdftfm towii t lak U v

posledním J V A
( í'i n v$Mr

čího dani pf!#n ! rady mMkl
voleno 2 demokřatd 0 r puMikáel
a I r)ndvílýc tak U v přUtl radš

demokraté vllšimi kl rnltl bu-

dou Z tnlUk'li') nivlalnfho

cove zřawY domácí

fCtvirtlkie udAlo(l

#f kli ytL
iMlalelvo itmlatnanl f pivoví

rcb mílwídfkfch oinlmilo f potí

Sila nrjltptfih MtiftIA v miti
iltalm fivU 84 tiUt V holl
Kf' f h%hn v t% vypnkftetl

polin AI htitl I ftifM hlkolik tm

pfdiřtijt a tipráv fif4 'ďavy Jwn
i niřtvuly J"Jii b v lm#klf b iwbm

n%Ufttj l mttké AMy dly

I" míitftl sily k pfitlaí#řti pr-H- řit

tíMtaéí IUgrařiváfto o pomfie
dn Cbatltnorigt a iflálinf vlak sa

tem bi:kým vi) lil mil ve

109 ininmlh arsiil Zvláštního

spftm ha podlito bylo k iamtsr(l(
fffil pdllrti — bombardovány
tnfif Jiln'li bttdnvy a dllstnílUd
náUJpjirfbo 1'oh ui iři Iru o přišly
pil m)iru 4 tilj o llvot a 9 vir
míitš jíi h ponníno

ItrjaM peraaša
V Ht Au"t)'i# Kls plišil ve

étvrtik ndiutlodn k úraau Wm J

ma in Osminu 1 řMnUlfi Jri
pnknjni tl rilftfm !'!
řjrhloitf nl Jf ktiOaklrn

dotiart te JI rytt( id
flálf Ifléltel odmlny v fibhrmt

J0X)0 ObfiáioUf lotil [thmhtk
ryt ll't pirnlkm pf I ikuic lo-l- l

rtoté 17 Ns'a v bodlnA a ráMRFm
hr vIfm právarn ftynf 'l w iia
Jřychl)!! átířitn b f sjolkovrni

pof alofáni býti rnfti

Ie ilivre
V (Hm City Ind kfiřiiff) byla
e lUt-li- i stávka skláfA ve kláriiáh
UiiiUd Htatts (IIsm C kďrll hi
Idkm anllsnl mí ly l[ vfc jak

S My aabájsne byla IIaH k lyl
řml Jicb 1600011 řmltu)lci j
éř4n byl vrátili ntnl !' prit e
sa polmfnk takých jkíl #polint
tl přcdlofny lím ty

11 státsfih

ťsfsdiil v IfsksUrb

o filohf Jil ipráva jme přiossll na

bývají potállivébo rátá lak 1 lko

dy do milionl plíltl ae bodou Z

liimřck N !) oinamováno ve

čtvrtek la voda v řsoe Missonri od

m I o 4 at stoupla a f e okolí daleko

Široko taplaveno Jesl U Mandin

strhány byly mhrsné báse návlek

ktm čehol dllay Islsanlční satopeny
Z (Irsnd Forks N I) oinamováno

va čtvrtek ! voda v feee Hed do

sáhla 41 atop nad ybyíejným avým
atavsm a veškery mosty ohroženy
tou mírou Ie na tacbránění Jich

vsdor tomu le anaAnou měrou latí-le- ny

pramalá naděje jest Město

samo taptaveno jeat do značné výšky

avmnoiiých domech a obchodech

dosáhla voda výšky druhého poscho-

dí Ola posledoích zpráv aohásl jil
jen 7 palců aby aálopa léže výšky
co r 1882 dosáhla

Dobře takt

Nebrasský aenátor populista Al

len požádán byl v minulých dnech

ejpijáckých spolku omažitkých aby
hlasoval v senátu proti potvrzeni
každého katolíka který! by presi

dentem McKinleym pro jakýkoliv
úřad spolkový navržen byl a na

tuto řádoat dostalo e pánům náleží

té odpovědi Odpovědělť na ní sen

Allen deUIm otevřeným listem v

něm! rozhodně odmítnul dle poža
davku tobo se Kscbovati a toto ros

bodnuti tvé také náležitě opodstat
nil Upozornil totiž pány na to že

podobného bylo by totil totožným a

porušením ůradnf jeho přísahy kte-

rá! zavazuje jej ústavu spolkovou
zachovávali a tá! přec Žádného roždí

lu vzhlelem ku smýšleni nábožen-

skému nezná ba přímo je a obecného

života vylučuje

Tolby městské

které! v úterý v různých státech od-

bývány spflsobily v mnohém ohledu

překvapení nbof na mnoha místech

kde! při volbě prasidentské republi-
káni značnými většinami zvítězili

tentokráte velkými většinami propa-

dli a jinde bylo tomu sase naopak
Nesmi ae ovšem při tom zapomínali
že téměř nikde neveden zápas na

