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DROBNĚ ZPRÁVY V pátek zničeno bylo ohněm

t
no ze Lottier byl zavražděn vy-

dala se policie na stíhání Daye

kterýž v brzku byl pronásledovní-k- y

obklíčen a vida Žě útěk jestZ KMERíKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ

Překled ze svéta politického a kronika udu'tí

obyčejnou hodinu a nepozoroval

prý na ženě že by si počínala
zvláštním spůsobem Jaké tedy
muselo býti as zděšení jeho když

při návratu svém nalezl 6 miláčků

svých usmrcených a manželku svou

těžce zraněnou! A jak nebohému

Vyvrženy x práce
V Kansas City vyvrženo ve stře-

du z práce 200 dítek zaměstna-

ných hotovením dělnických pře-vleče- k

v dílnách Swoíford Bros
Před několika dny snížena byla
cena od zhotovení tuctu z $125
na 98 ctů a když dívky o stávce
mluviti počaly vyvrhla je firma

jednoduše z práce Šest set ostat-
ních zaměstnanců firmy té hrozí

nyní stávkou nebudou-l- i propu-
štěné dívky při dřívější mzdě zpět
do práce vzaty

Chce zústatl ve vizení
V Upper Sundusky O nalézá

se ve vězení 761etý Daniel Carr

kterýž nedávno souzen byl podru
bé pro zabiti avšak porota se ne-

shodla následkem čehož má býti
co nejdříve propuštěn na svobodu

Když o tom Carr zvěděl dal se do

pláče jako děcko a konečně se

rozstonal Staroch totiž nemá do-

mova aniž přátel a nejvyšším přá-
ním jeho jest aby raději ponechán
byl ve vězení než dopraven do
chudobince Musel býti povolán k

němu lékař

Celní výbérčí zatčen

V El Paso Tex' zatčen byl
spolkovým maršálem kap Moses
Dillon výběrčí cla v tamním pří-

stavu na obžalobu že žádal a

přijímal od zřízenců pokladničního
odboru peníze na účely volební a
dále že prozradil jistým žadatelům
o službu vládní otázky a odpovědi
jež jim při zkouškách budou před-

loženy Žaloba proti němu byla
podána vynikajícími tamními re-

publikány a spolkový distriktní
návladní vydal na Dillona zatykač
Kapitán Dillon složil záruku že

se k soudu dostaví

Nová komunistická osada

Následkem domácích rozkolů

rozpadla se as před rokem komu

nepodařilo a táž konečně k přijeti
odporučena Předloha tato za
hlavní účel má vyrovnání se s ru-

čiteli zpronevěřilého pokladníka
státního Bartley-h- o a s Omaha
National bankou kteráž ze zpro-
nevěřené jím částky $112000 má
a ulehčéno býti má jí ručitelům
kteří jinak konečně přece jen celou

zpronevěřenou částku nahradili by
museli Dále k přijetí odporučena
předloha nařizující v Omaze zří-

zení městské poptavárny práce
jejížto správce měsíčně $100 by
dostával při čemž ovšem město
veškeré vydání s vydržováním
úřadovny té spojené krýti by mu-

selo Všechny ostatní poptavárny
podobné platiti by musely ročnf
iicensi v obnosu $300 a zároveň
složití by musely záruku $10000
Z ostatního dlužno uvésti Že 19

proti 1 hlasu poražena předloha
nařizující prodej residence guver-

nérovy — V pátek ve schůzi ple-

nární odporučena k přijetí předlo-
ha odškodflující bývalého poklad-
níka státního Merserva a poklad-
níka nynějšího St uefera za vydání
s obstaráním záruky spojeného a

podobně stalo se s předlohou
kterouž zvýšuje se plat omažského

komptrolera a žalobce městského
a kterouž zároveň snižuje se záru-

ka omažského pokladníka a

komptrolera při čemž zároveň
tato na dále nákladem města opa-
třována býti má Předloha přija-
ta vzdor protestu senátora Bald-rig- e

