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Suroví lupiči 'V úteiý min týdne večer sříExpressnl rychlovlak oloupen
V Bride Junction Ark přepaZ KMERIKY I tily se s mostu vedoucího přes

potok Eighteen-Mil- e na Nickel

V sobotu v noci navštívili tři
lupiči obydlí farmáře Johu Andriga den byl v pondělí kolem půlnoci

expressní rychlovlak Choctawv Amish Ind jejž hrozně zrnu Plate dráze dvě káry při čemž
dva muži byli zraněni tak těžceže vOklahoraa & Gulf dráhy vyjevši v

ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
čili Sirkami pálili mu uši nos a

prsty a když vzdor hrozným bole 11:40 z Memphis třemi masková
nými lupiči Expressní poslíček

I Přehled ze sréta politického a kronika uda tí M Meadors a posluha černoch
Gould byli nebezpečné postřeleni

půl hodině zemřeli a čtyři dopra-
veni do nemocnice v BuffaloNY
Dva z nich zranění svému podleh-
nou

Na severním břehu jezera
Superior asi dvacet mil od Du-

luth Minn objevena bvla bohatá

Parostroj tendr a expressní vůz

POZOR!

Toto místo jest vyhraženo

pro překvapení našim

čtenářům

í— 1É_ J I L fl_Z POLITICKÉHO SVĚTA pieumeiu — anarcnismu ran
Farsonsová Jejíž muž byl odpra- -

odděleny byly od vlaku a doprave-
ny do vzdálenosti asi půl míle
Na to odepjat byl parostroj a do ložiska korundu E E a T BZ Washingtonu

n j

ven pro účaátněnf se vzpoury na

Haymarketu v Chicagu vyjádřila
se v pátek asi následovně: "Muž

praven po trati kousek cesty ku
Lewisy a utvořena dolovní společ+ rresiaem ustanovil wiliiam

předu a dva lupiči střežili železM Jenkinse guvernérem území nost s kapitálem $1 000000
můj zemřel pro vykládání a násle niční zřízence Na to dynamitemOklahoma na místě nynějšího gu Předsedou společnosti jmenován

roztrhli dvéře expressního vozu avernéra Barnt-s- jehož lhůta Chas A Towne populistický kan
dování zásad k nimž jej nadchly
díla Krapotkinova Není liž to vybrali vše co tam bylo cenného

klí

i_

didát presidentství minulého rokubrzku vyprší Jenkins jest nyní
divným že následovníci Krapotkitajciinikem území toho

Má se za to že kořisť jejich byla
velmi značná Slídní psi vysláninovi před několika málo lety byli

věšeni kdežto nyní v r 1901

Korund jest hladící nerostpodob-n- ý

emerylu

V Mason City la zastřelila
v pondělí min týdne v noci píH

byli po stopě lupičů Na polapeKRONIKA UDÁLOSTÍ

stem zdráhM se udati jim místo
kde měl uloženy peníze vrhli se

zlosynové na icjletou dceru sťhli
ji za vlasy na podlahu a znásilnili
ji Matka její kteráž byla svěd-

kyní hrozného mučení muže svého
a zneuctění dceřina slíbila koneč-

ně vydati lupičům peníze jestliže
od dalších ukrutností ustanou Ve

staré skříni ve sklepě měla rodina
uschováno {6000 úspory to za
mnoho let Když je doručila lu-

pičům tito odešli a beze stopy
zmizeli

Povodní

Následkem posledních dešťů a

plískanic sněhových rozvodnila se
řeka Ohio a přítoky její tou měrou
že obyvatelé usazení v údolí řek
těch byli varováui před hrozící

zátopou Krajina v rozměru 150
mil v západní Pennsylvanii vý
chodníra Ohio a Západní Virginii
podobá se velikému jezeru a dra-

vé proudy ničí majetek V Pitts-

burgu Pa zatopeny byly rozsáhlé
závody ocelářské práce v nich
musela býti zastavena a tisíce

o výdělek V noci
na sobotu mnoho tisíc rodin mu

vůdce jejich a učitel jest všude ví ní jich vypsána bude Velká odmě
Dva tisíce pět set uhlokopůnataným hostem?