základě záxad politických nýbrž že

po většino rozhodovaly tu otázky
místní a že v mnoha místech zavině-

na porážka republikána výhradně

jen roztržkou v řadách jejich násled

kem nespokojenosti s místními vad

ci povstalou Nejiajfmavějšim bil
anad zápas v Chicagu kdež bylo

"jenom" 8 kandidáta v poli Z boje

vyšel vítězně kandidát popokratícký
C II Harrison syn bývalého majo-
ra Harrisona ktrý! obdržel více

hlaft ne! všichni jeho protivníci

dohromady Obdrželť totil 144828

blasS kdežto J M Ilarlan neodvU

slý republikán obdržel 67072 N C

Sears republikán 57566 W Ilesing
obchodní 15116 John Glembeck- -
aboreat dělník 326 II L Farmalee

prohibičák 851 J I Pearoe neodvi

alý 686 a F II Collier neodvialý 88

hlasft doatali Celkem odevzdány
287434 hlasy a většina Harrisonova

7775 hlaaft obnášela Zároveň ob-

držel o 2222 hlasu více nel všichni

jeho protivníci dohromady S nim

zároveň zvolen celý lístek městský
na něm! krajan Wm Loefflsr sa
městského zápisníka ae nalézal Jako!
i lístky demokratické v severním]

Jahollo Jmenováif v rukou mayora

spořivá naznačován Jt faký pr
nik p Adolf Krtu který! uM trn

lél aa a IminUtraew tífího J t rr i na

sastával Zčekýťli kandidáta

do rady mšatké zvlen poutě v 9

wanlš H Uurt dem vtšíiiou a

300 hha — V KarM veden voleb-

ní zápaa po vítlín na základě prolil
bioe a tu vzdor zničujme aíaln-at- vl

!rr pani vodalí přilil aUvné

nepochfMlíli Ve 4 ie 6 měst prvé

třídy zvítiili republikáné "luiryirii
většinami A podobné ufě&nými

byli ve většin mlat třídy druhé —

V Michigan ae 60 mfat v nich! ma

yorové volení zvítězili stříbraři ve

28 a republikáni ve 27 místech ve

zbývajících pak 5 neveden volební

boj na základé politickém iýbr! na
základě otázek mUlnkli — Ve Wis-consin- u

jest výsledek volb měft-aký- cb

velice míAným tmh t tia

otázku politickou v pramálo přípa-

dech hleděno — V St Louu zvolen

rep čekaneo mayomtvf II Zeigen-hei- n

vttšinou aa 14000 hh-t- l a a

nim zároveň zvnlun celý republikán-ak- ý

lístek s výjimkou 4 ólciift domu

delegátů

Volby v Rhode Island

dopadly ve prospěch republikánu a

E Dyer sa guvernéra zvoloa větši-

nou aa 14000 hlasů D zákonodár-

stva avolona převážná věléioa repu-

blikánů Ve většině rnětit kde na

tom základě kampaň volební veJena

zvítězil lístek licenční

DROBNÉ ZPRÁVT

V Pittsburgu zřítil se v pondělí
železnič&í viadukt ve vši 50 stop
pře McCIare ave vedoucí a to v

okamžiku když nákladní vlak dráhy
Fort Wayne přes něj přejížděl Btroj-vedou- cí

a topió byli usmrceni a paro-str- oj

a 14 vozů nákladních roztříště-

no

Z Modoc Cal wznamuje se že

kmen Modoc Indiánů v okrenu tom

na reservaci usazeny trpí bídou a že

v pravém slova smyMlu zmírají hla-

dem

Gen Julio Singuilly jehožto

vysvobození a vězení kubánského

jedině zakročením vlády naňi bylo
docíleno zatčen byl ve středu v

Jaksonville Fla na obžalobu kon

sulem španělským vznešenou že

výpravu na Kubu připra-
voval

U Cobrado Spring Colo pře
moženo bylo ve středu 7 dělníků

zaměstnaných opravou Stricklerova

tunelu na západní straně Pike's
Peaku dýmem a zkaženými plyny a

2 a nich na živa znehovati se nepo-

dařilo

V Chicagu učinila počátkem

týdne úpadek Globe Savicgs banka

která! v r 1891 kaitalisty východ-

ními zoreanisována byla Kapitál
obnášel $200000 a vklady téměř na

půl milionu odhadovány jsou

Populisté kentučtí odbývali ve

středu státní avou konvenci v ní!

rozhodnuto proti dalšímu spojeni se

a demokraty
V Kane Pa zatčen byl ve čtvr-

tek člen italaké Mafie Moraaco kte-

rýž a New Yorku vydán byl aby
John Ceracieho ae světa sprovodil
Moraaco vplížil se v noci do bytu
Ceranieho a dýkou zasadil mu nťko
lik smrtelných ran

(lili Jsdnotllv ýrri spoUěftostvfn le

lavedsnl prána osmihodinové pole

děje tt f f I pofedavha lomt fjko--
vlno nabude f jednoduše prk!
ataví MpotscWtl odpevlllly t
dlouhého roimýltsnf Ie poledavk
tomu vybovltl nemohou I
svrlen jimi I elvrh kompromisní
na medenl přáe# ltlhA]lnov4 1

lll i 8 hodinové f ilml Jak dílní
cl voíl roahodooti lomato M nho
vajf dosud mámo nenf