proti neustálému zvýšování
břemen poplatnictva omažského a

přijata hlavně na nátlak obou
senátorů zdejších —

V sobotu přijata 18 proti 14 hla-

sům předloha povolující peníze
na zaplacení záruk bývalého í ny-

nějšího pokladníka státního a po-

dobně přijata 17 proti it hlasům

předloha oprávňující smírné vy-

rovnání $ ("učiteli zpronevěřilého
pokladníka státního Bartley-h- o

blíže Milan 111 stavení Johna
Hollanda Dva synkové jeho uho

řeli kdežto Holland manželka

jeho a čtyři dítky zachránili se

skokem s druhého poschodíavšak
následkem těžkého zraněni museli

dopraveni býti do nemocnice

Ve státním senátu minnesot- -

ském přijata předloha Chiltonova
kterouž zakazuje se sfiatek šíle

ných padoucnicístížených a blbých
osob a jížto se požaduje lékařské

vysvědčení všech žadatelů o po-

volení ku sňatku Dodatkem do-

volen jest sňatek blbců přes 45

roků starých

V neděli ráno zničen byl po
žárem ledový palác ve West parku
na 52 a Jefferson ul ve Filadel
fii kteréhož používáno bylo i jako
kluziště i vyráběn v něm led pro
obchodní účely Ztráta ohněm

spůsobená odhaduje se na $100- -

000 pojištění obnáší $75000

Ze státního sněmu

Usnešenfm obou sněmoven usta-

noveno odročení sněmu na'zítřek
a tím zároveň vyloučena téměř
možnost uskutečnění volby sená-

torské tak že stát náš v senátu

spolkovém po příští dva roky bez

zastoupení as zůstane Stane se

tak k nemalé hanbě většiny repu-
blikánské kteráž sama mezi sebou

usjednotiti se nemohla a kteráž

zájmy strany a státu podrobila
zájmům jednotlivců a zájmům že-

lezničních korporací kteréž jako
při podobných volbách v minulo-

sti i tentokráte ve volbě senátor-

ské hlavní roli hrály a zvolení
osob jim se nehodících zakročením

svým nepřipustily A to není

jediným čim se nynější sněm

"vyznamenal" Nevykonal totiž
téměř ničeho z toho co v platfor-
mě republikánské voličstvu y pří-

padě vítězství strany byío slibová
no a tím dána popekratům opětně
do ruky zbraň že republikánské
sliby — jsou chyby Usnešenfm

aby již zítra sněm se odročil zabi-

ty předlohy na regulování doprav-
ní sazby železniční na regulování
sazby telegrafní a telefonní na re-

gulování poplatků y ohradách do

bytčích a co nejhoršího nepřijato
ani nové rozvrženi státu v kon-gres- ní

senátní a poslanecké dist-

rikty kteréž de ústavy jedině a

výhradně provedeno býti může v

pravidelném zasedání sněmu pří-
mo po provedení censu národní-
ho A podobně stalo se s jinými
důležitými předlohami kteréž zá-

jmy poplatnici va našeho lépe chrá-

nili měly

Výsledek včerejšího 53 hlaso-

vání o senátora spolkového byl
následovním:

Hlasován!
47 63

AUen 52 55

Berge i 2 4
Crounse 9 6

Currie 15 8

Hinshaw 20 11

Meiklejohn 30 27
Martin 5 —
Rosewater 15 29
Thompson D E 36 59
Thompson W H 46 59

V senátu přijata v úterý po tří-

denním projednávání předloha
ohledně záruk v případech odvo-

lání při exekuci jakož i pět před-
loh jiných Jednou z nich jest
předloha stanovící trest 1 až 3

roků káznice a pokutu až $500 na
vydírání peněz osočováním a

předloha stanovící výšku záruk
jednotlivých úřadníků Guver-

nérem oznámeno podepsání před-

lohy na úlevu nejvyššího soudu a

podepsání novéno charteru
Ve středu přijata

předloha na ochranu zvěře a pta-
ctva tak že již jen podpisu guver-
nérova zapotřebí jest by zákonem
se stala V dalším projednána
celá řada předloh ve schůzi ple-
nární a mezi předlohami k přijetí
odporučenými nalézala se i ona

nařizující prodej residence guver
nérovy pro populistického guver-
néra Holcomba populistickým sně-

mem koupené V téže schůzi
vzata na vědomí zpráva zvláštního
výboru jemuž svěřeno bylo roz-

