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Unin vinným
V New Yorku uznán ve středu

Frederick De 14 TourTuck r vt
li tel armády spásy vir Sp Státech

vinným vydržování neřestného

místa ve velkých kasárnách armá

dv na zán 14 ul a vynešení roz

sudku do 8 Června odročeno Do

té doby propuštěn Tucker na svo

hodu pod touže zárukou pod kte
rouž dosud na svobodě se nalézal

Žaloba tato vznešená velkou poro
tou na nátlak občanstva v sou

sedstvf kasáren bydlícího kteréž

neustálým hulákáním bubnová

ním a troubením ve dne v noci z

klidu vyrušováno bylo

Zrušeni crohlblce ústavním

Ne j vyšším státním soudem so

duSe t úkrytu vyskočila t revol- - !owin K Nolt ktrfí jakožto
veru j ran do manžela svého a'oluvinníci Alex JrKmana pro

jednu do sokyně své vypálila na -

čel na stanici se odebrala a zde'rt n Carm L'i lio II C Fricka v

sama se udala Poranění Camp-'čai- c

Ih IIovo bylo smrtelným když
však policie na něm předsmrtní
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dakotským vynesen ve středu roz

sudek kterýmž uznáno odvolán

prohibíce ve státu tom právoplat
' ným a tím i ta poslední naděje pá

na prohibičákn zmařena Koz
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dii obhájců plidal se i aoudte a

tak nařídil porotě by fomuh k

"nevinen" vynesla

Samovraliu

zvbUtním spúsolM nt spáchal v úle-r- ý

z rána v Chicagu neznámý muž

Týž nalézal se totiž na 13 jo-
-

schodí budovy obchodnf bursy a

tu pojednou vyskočiv na zábradlí
% revolveru do hlavy se střelil a

zároveň při tom střemhlav do dvo

rany se vrhnul Tělo jeho bylo

hrozným spůsobem zohaveno Vy-

šetřováním zjištěna že byl to nČi

tel tance V V Mittman a Že sa

movraždu spáchal následkem to

ho Že manželkou z nevěry prý byl
obviňován

Z Washingtonu
% Presidentem oznámeno bylo

v úterý senátu jmenování 1C II

Congera z Iowy velevyslancem

pro Prazilii a J G Custera z Ver

montu konsulem v Sherbrook v

Kanadě — Ve středu oznámena
nominace Chas li Harta z West

Virginie velevyslancem našim pro
středoamerickou republiku Colom- -

bii a F S Jonese z Louisiany ta

jemníkem vyslanectva jro argen
tinskou republiku

% Kubánská junta pracuje dle

zpráv z New Yorku docházejících

pilně na tom aby ve Sp Státech

pro věc kubánskou fond $1000- -

000 obnášející zabezpečila Fond
tento získán býti má dvojím spů-

sobem předně dary a za druhé
odebráním Gprocdluhopisň sjlat
ných ve zlatě 10 roků po dosaže
ní samostatnosti kubánské Hondy

tyto zní na $1000 $500 S100 a

$50 a prodávají se v ceně 50c na

dolar Jak se oznamuje bylo již
těchto dluhopisů asi za $15000
rozebráno a není prý pochyby že

rozebrání dluhopisů v plné sumě

záhy se podaří

+ Nejvyšší soud spolkový ohlá

sil ve středu rozsudek svůj v pří
padu kterýž mu k rozhodnutí v

odvolání se z rozsudku soudu

spolkového v Alabamě předložen
byl L E Parson spolkový ná- -

vladní pro jeden soudní obvod v

Alabamě maje býti sesazen po
dal k soudu spolkovému odvolání

udávaje že dle článku 769 spol
kového zákoníku má držeti úřad

svůj 4 roky i proti presidentově
vůli Soud rozhodnul že ačko

liv jmenování presidentovo platí
na 4 roky může přece po vůli

presidentově býti zkráceno tak že

je president svrchovaným v jme-

nování a sesazování úřadníkň a

nikdo z jmenovaných nemůže se

na to spoléhati že by plné 4 roky
v úřadě ponechán byl

V Lowellton Maine udál se

v úterý výbuch parního kotle tam

ní pile při čemž 4 muži usmrceni

a několik jich poraněno Dudo-

va výbuchem byla úplně
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státní káriiď M iin)lvan
nké protuiltní v út rý anarchisté