UeJet ttitksval
V í)t Mol DM la odbývána tyli

v nlerý porada seetupea botníka t
jednotlivých dolech itita zaměst

naných a po dlouhém rokováni usne--

leno požadovali pro letni sósonu 75

cta od tuny zastavili práci vlade

kde by požadavku omuto vybovlno

nebylo V§ prospěch fond o slivko-volb- o

uložen poplatek 60 od luny

revedai

navštíveno v minulých dnech St

Paul Mino Dle zpráv íternfcb

zatopena západní část města t ata
rodin muselo příbytky své opustili
Oimi ulice byla úplně utopena a

voda rodila ae a] ko tratím Northern

Pacific dráby po niob! doprava

aaatavena

Ženedorlal odpověď

V Denlson la apáchal v oterý

zamovraždu něuecký farmář Martin

Stobbe Týl měl utkvělou myšlén-

ko že vynalezl nový epftsob raženi

peněz a tento vynálea avflj několikrá

te písemně presidenta nalétnu vy
světloval a odpověď žádal Leo

odpoví ď nepřicbáaela a to dohnalo

Jej konečně k Šílenství v návaln

kterého! krk břitvou si podříznul

Zátopy na Jlha

nabývají docbáaejlclob správ atále

větších rozměrů a žkody dle tobo

budou ohromnějšími ne! jaké kdy

rosvodněným 'otcem voď způsobeny

Um byly Z Memphis Tenn ozná-men- o

v pondělí !e hráae jeaerá

Flower na několika mlatech pukly a

ie náaledkem toho celá řada okreafi

v aeverním Mississippi aatopena by-

la Zátopou touto vyhlídky na le-to- iní

úroda značně amenieny neboť

pakli ie voda aáby neopalna a do 5

května pfida tak dalece nevyschne

aby bavlna atsátena býti mohla není

Um na obděláváni bavlny ani porny

ilení Z pravidla akllaívá ae v sáto-pen- é

nyní krajině na 6000000 balil

bavlny ročně V úterý uveřejněna

byla výpomocoým výborem v Mernp

híw sprára o roasann aátopy dle kte-

réž od Marioo Ark aererně od

Memphia a! ku Oreenville Misa

aatopeno jebt přea 50 měatefiek a

vtaek a satopeoý kraj měří 300 mil

délky při itřce od 5 do 40 mil Sta-tíaío-e

akru úrodných poiemka bylo

aatopeno a přea 50000 oaob abaveno

nejen veškerého majetku ale siro-

vé fl i pKležitoati k vydělání al živo-

bytí pro celý rok letošní Na opravé

hráli pracuje ae a činností aimnionou

neboť na udržení dravého proudu v

meaíob jeho aálelf beipečnoat majet-

ku na mnoho milion! dolaru ceněné

ho

Nerý parník válečný

"Iowa" akoulen byl ve atředa a jak

odbor námořní tak Í firma která!

Jej atavěla Jsou a výkony jeho plné
apokojeni Zvláště poslednější fir

iní( LMlÍfe4i

TTTT Jit 1M111 Tu i tůň

ii 1 1 řiiH

GRANTOVÁ IIUOBKA

V New Yorku byla dohotovena a bude dno 27 dubna t r slavnostně dedikována
hrobka Ren Oranta a JeJ(í tavl)ou rftxčato bylo před 5 roky 8 vf limkou

pomníku Wssblngtonova jctt hrobka tato ncJniíkUdnčJAÍ atavboii Jakí kdy ku

cti kterého Američana byla zřízena neboř náklad na nl obnáSel $WO00 —

uronaa hojí v Kiveraiue parnu ▼ wtw
o výročí larozenf (Jrantova

Ilryan Týž tam řečnil a po skon-

čení řeči nahrnulo ae na platformu
as 90 stop od země se nalézající ta-

kové množství lidu ktefí rukou po-

třást i mu chtěli že tato ae arítila a

celé to množství k aemi vrženo

Hryan vytažen a chomáče v bezvě

dotní poranění jeho není vlak prý

žádného vážného řásu

Trot v eblalobě

V Cbattanooga Tenn vznesena

ve čtvrtek velkou porotou spolkovou
obžaloba proti továrníkům železné

potrubí vyrábějícím pro porušováni

Mocné ade hrobky jsou ze zuiy
Yorku Den jejího dedikování jest

Obrevakým požárem

navštíveno bylo ve čtvrtek a rána

město Knoiville Tenn a nejen že

ikody na majetku téměř sa p&ldru- -

hého milionu dolaru spflsobeno ale

aároveň i několik životu lidských
utraceno Požár vypuknul v groor- -
rii jedné v samém středu minia aa

naléaajfcf a ne! znamení poplatné
dáno býti mohlo roišlřily ae plame

07 na hotel Knoi největší v raař
odkudi pak iířily ae ryeblostf obrov-

skou na sousední budovy obchodní a
ne! plameny uhašeny padla celá