hodnutí kdy že sněm odročiti se
má a sice ustanoveno odročení na
zítřek čtvrtek při čemž ovšem
není vyloučena možnost že zase-

dání až do pátku neb dokonce až
do soboty se protáhne při čemž

hodiny dle starého zvyku zpět po-

strkovány by byly Ve čtvrtek
věnována většina času projedná-
vání předlohy McCargarovy kte-

rouž nejvyššímu návladnírau stát-
nímu pokladníku a auditorovi dá-

váno bylo by právo k vyrovnání
se a ručiteli všech bývalých úřad-

níků státních kteří by státu

jakoukoli? částku dluhovali a kte-

rouž dosud soudně skelektovati se

Při stihání lupičské bandy
"Red Rock"' v Noble okresuOT
postřelen byl příručí Šerifa John-
son vůdcem její Ben Cravensem
aačež iento s druhem svým proná
sledovatelům unikl do lesa Bude- -

li dopaden provazu neujde

Frederick E Coyne dosa
vadní výběrčí vnitrozemních daní
v Chicagu jmenován byl presi
dentem poštmistrem chicagským
Výběrčfm ustanoven bude nejspíše
Henry E Hertz

Paní Emmoos Blaine-o- vá

darovala $1000000 na zakoupení
stavebního místa postavení budov
a na nadace nového ústavu t zv
"School of Education"

Ve čtvrtek v noci dopraven
byl šerifem z Aurora okresu do
Plankinton S D Fred E Stev- -

ens zpronevěřilý pokladník tamní

banky Na nádraží očekával jej

zástup 500 mužů žen a dětí kteříž

byli žádostivi spatřiti muže jenž
zničil vlastní svou banku

Ve čtvrtek objevena policistou
v písku na břehu blíže 53 ulice v

Chicagu mrtvola dívky May Com-stockov- é

kteráž spáchala sebe-

vraždu utopivši se v jezeře na 63
ul K sebevraždě dohnal ji dluh $7

Asi 200 vězSů zaměstnaných
ve státním uhlodolu v Lansing
Kan vzbouřilo se zajali stráže a

nechtěli z dolu vyjiti dokud se

jim nedostane lepší stravy Když
však Snědli muly a počal je trápit
hlad zkrotli a vzdali se bezpod-
mínečně v úterý v 11:30 v noci —

Nyní jsou opět za mřížemi

V úterý min týdne dobyli se
dosud neznámí lupiči do banky v

Madison Kan a dynamitem roz-

trhli pokladnu Výbuchem vzbu-

zeni obyvatelé zaplašili lupiče
dříve než podařilo se jim peníze
ukořistit!

Ve středu zatopena byla zá

padní část města Milwaukee ná
sledkem 36hodinného deště vodou

zvýší 5 až 6 stop do vzdálenosti

jedné čtvereční míle V některých
závodech na straně té musela být
práce zastavena f v:

V Dallas Tex přiznal se ve

čtvrtek dobrovolně H C Hender- -

son šerifu Johnsonovi že jest
jedním z únosců syna Cudahy-h- o

TýŽ zatčen byl v Dallas na pode
zření na začátku února V kufru

jeho nalezena podobizna Pat Cro-we-o-

a náčelník omažské policie
Donahue jest od zatčení jeho ve
stálém spojení s úřady texaskými

Ve středu zahájila černoška
Lottie Jonesová v Chicagu křižá-

cké tažení proti hernám v nichž

muž její peníze prohrával Nejprvé
zastavila se v herně č 2551 Dear-bor- n

ul kdež rozbila sekerou
okna a rozštípala nábytek Odtud
odebrala se do jiné herny kteráž
však na štěstí byla zavřena Nati-

onová v druhém vydáni zapřísáhla
se prý u brady prorokovy že ve

"spasitelném" díle svém bude

Ze Sioux Falls S D se sdě-

luje že koncem tohoto měsíce

David Eastman státní komisař
školních a veřejných pozemků
prodá 157000 akrů školních a

nadačních pozemků a pronajme
2172000 akrů

Spolkoví inspektoři trupů
lodních a parních kotlů rozhodli
že vina za stroskotání parnfku Rio