Usmrceni snlhovou lavinou
B Tunureová svého manžela na
čež sama kulí srdce si prohnala

šťastný vysloulilec

Henry HHawtborn kterýž píí
tomně nalézá se v invalidovně i

To mne bolejí nohy!

zaměstnaných v uhelných dolech v

Ohio a Západní Virginii vyšlo na

stávku nemohouce se shodnouti
na mzdě se svými zaměstnavateli

Má se za to že činu toho dopustila
Ve čtvrtek ve 4:10 odpoledne

zasaženy byly blíže BoulderColo vzdychne si velmi mnohý v těchto
se v záchvatu šílenstvídnech a naříká na velikou slabostdva parostroje Colorado & NorthDayton O potěšen byl zajisté

zprávou že mu pí Josephine

V neděli sražena byla v Chi-

cagu prudkým větrem ohromná
železná nádržka umístěna na stře-

še Galbraithovy budovy na Madi-so- n

a Franklin ul a propadla
šesti patry Pět osob bylo zraně-
no a budova poškozena v obnosu
$50000 Štěstí ještě že neštěstí
ono událo se v neděli kdy úřa-

dovny v domě tom se nalézající
byly uzavřeny

Tři vězňové v káznici Santav celém těle na hroznou umdle Ve středu ráno uzavřena byla
Fe N M pokusili se ve středu o

western dráhy sněhovou lavinou a

sraženy do propasti při čemž Čtyři
rairfaxová nedávno v jižní Fran nost jejíž příčinu nezná a které nárední banka v Lamars la a

vládní komptroller stav její vyšenemůže se nikterak zbavili Půželezniční zřízenci byli usmrceni
útěk při čemž byl jeden z nich

usmrcen a dva vězňové a dva

strážci více méně zraněni
sobí tak jarní vzduch celá ta vel třuje Místopředseda banky T

cti zemřelá učinila z vděčnosti
odkaz v obnosu £200000 až

Í500000 Hawthorn narodil se
v Anglii a jakožto chlapec přistě

topiči Marksovi zlomena byla F Ward uprchl a zpronevěřenánoha Osobní vlak vyjel z Ward
V pátek ráno zasažena bylado Boulder tažen jsa dvěma vel

ká změna povětrnosti která má

mocný vliv na tělodlouhou zimou

přece jen více méně sesláblé
zchoulostivělé Od onoho skliču

jím částka páčí se na $30000 O

peníze ty přišel prý na bursehoval se do Spojených Států Po vesnička Biscayne asi sedm mil
zději odebral se do Anglie na ná Pozemky v severním Wisconsinii

kými parostroji Když přibyl do

Boomerville odepjaty byly paro Státní návladní coloradský
severně od Miami Fla tornádem
a několik domů bylo úplně zbořejícího pocitu únavy nepomůže nic

stroje od vlaku a vypraveny na Post odebéře se dne 27 dubna do
vštěvu a když jednou v Kentu

koupal se v moři spozoroval jak
překotil se člun v němž nalézala

příjemněji a rychleji nežli povždyvrch aby odklidily závěje sněho selo se přestěhovati do poschodí
no a dvě osoby nebezpečně zraně-

ny Stromy lesní byly vyvráceny
skvěle osvědčené Trinerovo léčivé

Washingtonu aby tam hájil před
nejvyšším soudem spolkovým závé jež na trati se nahromadily V

se matka se synem jsa výborným
vyšších kdež po delší dobu zba
veni byli tepla světla anoi potravyostré zatáčce sřítila re pojednou jmy státu svého proti státu Kan- -

hořké víno které vyčistí hustou
krev napraví celý organismus ža

Iowa Iron Co v Dubuque
na ně ohromná lavina sestávající Schoenville kde nalézá se závod sas ohledně používání vody z

řeky Arkansas k účelům zavodňo--

plavcem spěchal tonoucím na po
moc avšak podařilo se mu zachrá-
nili pouze matku Brzy na vrátil

la uzavřela v pátek smlouvu na

stavbu největší vléčné lodi na svě-

tě pro Monongahela Coal Co z

ze sněhu a hlíny a smetla je do

propasti Při neštěstí tom sražen

ludek osvěží a dodá mu' nových
sil že člověk přímo omládne
Jest to vůbec i nejspolehlivější

vacím
se ao spoj atata a Dojovai ve

byl do propasti a smrtelně zraněn

Pressed Steel Car Co jest úplně
pod vodou V závodu tom za-

městnáno jest velmi mnoho dělní-

ků a tito i se svými rodinami vydáni
budou na pospas největří bídě

Pittsburgu Loď tato uvleČe 50V úterý odpoledne min týdnevaice oDcansxe rrea neitouic lék proti všem neduhům zaživamladík Oliver Sells kterýž foto
) M Pearson topič Northwesternlety setkal se s pí Fairfaxovou