vražedný útok na hdittle žihzá

známé stávky homestc adské

v r 1 Ku a na 5 roku do kámec
odsouzeni bylí Propuštění jejich

oslaveno bylo anarchisty místními

spflsobem okázalým a na počest

jich uspořádán piknik

Žaluje tchána

V San Francisku podala v soudě

superiorním pí M Moííatová ža-

lobu proti tchánu svému na od-

škodné v obnosu $50000 a sice

požaduje částku tuto z té příčiny
an prý tchán lásku manžela jejího
odloudil V žalobě uvádí se že

pí Moííatová s manželem svým

již dvakráte oddána a pokaždé

prý po několika měsíčním manžel-

ství docílil tchán toho že Moííat

manželku svou opustil

Mrazík
So Dakota navštívena v úterý

v noci citlivým mrazíkem neboť

teploměr aŽ na 24 stupňů klesnul

Zeleniny a ranně sázená korná

byly značnou měrou poškozeny
zároveň na straně druhé měl mra-

zík ten dobrý následek žc zničen

zároveň i kanadský bodlák

Před soudem
Ve Washingtonu zahájeno bylo

v úterý přelíčení s presidentem
trustu T O Havermeyc-re- m

kterýž jak známo žalován

byl pro nevážnost soudu kteréž

dopustil se tím že otázky vyše- -

tfiiiírfiit vťtinrti)i ďnltndn mu

předložené zodpovídati odmítnul

JOHN A LOOAN Jr
Syn tWvfUY-li- aoitors Jnhn A Ix)g8na s Illinois budo se snad potýkml s Rono

