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chybně páni a hotovi jsou proto
Bryana hezky na suchu zanechati
a jiného kormídelníka pro tonoucí
lodičku demokratickou si vyhle
dali

Spojená demokracie

Newyorská sestávající z klubů

stříbrafských navrhla v pondělní
konvenci své Henry (ieorge za

svéko kandidáta mayorství Větší-

ho New Yorku a v přijaté resoluci
odsouzena pravidelná demokracie
za to že v státní platformě své

chicagskou platformu národní ne-

schválila a tím pro svobodnou raž
bu stříbra sc neprohlásila
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Volil smrt

U Vínctnt la johAlal v

pátik Mons Minson itnoíný iaf

meř ne tvými dvínia Svakry L

L Larsontin a O iVtt-rsont- a

v hádce po obou z revolveru stři-l-ii

a nepatrné poranřní jím spňso-bi- l

Kanřnl vyzv-dl-
i si na útoč-

níka zatykač a kdyí v sobotu kon-sté- bl

na larmu Minsonovu se do-

stavil aby zatčení provedl utekl

tento do ložnice kdež s takovou

jistotou do hlavy se střelil Že

smrt okamžitou byla

Nezdařilo se to

U Moorehead Min uČinčn v

neděli z rána pokus na oloupení
na sever jedoucího osobního vlaku

dráhy Northern Pacific leč lupiči

nebyli se sestavením vlaku náleži-

tě obeznámeni a tak přišli o boha-

tou kořisť ve voze expresním se

nalézající Když vlak ze stanice

Glyndon vyjel vlezl do budky

strojvedoucího lupič kterýž stroj-
vedoucího s revolverem v ruce ku

zastavení vlaku přimel načež nč-koli- ka

jinými lupiči vlak rozdvo-

jen a strojvedoucímu pokračo-
vání v cestž nařízeno Leč lupiči
se přepočítali a odepli pouze vozy
poštovní vůz expresní při vozech

ostatních zanechavše a když to

zpozorovali spokojili se s obrá

ním zřízenců o vše co při sobě
měli načež v temnotě noční zmi

zeli

Lynčován
V Ilawesville Ky lynčován v

neděli za bílého dne davem v

němž ani jedinký muž obličej za

střen neměl černoch U Iiushe

rode kterýž předchozího dne pro
znásilnění 1 4lcté bělošské dívky
za mříže vsazen byl liídák ten

to teprve před dvěma dny propu-

štěn byl z vězení kdež delší trest

pro krádež si odbýval a prvým Či

pem jeho bylo že za městení dě-

vče přepadl znásilnil a po rozbití
mu hlavy spojkou železniční za

mrtvé ležeti je nechal Děvče by

lo záhy na to nalezeno a po při
vedení k vědomí dalo tak dobrý
popis bfdáka že záhy na to dopa
den již býti mohl Jakmile zprá
va o zločinu jeho se rozčílila po
čal se lid shlukovati a kolem 4

hodiny nalézal se bídák již v ru

kou lidu a záhy na to před radni

cí již se houpal 1'řed smrtí při
znal se že byla to již třetí ženšti-n- a

kterouž znásilnil
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kdy Amerika mohla poskytovali
útulku vťmti lidu leč to bvlo
IřÍM-m- pí iMíhovaltl Kláli se u- -

tlaovaleti a než místo přistěho-
valců: Milných víilíjaký vyvrhel

ženská nejvytrvaleJSÍ o1p5rkynft a v6d--

Diurne Iríanka pani Melrone a DlovatKu

přicházeti sem počal Jsou-l-i u- -

tiskováni doma nechť utlačovatc- -

le své s trůnu sesadí a nechť za

řídí si vládu z lidu a pro lid Po--

vstávají-l- i anarchisté v zemích

Špatně spravovaných nechť zů-

stanou si pak tam a tam nechť

mstu svou na stvořitelích svých si

vylévají místo přicházení sem a

svádění lidu zdejšího"

Výbuch v dole

Z Marion 111 oznámeno v pá-

tek že v tamním uhlodole udál se

výbuch zkažených plynň při čemž

jeden horník na místě usmrcen 3

smrtelně raněni a 6 jich popáleno
mimo čehož jeden horník pohře
šován dosud jest a není pohybno
sti o tom že mrtvola jeho po pro
větrání dolň se tam nalezne