Že osazování se pozemků v okre-

su Djsuglas nyní pokračovat! bude
velmi rychle musí doznati každý
kdo zná tamní poměry Minulým
rokem bylo tam usazeno nějakých
dvacet pět aneb třicet rodin po
většině Čechů a Němců Jisto pak
jest že jedna rodina usazená má
vliv na usazení se dalších čtyř
v tomtéž okolí To znamená že

jedině usazením těch rodin kteréž
tam byly rokem minulým přivede
se tam dalších asi sto rodin Stě-

hování se do těchto krajů jest te-

prve ve svých počátcích Min ro-

kem učiněn byl uspokojivý počá-te-k

Letošním rokem bude se osa

ocelových bárek a bude státi

$250000graíoval parostroje závěje sněhové
cích ústrojů i těm nejzastaralej
Sím a zároveil ochrana proti jichAnglii a odmítl rozhodně přijmouti

odklízející Lavina kterouž ne jestliže zátopa ta delší dobu potr V ostré zatáčce blíže Russell

dráhy postřelil v Boone la
smrtelně hlídače mostu Jim Monr-gomeryh- o

jenž s manželkou jeho
se procházel Mezi oběma muži

odměnu kterouž mu paní tato na-

bízela Od té doby o ní neslyšel

vzniku Vyrábí je pouze Joseí
Triner 799 So Askland Av Chi

štěstí to zaviněno byla 100 stop vá Též 1 ve Wheeling W Va

tonou obyvatelé ve strachu předaz teprve nyní když došla jej cago 111 a na prodej je 1 v lékár
široká a 6 stop vysoká

Hromada zlata

Dle výkazu pokladničního odbo

zhoubnou povodní V mnohých panovalo již po delší dobu nepřá

Colo udála se v pátek na dráze

Florence & Cripple Creek srážka

osobního vlaku s parostrojem při-

jíždějícím z Cripple Creek při niž

šest osob bylo zraněno Oba pa

nách avšak nedejte si vnutiti bez
krajinách Pennsylvanie a Ohio

zvěst" o její odkazu

Nechtéji sevzdátl
Z WhitesburguKy se sděluje

telství Pearson očekává ve vě-

zení výsledek zraněníru minulou středu uveřejněného
držely Spojené Státy největší rostroje byly téměř úplně zničeny

řádila po dva dny prudká sně-

hová bouře a jeden osobní
vlak Ohio dráhy musel ná
sledkem závějí sněhových v

že vyjednávání mezi lupičskou Ve čtvrtek odpoledne zachrá Blíže Durant I T hrálo si zování v Dougjas Co více pov
množství zlata za doby svého trvá-

ní a sice úhrnem za 1500278506
bandou Reynoldsovou a úřady zú

nil syn Thomas J Livingstona
starého usedlíka v Sioux Falls S

další jízdě ustáli a cestující opaz kteréhož obnosu drženo Dyio
stává stále bezvýznmným Před-

minulý týden učiněn byl pokus o

v pátek na píščině pět chlapců ve

stáří 13 až 15 roků Z nenadání
sesula se na ně silná vrstva písku

zbuzován a není pochybnosti ze
rokem tímto usadí se tam alespoň"
čtyřikráte tolik obyvatelů jako
rokem minulým „ Nyní se s nrode-- -