de Janeiro při vjezdu do Zlaté

brány dne 22 února spadá na za-

hynuvšího kapitána Warda a lodi-vod- a

Jordána Jelikož Jordán jest
úřadníkem státním nemají inspe-

ktoři práva jej potrestati Vrchní-

mu strojniku odSato bylo povolení
k zastáváni téhož mista ježto prý
netečností jeho mnoho životů lid-

ských na zmar přišlo

Občané navrhli

aby výstaviště použito bylo za

staveniště pro veřejnou knihovnu
a tak usnadněno bylo městu při-jmo-

od Carnegie ho nabízený
$1000000 na zbudování veřejné
knihovny Knihovní rada usnesla
se zajistiti stavební místo a záro-

veň postarati se odhlasováním o
roční příjem $150000 na účely
knihovní Carnegieovi vzdán dík za

velkomyslný dar

V Carlyle la dobyli se lu-

piči do smíšeného obchodu Adami
& Caldwella kdež zároveň nalézá
se pošta roztrhli pokladnu a ulou-

pili $180 a zásobu kolků Po činu
zmizeli beze stopy

Guvernér kansasský Stanley
udělil milost vězni černocbuFloyd
Grahamovi kterýž účinně přispěl
dozorci Tomlinsoví ku vzdání se

vzbouřených trestanců v uhelném
státním dolu v Lansing Kan

nemožným usmrtil se — PřiČina

pro kterou Cottiera zavraždil jest
neznáma

Služný obnos
V Salt Lake City Utah odbý

vána byla v sobotu zvláštní schůze

podílníků Union Pacific dráhy Ve

dvanáct hodin v poledne zahájil
Horace G Burt president Union

Pacific dráhy schůzi a po půl
třetí hodině usneseno aby základ
ni kapitál korporace zvýšen byl o

$100000000 Za vtěleni listin
musela železniční společnost za

platili obnos $25000 státní daně
Touto dodatečnou Částkou kapitál
Union Pacific dráhy vzrostl na

obnos $296429400'
Strašné probuzení

Obyvatelé malé vesničky Glen

Gardoer N J zažili v neděli

ráno dobrodružství na něž tak
brzo nezapomenou- - Vesnička roz-

kládá se v údolí podél Jersey
Central dráhy V 6:3b ráno blížil

se k nt diouny viau nakládal sc

stávající z vozů uhlím naplněných
a 18 vozů naplněných olejem
Asi pět mil od vesničky kde trať
vede s příkrého sklonu roztrhl se

vlak Strojvedoucí všemožně se

snažil uniknouti srážce s vozy od-

trženými avšak marně Právě na-

proti nádraží vGlenGardner udála
se srážka při níž přední část
vlaku vyhozena byla z koleji
kdežto přední kára zadní části

olej vezoucí se překotila a ostatní

nakupily se v jednu hromadu Ná-

razem olej v jedné káře vybuchl a
vzňal se a brzy na to zničeny vý-

buchem i káry ostatní Po svahu

valily se plamenné proudy oleje
do hlavní ulice vesničky jejíž oby-

vatelé byvše probuzeni výbuchem
zděšené prchali pred blížící se

zhoubou V krátké době stála ve-

snička v jediném plameni a lehla

úplně popelem Škoda požárem

spůsobená odhaduje se na $65000

Výbuch v uhelném dolu

V pondělí dopraveno bjlo vla

kem do Connellsville Pa' devět

uhlokopů obětí to&rozného vý
buchu kterýž se udál v Gates
dolu vlastněném Eureka FuelCo
v uhelné oblasti New Kloodjke v

Everett okresu V dolu tom praco
valo se teprve několik měsíců

Výbuch povstal prý následkem
nahromadění se plynu V pondělí
ráno sestoupilo 28 havířů do dolu
z těchto 16 zasaženo bylo výbu-

chem a 7 okamžitě usmrceno —

Brzy po výbuchu přichvátalo mno-

ho dělníků na místo neštěstí aby

poskytli pomocí nešťastným sou

druhům svým mezitím shromáždi
li se u ústí šachty příbuzní a ženy

ohrožených horníků Z dolu vyta-
ženo bylo 7 mrtvol a 9 těžce zra-

něných kteříž ihned naloženi byli
do vozu k němuž připjat paro-str-

a odvežení do nemocnice v

Connellsville V dolu vznikl po
výbuchu oheň kterýž vzdor vší

námaze nepodařilo se uhasiti do

3 hod odpolední

Sebevražda krajana
Frank Koftan z Tyndall S D

spáchal sebevraždu utopiv se v
řece Missouri 10 mil od města
vzdálené Odešel z domu a když
dlouho se nevracel vyšli ho čle-