Nevinným
uznán byl v pátek v Sioux City
la porotou mladík Orlando Le

ming kterýž před několika týdny
zatčen byl na vážnou obžalobu

znásilnění 7letého děvčátka V

době zatčení jen díky statečnosti
ufadníkom lynčování ušel a bě

hem soudního líčení dokázáno na

de vší pochybnost že úplně ne

vinným byl a že těžké ono obvi-

nění vznešeno proti němu rodiči

děcka onoho v té naději že peníze
z něho vylákány budou

Zajímavý případ

rozhodnut v sobotu porotou 1

Atlantic la Před nějakým ča

sem vzal iay S Slowe přítelkyní
svou sl B Kramcrovou sebou do

divadla v kterémž večera onoho

každé dámě dán výherní lístek na

ral íri tc vviUlt lvu S'99vMtiinba bii bterJ výherní lí

ni b vydán byl koupena za jeho
jwníz a tudíl lf tak i výhra jr
mu píinálejf !# porota bdyl
b Soiidil tloílo ys jiného náhle

du a pfifbla bi ykl divte rozhod-not-

# pozvání do divadla neslo
tbou ráfovr n j pozvání ku nV

latfllení e V loteřlf a le SloWf

bdyl dívku zval dol f vMl !

jedmA dámy k lýhfe oprávněny
budou

Cakri
II zprávy pokladního odboru pří
vi liio bylo do Sj Státu v tiply
milém rf# ft fádním 4lM7
5H4 lt jjkotti nepfenshujf! 6

blu v tene 10072651 W
Jlilojb jako%ti přesahující 10

bHf zvaných Dulclt Standard v

(r ně íJ15o V mnolslví to
hoto připadalo 1604 255071 H v

ceně 1 20 004015 fia Nfiiircko

lo5l3iaMtt v teníll 950027
na Kakousko 469407571b v ce-

ně t)i 7457 t republiky argentín
sbé a 02160241 Ih vcenělt
421317 t Francie Z republiky

argentinské pfiv2 n výhradně jen
cukr třtinový z ostatních pak ze

mi importován cukr řepový
Ku stávce

chystají se veškeří zřízenci poulič
ních dráh chicagských a to násled-

kem toho poněvadž společností
Chicago Stre t Kailway Co pro
puštěno z práce 20 zřízenců kteří
stáli v čele hnutí jež za Ctčel zalo

žení unie veškerých zřízenců pou- -

iČních dráh mělo Práce pakli
Že unie ze strany společnosti ne-

bude uznána a pakli že propuště
ní zřízenci opětně do práce přijati
nebudou zastavena bude jak kon-

duktéry tak i brzdaři jakož i děl

níky ve strojírnách a stájích za-

městnaných

Mladý vrah
V Gas City Ind zastřelil v

pátek 3 2letý N Johnson i61etou

K C Mangovou když tato na ce-

stě do Školy se nalézala Mladý

párek tento udržoval již po delší
dobu známost a předchozího ve-

čera prý se pohádali při čemž

děvče milenci svému lásku prý vy-

povědělo a okolnost tato příčinou
ku vraždě byla Johnson po spá
chané vraždě utekl byl však záhy
dopaden a do vězení v Marion

dopraven neboť obavy byly že

by rozzuřeným lidem lynčován

býti mohl

ZSstalo to v roálné

Mezi poŠtmistry čtvrté třídy
ichž jmenování v sobotu ohlášeno

ylo nalézal se 1 li S Wallace

kterýž jmenován poštmistrem v

Hammondsville O kdež do ne

dávná jeho otec poštmistrem byl
a úřad onen po 68 roku ku vší

spokojenosti zastával Wallace

byl příručím svého otce po 44 ro
ků

Zemětřesení

pocítěno bylo v sobotu v 1:01 od

poledne v Ellsworth Me a trva
lo plných 10 vtenn izomy se

chvěly okna řinčela a chvění pro
vázeno silným podzemním duně
ním Podobný zjev pozorován i

na jiných místech v okresích Steu- -

ben a Washington V Belfast

Me pocítěny záchvěvy dva í

prvý v 1:05 byl tak silným že li

ďé ze stavení poděšeni vybíhali
Stávka

uhjokopů v oblasti Des Moinské

la vzala v pátek neobyčejný o

brat neboť místo vrácení sc stá?
kářů za starých podmínek do prá-

ce řady jejich značně rozmnoženy
a vítězství jejich téměř zajištěno
Obrat ten spůsoben tím že čeř
noští horníci kteří tam z West