I252078959 proti certifikátům

cenný padělek beze všeho léčivého
účinku jímž vyniká jedině pravé
Trinerovo hořké víno prospívající
vydatně starým i mladým a obojí-
mu pohlaví Lékaři doporučují
aby chováno bylo v domácnosti
jako nejlepší "jarní medicína''
znamenitá i při nastuzení jehož
zlé následky v (Čas 'odstraňuje
choré osoby posilňuje a zdravým
podporuje zažívání Kdo je zkusil
nikdo st nenaříká na zklamání a

tisíce vyléčených mu blahořečí

D otce svého před samovraždou
třovat! se musí potravou ná blíz-

kých farmách Podobné vzrušuzatčení lupič avšak výsledek nalézajícím se v oběhu $150 oběšením Našel iei pověšeného Čtyři zahynuli kdežto pátému potoho byl pouze ten Že tři muži z 000 000 —1' j akožto-
- ~ záloh a-- f

proti kolně a přeřízl provaz Když
jící- - zprávy došly i z Cincinnati a
Clevelandu kterážto města byla

jemi nebude více odkládací takže
nesplaceným notám Spojených osazení těchto pozemků bude do- -

dařilo se holýma rukama propra-
covat! se šťastně ná zlatou svob-
odu" "":-=- ~f

průvodu Šerifa Wrighta byli usmr
ceni a dva z lupičů poraněni
Banda Reynoldsova čítá osmnáct

Států a zbytek jakožto hoto
přišel Livingston k sobě prohlá-
sil že při první příležitosti znovu
o sebevraždu se pokusí Nyní se
nalézá pod přísným dozorem

r

kračovatí Velmi rychle Tím ovŠeni

zvýšeny budou ceny pozemků a
vost Jest to největší obnos zlata

rovněž zasažena krutou bouří sně-
hovou jež natropila mnoho Škod
V Clevelandu a okolí vyvrácený
byly tisíce sloupů telegrafních a

V Great Northern Cascadeodvážných horalů a vůdcem její jaký přítomně v držení má který
koliv peněžní ústav na světě Car

Nedaleko Winfield Kan za
tunelu blíže Wellington Wash
zadusil se plynem dělník J M

McDonald a dvanáct soudruhů
telefonních a veškeré spojení s vý-

chodem přerušeno Několik osob
ská banka ruská drží přítomně
pouze $371500000 ve zlatě ban

DROBNÉ ZPRÁVY střelen byl neznámými vrahy na

bylo zraněno asi pět koní' usmrka francouzská $472 271 ooj ban-
ka anglická ť 169 100000 a císař

veřejné cestě zámožný farmer C

L Wilrberger načež byl oloupen
Má se za to že Wiltberger měl u

jeho zachráněno bylo od podobné
smrti pouze včasnou pomocí Jest
to již třetí neštěstí v tunelu tomse

ceno stvkem s elektrickým drá
tem Škody zátopou touto spů- -ská banka hěmecká $130000000

udavšísobené budou ohromné zejména— Pokladniční odbor skoupil ve
sebe velký obnos peněz- - Po
vrazích pilně se pátrá '

V Rosedale předměstí Kan- -středa za (350000 4 procentních
dlužních úpisů v ceně Jiii m
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společnosti železniční telegrafní a
telefonní valně jsou poškozeny
Jedině včasnému upozornění na

Na říčním parníčku "Ramo- - sas City vznikla v neděli před

jednou hospodou hádka mezi opi-

lými černochy kteráž skončila

na" udál se ve středu odpoledne
výbuch parního kotle při němž

Vězeli otráven

sobotu v noci učiněn byJ v
blížící ne živelní pohromu lze dě

zraněním čtyř bělochů a dvoučtyři osoby byly okamžitě usmrceDenver pokus otrávit! Josepha
Hiennelta kterýž nalézá se v

černochů Běloch William Blan- -

Státní zdravotní komise colo-rads- ká

rozhodla se zahájiti roz-

hodný boj proti krysám jež prý
nejvíce rozšiřují zárodky černého
moru Jakmile usnese se na

prostředku na jich vy-

hubení požádány budou úřady
okresní i městské o spoluúčinko
vání

Alfred Alexander otec černo-

cha Freda Alexandra jenž upálen
byl před nějakým časem blíže
Lawrence Kan požádal okresní-
ho návladního Michaela o vydání
zatykače na W G Foróesa otce
znásilněné dívky jenž hranici za-

pálil Státní návladní odepřel
sděliti jak se zachová k této žá

kovati že dle dosud došlých zpráv
žádná ztráta na životech lidských
se neudála—V neděli dostoupila
povodeS svého vrchole Ustrašené