nové rodiny hledat Stopovali jej
až k řece kdež na břehu nalezli
zimník a čepici jeho Sebevraždy
dopustil se prý v okamžitém zá-

chvatu šílenství přivoděném hroz-

nými bolestmi Frank Koftan při-

stěhoval se před 40' lety z Čech
do Ameriky a po 20 let usazen

byl v Bon Homme okresu v jižní
Dakotě Jeden syn jeho studuje
na universitě v Madison Wis

Zhoubné řáděni tornáda

V pondělí krátce před to hod

dopolední navštíveno bylo údolí
Jones a jižní část města Birming- -

hamu Ala zhoubným tornádem
jemuž padlo v oběť vše co v dráze

jeho stálo Pokud mohlo býti zji
štěno utraceno jím 25 životů lid-

ských a zmařeno za více než

$350000 majetku Počet raněných
oběti nedá se ani z daleka urči ti

ježto dosud mnohé z nich nalézají
se v ssutinách Policejní a požární
odbor zaměstnán jest prohledává
ním trosek a zachraSováoím raně

ných

Carrie Nationová podepsala
stilouvu na šest přednášek v Cin-cinna- ti

Za každou přednášku ob-

drží $100 a mimo to kryta budou

"podnikately" všechna její vydání
Zdrávi zažili!

Paní Frank Aurleighová 30
letá manželka holiče z Prosperity
Kan zastřelila v jednom hostinci
muže svého kterýž prý s ní domů
nechtěl jití Byla zatčena

Z POLITICKÉHO SVÉTA

Z Washingtonu

Z Washingtonu se oznamuje
že na míto nynějšího návladního

Griggsr kterýž i dubnem z úřadu

svého odstoupí jmenován bude
P C Knox z Pittsburgu

t V sobotu obdržel Španělský

vyslanec vévoda ďArcos od stát-

ního sekretáře Hay-- e pokladniční

poukázku na $100000 za postou-

pení dvou filipínských ostrovů

Gagayan Sulu Sibitu jež nebyiy

zahrnut) ve smlouvě míru uza-

vřené mezi Španělskem a Spoj

Státy 19 prosince r 1898

Zuřivý zápas

Legislaturou - ttáiu VVisconsin

přijata byla v pátek po zuřivém

zápasu předloha o primárních vo-

lbách 51 hlasům proti 48 Posla-

nec Evans ačkoliv byl ještě velmi

sláb následkem nedávné nemoci

přijel ráno téboŽ dne na nátlak

protivníků předlohy z Milwaukee

do Madison aby hlasoval proti

předloze Poslanec Herman Mil

ler na doléhání nepřátel předlohy
odložil pohřeb syna svého na

druhý den aby hlasem pomohl

předlohu ubiti Sin zasedací byla

posluchači mezi nimiž bylo i

mnoho Žen přeplněna

Vyloučeni z volby
Ve státním sněmu maryland

ském přijata byla ve středu voleb-

ní předloha kterouž zbaveno jest
více než 50000 občanů neumějí
cích čisti a psáti hlasovacího

práva Budc-l- i tato předloha po

depsána guvernérem vejde v plat-

nost zákon zakazující volebním

klerkům kteříž voliče neznající
čisti a psáti doprovázeli k voleb'

nímu osudí a tam jim hlasovací

Katky bud? sami vyhotovovali aneb

jim ukazovali jak je mají vyplniti
dále tak činiti Demokraté tvrdí
Že dosavadním spůsobem prozra-
zováno bylo tajemství volební jež-

