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ce najmul neboť jej podezřívají
že je chtěl zradili Ž Doylestown
přibyl tam Sérií Irwin Aaron a po
konferenci s Wheelerem ustano
vil 40 depu ty Šerifů a přivolal si
ku pomoci policii z Bristolu
Wheelera střeží ozprojení íorema-n- i

a on sám prohlásil že dříve
prý neodejde dokud stávkáři svou
mzdu nedostanou avšak od svého

společníka Boodyho jehož o za
slání potřebných prý peněz již
požádal neobdržel dosud žádné
zprávy Zadržená mzda obnáší
? 20000 V noci na pátek pro
cházeli stávkáři s lucernami ulice
mi města aby Wheelerovi překa
žili útěk a ostatní kteří tuto služ-

bu nekonali spali před hotelem
Šerif Aaron prohlásil že se neo
bává žádných výtržností a pakl
bude chtít Wheeler odejiti z hote
lu že jej svým mužstvem dopro
vodí na nádraží

Odsouzen

V Clevelandu vynesen v sobotu
soudcem Stonem rozsudek nad C
N Cunninghamem kterýž z padě
láni podpisu H T Hamiltona na
poukázce na $75000 znějící vin

ným uznán byl a sice odsouzen

týž na 5 roků do káznice Pří-

pad tento hlavně ze stanoviska
lékařského byl velice zajímavým
neboť lékaři tvrdili že následkem
tlaku na mozek kterýž zvláštním

výrůstkem kostí lebeční působen
prý byl nebyl Cunningham za

činy své zodpovědným a obtížnou

operací kteráž se svolením soudu

provedena ukázalo se skutečně
že výrůstek podobný skutečně
stával Vzdor tomu však prohlá-
sil soudce že není prý důkazu že

by to se zdravostí smyslů obžalo
váného co Činiti mělo a do kázni
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Lynčován
V Crystil Spríngs Miss lyn-

čován byl v pátek z rána řirnoch
Mosvly ktt-r)'-ž pro xavraMení lar-nur- a

J Stronga ve vřt ní tamním
chován byl Jelikož ozývaly m

hrozby že íirnocli bude lynčován
střeženo vízení témřř 100 muži a

guvernér o vyslání milice požádán
a než tato dostaviti se mohla byly
stráže přemoženy černoch vyve-

den a na nejbližŠdn strome pově-
řen Po provedení tohoto soudu
lidu odebral se dav ku příbytku
Černošského kazatele kterýž kři-

vou přísahou že M osely v den a

hodinu kdy vražda spáchána u

nŽho se nalézal vraha před tre-

stem zachrániti chtěl a dal tomu-

to nemilosrdný výprask

Práce zastavena

bude tímto týdnem témřř ve vSech

sklárnách v nichž tabulové sklo

hotoveno jest jakož i témčř v 95

procentech skláren v nichž laciné
tabule se hotoví Přestalo se pra
covati následkem požadavku děl-

níků o zvýšení mzdy 015 procent
kterýžto požadavek dle tvrzení

majitelů skláren přílišné vysokým

jest Fabrikami hrozí že sklárny
zůstanou zavřeny až do zimy

Dvakráte povlšen
V Houston Tex odbývána v

pátek poprava Jim Williamsona

kterýž k smrti provazem pro po-

vraždění rodiny Crockerovy od-

souzen byl a přítomným lékařem

ohlášena smrt po třech minutách
Sotva že však oběšenec uříznut

byl objevily se na ném známky
života následkem čehož znovu na

popravištfi odvlečen a znovu byl
oběšen Po druhé nechali tčlo

jeho viseti pro jistotu plných 22

minut a odříznut teprve tenkráte

když do opravdy smrt se dostavi-

la
Dílo dravých živlu

Severní část místečka Kich

Hill Mo zasažena byla ve čtvr-

tek v noci cyklonem jímž za ně-ko- li

tisíc dolarů škody spúsobcno
NfjvČ-tš-í snad škody spftsoleny v

tamní tavírně kdež několik budov

úplně rozmeteno Řádční dravé-

ho živlu potrvalo plných 30 minut
V Sedalia Mo řádila prudká
vichřice v pátek z rána a značné

škody tam sprtsobeny neboť stře--
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Z WiShliftOil
"X Presidentem oznámeno v pá-

tek jmenování I I) Dudleyho z

Californie vi levyslancem pro Peru
a F Dallinghama z Philadelphie
konsnlem v Aucklandu na Novém
Zélandě V pondělí oznámeno

jmenování Soren Listoea z Min-

nesoty konsulem v Hotterdam v

Nizozemsku

X Presidentem oznámeno v

úterý jmenování John Goodnowa
z Minnesoty generálním konsulem
v Shanghai Číně II VV Metcalí
z Maine konsulem v Newcastle-on-Tyn- e

v Anglii L E Dudley z

Massachusetts konsulem ve Van-couv- er

Kanadě a Wm Jarvise z
New Hampshire konsulem v Mi-

lánu Itálii Ve středu oznáme-

no jmenování W J Hoffmana z

Districtu Columbie konsulem v
Manheimu Německu li II War-ner- a

z Marylandu konsulem v

Lipsku A VV Swalma z Iowy
konsulem v Montevideo a E II

Thompsona z Massachusetts kon-

sulem v Progresso Mex

X Pokladnímu odboru oznáme-

no v úterý telegraficky že známý
filibustýrský parník 'Dauntless' u
Indián Key Fla dopaden byl s

nákladem zbraní a střeliva jakož
i se značným počtem mužstva pro
Kubánské povstalce určeného