okresním vězení jsa obviněn z
v oloupení pí Flory

chard zraněn byl snad smrtelně
Původci hádky byli po tuhém zá-

pase zatčeni

ny a Šest jiných povážlivě zraně-

no Parník v době neštěstí plul

uprostřed řeky a nalézal se na
cestě z New Westminsteru do

Fort Langley asi 25 mil od Van
Bettsové o diamanty v ceně $7000

NejvyšŠÍ soud arkansasskýměsíci srpnu minulého roku
couver vzdálené rolnické osady vydal důležité rozhodnutí ohledněJakýsi neznámý stařec přicesl

obyvatelstvo v krajinách nejvíce
ohrožených očekávalo toužebně
okamžik kdy objeví se prvé znám-

ky klesání vody V Západní Vir-

ginii utonuli dva muži při zachra
fiováoí svého majetku-Výsta- vní

budovy v Buffalo byly sněhovou

est John Reynolds bývalý učitel

Opevnili se v ob j dlí pt Nervy
Reynoldsovy nalézajícím se l na

nejzažším konci potoka Millstone
a zbraně své ukryli za cihelnou
zdí v rozměru 16x18 pal s okny
na každé straně Svítilny osvětlují
v noci okolí do vzdálenosti 300

yardů tak Že se nemůže nikdo

nepozorovaná k doma přiblížili
Lupiči chtějí se vzdáti jedině pod
tou podmínkou když jim bude
dovoleno určiti výši záruky na

jich propuštění během soudu Je-

likož jsou obviněni z účastenství
na vraždě Jenvina Halla a jeho
syna prohlásily 'úřady že záruku
žádanou nemohou připustili — V

poslední době vzrostla banda Rey-

noldsova na a8 členů Šerif ob
klíčil je v pevnosti €0 muži a chtěl

je vyhladověním přiměti ke vzdání
se Konečně nahlédli lupiči že

jim jest nemožno ze zajití vyváz
nouti a proto raději se vzdali
Dvěma z nich podařilo se však

uprchnouti

Smrtelné zrsaéa
Ve čtvrtek kolem 5 hodiny

ranní střelen byl ze zadu do lo-

patky zámožný íarmer Andrew
Milíer bydlící asi púL míle vý-

chodně od města Minerva O v

okamžiku kdy lezl po žebříku do

prvého patra své stáje Sotva že

slezl dolů střelen byl podruhé a
kule provrtala mu levé křídlo plic

Haenneltovi do vězení íablkdvý Ve středu skončena byla tří

páj" a kus sýra- - "Vězeů pustil denní porada náčelníků a předáků
indiánských kmenů Kiowa Co- -

zákona přijatého roku' 1899 tý-

kajícího se zabavení lihovin Mar-

šál z Jonesboro zabavil na nádraží
St Louis Southwestern dráhy zá-

sobu lihovin a zničil je Zasýlatelé
žalovali dráhu o náhradu a nyní

se nejdříve do sýra avšak v brzku

na to stížen byl hroznými bolestmi manche a Apache v Anadarkodostibouří poškozeny a následkem
jedině rychlé pomoci lékařské

může děkovati za své zachránění
odbývaná Indiáné kmene Kiowa
svolili konečně zabrati pozemky
zákonně jim přiřknuté a jednatel

toho odložena bude slavnost dedi-kačn- f

na den 20 května ač vý soud rozhodl že dráha byla nuceByloť zjištěno že "páj'' i sýr ob

Lékaři Dock a Arneil kteříž
byli injektováni ochranným sérem
proti nákaze černým morem za
tím účelem abv mohli nfevzfti

stava otevřena bude již dne 1
sahoval velkou dávku arseniku i na lihoviny vydatiRandlett byl splnomocněn aby

jim vybral 48000 akrů pastvisk
května —V pondělí konečně došly
zprávy že voda počíná opadávat

V Galesburgu N D vyhojiných ještě jedů Haennelt svěd-

čil nedávno proti John Barrovi a

nebude to zajisté trvati zde déle
nežli v jiných okresích severního
Wisconsinu aby se zdvojnásobily
což očekává v příštích dvou le-

tech
r

Zájmy v dolování mědě v Dou-gl- as

Co severní Wisconsin počí-

nají nabývati rozsáhlých rozměrů
Po mnoho roků bylo zde známo '

jen málokomu Ze sé zdé nalézá
měď ale pozornost kapitálu byla
k tomuto obrácena teprve v po-