to najatí náhončí mohli se takto

přesvědčili jestli koupení voliči

hlasovali dle rozkazů jim daných
Než z druhé strany se soudí že

zákonem tímto zbaveno bude hla-

sovacího práva 32000 černochů a

16000 bělochů z nichžto všichni

černoši a as 50 procent bělochů

hlasovali republikánsky Vylouče-
ním těchto voličů hodlají demo-

kraté dosíci zvolení demokratické

státní legislatury a tnuto demokra-

tického senátora

KMNIKA UDÁLOSTÍ

Poasta černochu
V úterý v noci leh o popelem

téměř celé město Tiptonville
sídlo Lake okresu Tenn

pouze čtyři budovy unikly zhoub-

ným plamenům Celková škoda
ohněm spůsobená odhaduje se na

1(75000 a jest jen částečně kryta
pojiStěním ObeB byl prý založen

černochy kteříž pomstfti se tak
chtěli za smrt Černocha Ike Fitz-gerald- a

kterýž lynčován byl před-
minulou sobotu davem asi aoo
občanů Týž prý před oběšením

byl strašně mučen a tím byli místní
i okolní černoši podrážděni k po-'ms- tě

Mají být potrestání
Při posledním sčítání obyvatel-

stva udály se na mnohých místech

veliké nesprávnosti a ředitel censu
se vyjádřil že byl přímo zděšen

nesprávnostmiobjeveoými v censu

státu Marylandu Na změnu číslic
desátého censu jest prý již pozdě
a censovní správě nezbývá nic ji
ného než potrestali nesvědomité

sběratele V okresích St Mary's a

St Charles v Marylandu udály se

prý největší nesprávnosti V jedi-

ném okresu sčitatelé přidali 500

jmen V úterý večer zatčen byl
sběratel censu S F Abell a soud
s ním má sloužiti za příklad pro
ostatní případy Trest pro nepocti-
vé sbčratele censu vyměřen je na

$5000 pokuty a dva roky vězení

Bude prý zakročeno soudně proti
vtem sběratelům již nesprávnosti
se dopustili

Hrozaý lit Mtfry
Ve čtvrtek po poledni usmrtila

pf Lizríe Naramore bydlící na

farmě asi půl míle od
t
vesnice

Coldbrock Mass test dítek načež

chtěla spáchat! sebevraždu podře-
záním si krku MaaŽel a otec Fr
Naramore odešel ráno do práce v

otci asi bylo když zvěděl ze to

byla žena jeho jež dítky jeho za-

vraždila! Dle výpovědí zraněné

ženy hrozná scéna ta udála se brzy

po poledni Uzamkla všecky dvéře

a kusy dřev je ještě zatarasila
načež sekerou a klackem počala
vraždili dítko po dítku ve staří

10 měsíců až 10 let Zkrvácené

mrtvoly jich uložila pak do dvou

postelí a sama si krk břitvou pod-

řezala Zranění její jest sice těžké

avšak lékaři doufají v její zachrá-

nění —

Jsou v obav! o své domovy
Nedávno podána byla vládou

Žaloba proti Atchison Topeka &

Santa Fé dráe na zrušení patentu
na rozsáhlé pozemky prostírající
se podél trati její ve středním Kan-sas- u

— Vyhraje-l-i vláda tu prý
kolem 60000 akrů pozemků bude

odňato farmerům na nich used-

lých a tito zbaveni budou svých
domovů 'Pře započala podáním
žádosti generálního návladnlho

Griggse k spolkovému obvodnímu

soudu v Topeka Kan Stará Santa

Fé spoltčnost v jejiž drženi byla
dráha před sekvestrací je stranou

žalovanou Zákonem přijatým v r

1863 kongressem dány byly dráze

na obou stranách tratě pozemky
na 10 mílích se prostírající jako

právo čestné

žádají 10 millionu dollarfi
V příštím zasedání požádá kon

gres o povolení 10 mil dollarů

pio 14 indiánských kmenů na

Yakima reservaci Wash usedlých
Tak alespoQ tvrdil rev Thomas

Parene indiánský methodistický
kazatel zástupce oněch 14 kmenů

kterýž ve čtvrtek večer zastavil se

ve Spokaoa Wash na zpáteční
cestě své z Washingtonu kde měl

rozmluvu s presidentem McKin-ley-

a jinými vyššími hodnostáři
Pravil dále že běloši osadili asi

million akrů pozemků Indiánům

náležejících a cenu akru odhaduje
' ""na $ 1 ow~t

řoiár
Ve čtvrtek v noci zničeno bylo

požárem velké skladiště firmy J

S Ford Johnson & Co na 16 a

Wabash ave v Chicagu Budova
i s obsahem padla za oběť požáru
Tři zdi se sřítily a hasiči zaměst