ríllem AlexntKler McDowcll MrCnok Před časem prý kolovala povím' ie

při korunovaci carovi nesl Logan uniformu ku které nebyl oprAvnfn a

Lopan domnfví ge e původcem povíati té byl gcncritl McCook a chee proto

Stává jednoho zvláštního léku

roti neduhům vznikajícím z ne-

čisté krve a vysíleného systému
nervového a sice jest to Paine-Ů- v

Celery Compound všeobecně lé-

kaři odporučovaný Jest jedním

ncjpozoruhodnějŠích léků jenž

vědeckým zkoumáním v zemi této

shledán byl Prof Fdward K

Phtljis M I) L L I) z Dar-mou- th

kolkje poprvé předepsal
lék jenž nyní světové jméno zau-

jímá — Paine-ft- v Celery Com-

pound — bezpečný lék proti
žlučnatosti neduhům

jater neuralgii revmatismu všem

neduhům nervů a ledvin Zvláště

v případu posledním osvědčil so

Paine-ů- v Celery Compound i tam

kde všechny ostatní léky účinkem

se minuly

DROBNÉ ZPRÁVY

So carolinský guvernér
Fl-lerb-

oznámil v úterý že jmeno-

vali bude poslance L McLaurina

nástupcem zemřelého senátora

spolkového Karla

Poručík našeho námořnictva
R 12 Peary obdržel ve středu 5

letou dovolenou kteréžto k nové

cestě do krajů polárních použiti
hodlá

V okolí Troy Kans spadlo
ve středu mezi 12 hodinou noční

a 2 hodinou ranní plných pět

palců deště Všechny okolní po-

toky jsou následkem toho rozvod-

něny
V Cincinnati zastřelen byl v

noci na čvrtek novinář Geo A

Duey policistou Amos Doothem

Policista zmátl si jej s lupičem

jehož jironásledoval

Ve Virginii odbývány byly
vc čtvrtek volby městské a záro-

veň hlasováno o tom má-l- i kon-

vence ústavodárná svolána býti

Jak se podobá byl návrh ten

značnou většinou poražen

V Milwaukee zahájilo v úte-

rý stávku as 200 dělníků v elek-

trických dílnách zaměstnaných a

sice učinili tak proto an zaměst-

navatelé nechtěli vyhověli poža-

davkům jejich na zavedení práce
Hhodinové a za povolení platu

31 li centu za hodinu

V American Falls Idaho

se ve čtvrtek o 4 hod ranní

srážka vlaku nákladního s vlakem

osobním při čemž 9 osob usmrce-

no a H jich těžce poraněno Ne-

štěstí spňsobeno povolením brzd

vlaku nákladního po iMkrém sva-

hu jedoucího následkem čehož

vozy prudkostí obrovskou po sva-

hu sjely a do vlaku osobního ve

stanici stojícího vrazily

r -
t

f

A' -

}::-i- "

'''''

s

ť :

v„

:

ť
I

f

i
A

hodnutí vzhledem k platnosti od-

volání prohibicc a vzhledem k

přijmutí nového zákona licenčního

znělo následovní: "Jsme toho

náhledu že byť i jednání vzhle

dem k odvolání prohibičního do

datku k ústavě bývalo poněkud
nepravidelným obě sněmovny zá

konodárstva a lid sám užil práva
a moci ústavou jim zajištěných a

prohlásili zřejmě spůsobem usta

vou naší předepsaným že článek

XXIV nemá býtí na dále částí na

ši ňstavy státní"

Sebevraždu

zvláštním spůsobem spáchal v De- -

fíance O počátkem týdne 4letý
G lialske Nabil malé dělo až k

ústí hřeby a ostrými kousky žele

za načež usedl si před hlaveň a

pomocí rozžhaveného drátu zapá
lil náboj Po výstřelu klesl starý

sebevrah jehož hořejší část těla

byla na kusy roztrhána okamžité

mrtev k zemi

Stávkářl vyhrávali
Z New Yorku oznamováno ve

středu že prý jesi ta nejlepší vy

hlídka na vítězsví --
lávkujících

dělníků krejčovských
'
jichž jak

jsme již oznámili téměř na 30000
na stávce se nalézá Stávka pro
hlášena celkem as v 100 továr

nách a z těch 30 jich již započalo
o dohodnutí se vyiednávati a jeli
kož po většině požadavkům stáv

kujících vyhověno vrátili se tito
čtvrtkem do práce Soudí se že

nyní í ostatní továrníci se stávku

jícími vyjednávat! započnou

Mladý vrah

V Mingo Iowa pohádal se v

úterý I3letý AI Niel s nletým
bratrem ivým a v hádce dopálí
se mladší tak žc v koutě stojíc

pušku uchopil po mladším bratru

svém střehl a na místě jej usmrtil

výpověď žádala aby téže proti
manželce jeho použito býti mohlo

odepřel tak učiniti

Zátopou

kteráž rozvodněním se řeky Rio

Grande spúsobena byla navštíve-

no v úterý z rána město El Paso
v Texas Hráze pukly kolem 1

h ranní a následek toho byl že v

době několika hodin sta rodin své

příbytky v níže ležící části města

mající k opuštění těchže přinuce-
no bylo Jak se oznamuje bylo

přes sto domků dravým proudem

odplaveno a veškery pokusy na

opravení hráze a na zaplnění prů-
trže byly marnými Škoda mno-

ha tisíc dolaru obnášející sposobe-n- a

na farmách a sadech okolních

neboť pozemky na mnoho mil do

výše 2 až 3 stop zatopeny Voda

v řece Rio Grande již po 10 roků

tak vysoko prý nestála

Osudný výbuch dynamitu
udál se ve středu na farmě Frank
Lucka u Hermantown as 7 mil

od Duluth Minn vzdálené to

osady Lucek zaměstnán byl do-

býváním pařezů a používaje při
tom dynamitu ohříval v kuchyni
roubík třaskoviny této kteráž po-

někud namrzlou byla Nejspíše
že dynamit poněkud přehřál ne-

boť výbuch téhož následoval

&me?y& 3