X Nový náš vyslanec pro Tu-

recko dr Angell oznámil ve
středu odboru státnímu Že na ce-

stu vydá se z přístavu newyorské-
ho 17 července a že učiní krátkou
zastávku v Londýně za účelem
konference s bývalým vyslancem
Terrellem kterýž tam příjezdu jtí

ho očekávati bude
X Jak z Washingtonu se ozna-

muje protestuje Japonsko proti
připojení Hawaii ku Soustátí hlav-
ně na tom základě an bojí se že

by as 25000 Japonců kteří tam
usazeni jsou a práva na občanství
tamní mají v pádu připojení prá-
va tohoto pozbylo a že by pak
později třeba i ze souostroví ono-
ho vypovězeni býti mohli čímž

by ovšem velkých škod hmotných
utrpěli

X Státnímu odboru oznámeno
ve Čtvrtek poděkováni se Magrane
Coxe našeho vyslance pro Hon-

duras a San Salvador
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si n Allen z rtirasky w
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fdh-d- dobou prý o tomto předním
zastanci hvoIkk! né ražby rotrušo-van- é

vyvracel ZajímavotÍ za-

sedání dodal sen Morgan před lo

tou svou na připojení Hawaíi ku

SKj Státům a ustanovením že
naše zákony spolkové na souostro-
ví onom platností 4 červencem r

1898 nabyti mají Ve Čtvrtek po
lán sen Halem z Maínc návrh

aby do zasedací síně senátní na-

dále nebyli připouštěni exsenátoři
kteří by jakéhokoliv zájmu v před
loze neb návrhu o němž se jedná
měli a kteří přichází tam pouze z

té příčiny aby pomocí dřívějších
známostí svých pro tu neb onu

stranu agitovali Na to pokračo
váno v projednávání článku o clu
na vlnu mnoho ale toho nevyko-
náno neboť po obdržení zprávy o
náhlém úmrtí poslance Cookea z

Illinois zasedání z úcty k zemřelé-

mu odročeno
V senátu učiněn v pátek v pro

jednávání předlohy celní značný
pokrok—projednán totiž Článek o

clu z vlny hedvábí a tabáku a tím

prvé čtení předlohy skončeno a
ku projednání zbývají nyní již jen
články kteréž při čtení prvém z

různých důvodů byly přeskočeny
Jsou to hlavně články o clu z ko- -

ží rukaviček uhlí Čaje a masa

po projednání jichž zbyde již jen
několik článků o daní vnitrozemní
O 5 h zahájena krátká schůze

výkonná po jejímž skončení zase
dání odročeno V sobotu v pro-

jednávání předlohy celní pokra-
čováno a tu během prudké debaty
v kteréž o clu z valchářské země

(valchovky) se pojednávalo pře-
možen byl sen Pettigrew ze So

Dakoty tou měrou že dále pokra- -

čovati nemohl a usednout! musel
Stav jeho záhy ale se zlepšil Za-

sedání odročeno po krátké schůzi

výkonné po 3 hod odpolední —
V pondělí učiněn též v projedná-
vání předlohy slušný pokrok ne
boť projednána úplně ta část cla
na kůže se týkající V dalším

přijata resoluce opravňující pre
sidenta ku pozvání cizích vlád k

obeslání výstavy zamississippské
načež zasedání po 5 h odročeno
V sněmovně poslanců čteno

hned po zahájení pozvání vlády
belgické ku zúčastnění se v mezi-

národních poradách v zájmu arbi-trac- e

kteráž 6 srpna v Prusselu

témčř průtrži mračen se podoba-

jícím kterýmž roklina přes kte
rouž předmostí ono vedlo v dra

vý proud promčnčna a základy

předmostí tou mírou podemlety
že celá konstrukce zřítila se v

témže okamžiku kdyvlaknaní
vjel Z iq ranČných ani jediný
neutrpžl poranění smrtelných

Rychlá jízda
z Chicaga do Pittsburgu vykonána

byla min týdne vlakem dráhy
Pennsylvania Vykonána byla
vzdálenost ta 546 mil obnášející
i se zastávkami v 9 hodinách a 25
minutách Nejvčtší rychlost do-

sažena byla mezi Lima a Crest-

line kdež 78 mil i se zastávkami

právě v 78 minutách uraženo

Nezdařený pokus loupeže

oznámen byl v sobotu ze Spring-fiel- d

Mo V okolí tamním na

v poslední době banda

lupičská kteráž v noci na sobotu

mlýn Woodův oloupit! zamýšlela
Z posledním téměř okamžiku ztra-

tili dva z členů bandy kuráž a še-

rifovi celý plán prozradili násled-

kem čehož ovšem vše na přivítání
lupičů připraveno bylo Když
lupiči po vloupání se do mlýna
na vyzvání šerifovo vzdáti se ne-

chtěli bylo po nich střeleno a

vůdce jejich Frank Taylor na
místě zastřelen a bratr jeho smr-

telně poraněn

Porotce Žádal úplatek

Objevení že D K Carter jako
porotce žádal úplatek od právníka

strany obžalované skončilo v pá-

tek min týdne v Chicagu soud v

obžalobě na odškodné $30000
kterouž T Lech proti Chicago

City Kailway Co před soudcem

Prentanem zadal Advokát Page