naní hašením plamenů útěkem se

zachránili ač někteří zraněni byli

padajícími cihlami Též i diváci v

počtu několika tisíc zde shromáž-

dění dali se v divobý úprk při
čemž několik žen a děti bylo k

zemi sraženo a pošlapáno Příčina

požáru není známa Škoda celko-

vá odhaduje se na $200000 a jest

prý úplně kryta pojištěním

Zhoubný požár
V pátek v noci zničen byl po-

žárem úplně závod firmy Wiliiam

Rohlfing & Sons na Broadway
meziWisconsin a Mason ulv Mil

waukee Čtyřpatrová budova napl-

něna piany a hudebninamiv hod

lehla popelem Zhoubný požár
rozšířil se v krátké době též na

obchodní budovy na druhé straně
ulice se nalézající jež více méně

poškodil Firma Wiliiam Robi

fing & Sons odhaduje si škodu na

$250000 ostatní obchody poško

zeny celkem v obnosu $50000
veškerá škoda je pojištěním úplně

kryta Příčina požáru není známa

Poslední kolej položena

Z Cheyenne Wyo se sděluje
že v pátek v poledne položena
byla za přítomnosti presidenta
Buřta a jiných úřadníkú Union

Pacific dráhy poslední kolej na

Sherman Ilill odbočce Čímž doko-

nán jeden z nejnesnadnějších vý-

konů moderního inženýrství Od
bočka tato jest 13 mil dlouhá a

táhne se od Buford na jižním
úbočí hory Shermanovy k Tie

Sidiog na západním úbočí Skal

ných hor S prací započato 1 dub-

na 1900 a ač podnikatelům povo
lena dvě léta na provedení díla
toho dokončili je tito dříve než v

rocj Práce zahrnuje v sobě pro-
raženi tunelu ifoo stop dlouhé
ho hřbetem horským a postavení
skalné hráze přes pjtok Dale a

stála více než $2000000 Vlaky

po nové trati této vypraveny budou
během týdne

nistická osada Zoaritů kteráž po
celé téměř století existovala na
sever od Caoal Dover O Mladší

členové obce žádali totiž o rozdě
lení majetku mezi Heny což vedlo
k její rozpadnutí Nyní pak ně-

kteří členové bývalé obce hodlají
založiti novou obec komunistickou
a za tou příčinou vyjednávají o

koupi "pozemků v Dakotč a Min

nesotě fozemky ty nalézati se

maji pokud možno co nejdále od

drah a osad zalidněných a členové
obce vázáni budou novými zákony
pro celý svůj život věrností k zá-

sadám komunismu čímž zaklada-

telé chtějí předejiti všem budoucím
rozkolům

Hrozní se zohavila
V sobotu večer ustřihala si pí

G Brunscbneiderová bydlící blíže
hranic města Toleda O všechny
prsty u levé nohy obě uši těíně u

hlavy a asi palec nosu Na to vy-

střihla si část pravé tvářezasadila
si pět ran do levé tváře a sestřihala
si na levém předpáží kůži tak že

zely odkryté svaly Mimo to roz-

drásala si hrozným spůsobem i

pravou ruku O hrozném její činu
zvěděl nejprvé manžel její když
ráno po návratu svém nalezl zoha-
venou Ženu svou v lůžku v polo-vičné- m

bezvědomí K těžce zraně-

né ženě povolán byl ihned tékař

kterýž ji dal dopraviti do nemoc-

nice O uzdravení její se pochybu-
je Má se za to že soletá paní
tato dopustila se hrozného činu
toho v okamžitém návalu šílenství

přívoděném domácími různicemi

Vlaky soč hen zaváty

NejhorŠÍ sněhová bouře za této

zimy a jediná jež přerušila želez-

niční dopravu řádila v sobotu v

noci a v neděli v jižním a východ-

ním Wyomingu v severovýchod-nímColorad- u

a v západníNebrasce
Po patnáct hodin padal sníh ne-

přetržitě a bouře provázena byla

klesající teplotou a prudkým vět-

rem Sněhové pluhy projížděly
stále mezi Grand Island a Laramie
avšak prudký vítr okamžitě zavál