Virginie přiveženi aby místa stáv-

kujících zaujali po jednodenní
práci téže zanechali a ku stávka
řftm se přidali tak že nyní aai v

jedinkém dolu pracováno není

ten kterýž navržen byl společně v
s demokraty či ten kterýž navr

PANÍ McCllONB OVA

žen v konvenci samostatné roz- -

íodnul že právo ono přísluší list- -
v - # v t

ku poslednějšímu a ze tt popuu- -

sté kteří s demokraty se spojili
soucnost svou ztratili a tudíž s

ohlavením lístsku demokratického

spokojiti se musí

Z Washingtonu
X Z Washingtonu oznamováno

v pátek Že prý členové smírčího
soudu kterýmž spor o hranice
mezi Britickou Guynou a Venezu
elou rozhodnut býti má konečně
na pátém členu se dohodli totož-

nost jeho však oznámena dosud

nebyla Jisto jest pouze tolik že
není to švédský král Oscar jehož
hlavně Anglie pro místo ono st

přála
Do Washingtonu oznámeno

v sobotu jmenování nového něme-

ckého velevyslance dr von Ho- -

lenhena kterýž prý pro důležitý
tento úřad výhradně jen násled-

kem znalosti své angličiny jmeno-
ván byl

X Ve Washingtonu podepsána
v sobotu odpoledne na vyslanectví
republíčky Chili smlouva s Japon-
skem kteráž jest tou prvou kte-

ráž mezi oběma zeměmi kdy byla
uzavřena Smlouva ta vztahuje
se hlavně na poměry obchodní

X Nejvyšším návladním McKcn-no- u

oznámeno v úterý rozhodnutí
kterak že článek 22 nového zá-

kona celního vykládán býti má
Rozhodnul že zboží přicházející
z ciziny přímo do Sp Států skrze
přístavy kanadské nepodléhá dal-

šímu clu v obnosu 10 proc a Že

totéž platí i o zboží přiváženém z

jiných držav anglických pod vlaj-
kou anglickou plujících

X Presidentem oznámeno v

pondělí jmenování A J Sampso-n-a

z Arizony vyslancem pro Ecua-

dor

Při ítávec ublfřĎ v Luttimer Pa byly
fcyne prolt ozbrojencom isyly to
1'oily Hcptekovii

severovýchodně od Carroll la

usazený a sice zavraždil manželku

a 6 svých dítek z nichž nejstar-6Í1- 4

roku starým bylo načež
sám sobě hlavu kulí prohnal —

Boecker měl v pondělí pomoci
sousedu svému při mlácení a když
do 9 hodin na místě nebyl do- -

skočil bratr jeho pro něho Na

farmě naleznul vše uzavřené a

když na klepání nikdo se mu neo-

zýval tu neblahou předtuchou
jat konečně dvéře vyrazil Diva-

dlo kteréž se mu na to naskytlo
bvlo děsným V ložnici naleznul

manželku Iíoeckerovou s prostře
ným krkem a vedle ní nemluvně

se střelnou ranou a pažbou rozra

ženou lebkou vedle nich ležel

pak Boecker v posledním tažení

Mrtvoly ostatních pěti dítek se

střelnou ranou v čele nalezeny v

ložnici druhé v druhém poschodí
se nalézající Pohnutka děsného

činu tohoto zahalena jest rouškou

tajemství neboť pokud známo

žil Boecker se svou rodinou šťast-

ně a finanční poměry jeho velice

dobrými byly neboť ještě před
několika dny sousední farmu o

200 akrech přikoupil

Ku krvavé fcltvé

mezí dvěma frakcemi polskými do
šlo v pondělí v Girardville Pa

při Čemž počet raněných téměř na

100 se páčí Pokud zjištěno býti
mohlo raněno 36 osob těžce na

50 jest jich prý v ukrytu v obavě

před zatčením a 27 jich bylo již
zatčeno na obžalobu z útoku s

úmyslem vražedným ze srocení a

vloupání se Bitka strhla se me- -