sněhem proraženou cestu násled-
kem čehož se vlaky na wyoming-ské-

odvětví dráhy značně opozdi-

ly Blíže Sherman zavát byl Atlan-

tic expre&sní vlak po pět hodin
Ve vlaku tom nalézal se též zvlášt-

ní vůz presidenta Union Pacific

dráhy Buřta Ztráta ua dobytku
není velká ježto majitelé učinili

zavčas opatření proti bouři

Vražda a sebevražda

Spolkové úřady v Sioux Falls
S D obdržely zprávu o vraždě a

sebevraždě jež udály se na Pine

Ridge reservaci Před několika

dny zavražděn byl míšenec Louis
Cottier v obydlí svém na Spring
potoku plnokrevným Indiánem
kmene Sioux Billy Dayem Sou-

sedé vilřli Daye jeti s manželkou
svou v povozu k obydlí C ottier
ovu kterýž bydlel samoten a brzy
na to spatřili je odjížděli na ko-

ních Po půl hodině když shledá

Mimo těchto dvou přijato 14

předloh jiných a několik jich pro-

jednáno ve schůzi plenární Gu-

vernérem oznámeno podepsání
předlohy na ochranu zvěře a ptact-

va-— V pondělf krom všeho
očekávánf přijato 19 proti 14 hla-

sům usnešeníaby sněm ve čtvrtek
se odročily načež předložena po-

selství guvernéra v němž odporu-čuj- e

přijetí zákona jímž by plat
zápisníka nejvyššího soudu na
$1500 určen byl a aby poplatky
soudní na dále pokladně státní
odváděny bylj Zbytek zasedání
věnován projednávání nového roz-

vržení státu v senátní a poslane-
cké distriktv

V sněmovně poslanců věnována
v úterý většina času projednává-
ní služného zřízenců a úřadníků

jednotlivých ústavů státních a sice
v některých případech služné sní-

ženo v jiných zase zvýreno V téže
schůzi odporučeno povolení $756
na krytí výloh spojených s kontě-ste- m

z okresu Douglas Původní

účty byly o $2069 větší —Ve stře-

du projednána ve schůzi plenární
předloha na opravu charteru omaž-

ského vzhledem k právům policej-
ní a požární komise a sice odlože-
na též na neurčito a tím ovšem

pochována Stalo se tak hlavně
následkem toho že vynecháno v

opravě opatření by na policii a
sbor hasičský výhradně jen voliči
omažští dosazovati bv se mohli Z
dalšího jednáni dlužno uvésti při
jmutí předlohy stanovící pro poj
domni obchodníky roční daň za
každý navštívený okres $2 kdvž
chodí pěšky $50 pro vůz jedno- -

koňský a $75 pro vůz s dvěma
koni Ve čtvrtek strávena většina
času projednáváním předlohy po-

volující $35000 na zakoupení
státního výstaviště u Lincoln a
předlohy opravňující provádění
osteopathie ve státu našem prv-něj- ší

odporučena k přijeti a druhá
odkázána zpět výboru — V pátek
projednáván rozpočet pro vydržo
vání různých ústavů státních a
debata al do 5 hodiny se pro
táhla — V sobotu v poslední to
den za kterýž páni zákonodárci
státem placení byli pracováno
pilně Přijata předloha povolující
útraty kontestu okresu DougUs
přijat rozpočet pro ústavv 6tátní a

povoleny peníze na krytí vvdánf
sněmu Zasedání odpolední strá
veno téměř výhradně projednává-
ním předlohy na úpravu platu
zápisníka nejvyššího soudu státní-
ho při čemž spůsoben značný
rozruch omdlením poslance Spre-cher- a

z Colfax kterýž zastával se

předlohy guvernérovy dle kteréž
služné zápisníka $1500 by obná
šelo a všechny poplatky soudní
státní pokladně by připadaly —
Pondělf věnováno téměř výhradně
projednávání různých rozpeftů
jakož i rozpočtu na krytí schodku
v obnosu $150000 Zasedáni

potrvalo do 6:30