slední době Nyní však chopili se
toho bostonští a michiganští kapi-talis- té

a jsou vesměs uspokojeni
těmi nejlepší výsledky Pakli se
měděné doly osvědčí býti stále
tak bohatými jako se nyní uka-

zují bude to zajisté k velikému

prospěchu majitelů půdy v této
zemi a přidá to značně na ceně

pozemků tamních Nyní zbývá
ještě jen několik měsíců příleži-
tost zakoupiti zde pozemky v dří-

vějších nízkých cenách a kdo ji
využitkuje bude míti prospěch z

výhod které dolovnictví s sebou

přináší
Město Superior slibuje učiniti

letošním rokem veliký pokrok V

poslední době přicházejí na jevo
mnohé důležité zprávy a vše na- -

svědČuje tomu že doprava po vo-

dě kteráž i nyní jest v značném

rozvoji značně bude rozšířena
Přítomně mi Superior největší
uhelné a rudové doky na Tem i

avšak již jedná se opět o stavbu
nových ještě větších o což zajímá
se The GreatNor thernRailway Co
a The Northwestern Fuel Comp
Nové uhelné doly posledně jme-
nované společnosti rozkládati se
budou 4a rozloze 40 akrů Loň-

ského roku bylo vystaveno v Su-

perior na 600 budov a počíná se
ukazovati Ze letos bude se stavěti
ještě více nežli roka minulého
Kdo zakoupí si kus pozemku po-

blíže tohoto zkvétajícího města

zajisté nepochybí

'Zadá se místo učitele pro če-

skou školu ve Schoyler po dobo
'

dozor nad nemocným medikem Tím odstraněna byla poslední pře
kážka stojící v cestě otevření re

a že další nebezpečí pominulo Ve Harém na universitě ann-arbors-

pí Bessie Hodgeové obviněným
řel v sobotu v noci dům vdovy
Hannah Kjorenovy kteráž uhoře-

la a s ní uhořeli zároveS dva syn-

kové její ve stáří 6 a 10 roků

ze surového útoku na pí Bettso- - servaceonemocněli avšak ne nebezpečně
Objevili se u nich příznaky jako

všech krajinách zhoubnou povod-
ní postižených pracuje se pilně
na nutných opravách zejména že

vou a z oloupení jí kteří unikli Komise ustanovená k vyříze
lezniční společnosti zaměstnávají

po očkování Dr Nový vyslovil
naději že Hare se uzdraví

Blíže stánice Blue Jacket I

ní nároků na odškodné za zničený
majetek za trvání povstání na

vězení jedině následkem neshod-
nutí se poroty Po travičích se

pátrá
tisíce délniků Úhrnná škoda na

majetku sahati bude do millionů ostrově Kubě uveřejnila ve středu
T vrazil v úterý inin týdne nová dodatečná pravidla jimiž seRfáká operace

Dr H C Nietert superinten
neboť jedině v Pittsburgu a okolí
Škoda fpůsobená ca $1000000 se žadatelé musí říditi Nejdůleži- -

dant městská nemocnice v St
odhaduje tějŠÍ z nich jest ono že "smlouva

každého žadatele s kterýmkoliv
jednatelem a kterýmkoliv právní

Bankovní uřadaícl se zastřelili

Charles Brown předseda a E:

rychlovlak do povozu indiánského

při Čeml byli dva Indiáné okamži-
tě usmrceni a jedna žena a děcko
těžce zraněny

V Seattle Wash zastřelil se
v obydlí svém ózletý Melvin R
Baldwin bývalý kongressník ý

a státní superintendent

L Canby kasír první národní
kem na provedení aneb na výpo-
moc k projednání nároků musí

býti ukázána"banky ve Vancouver Wash kte-

ráž v Bobotu zavřena byla vládním
V Sisseton S D roznemohlokontrolorem spáchali v Robotu v

nocí sebevraždu zastřelením Je
se více než 100 osob neštovicemi
a úřady z Břown's Valley Mino

záležitostí indiánských zá správy
Clevelandovy Za příčinu sebe-

vraždy udává se nepříznivý stav
obchodních jeho záležitostí a pak
chřipka' Zanechal manželku a

jich mrtvoly nalezeny byly v ne

děli ráno v hustém křoví asi dvě prohlásily na město to karanténu

Louisů vykonal v neděli pra-
zvláštní operaci na Pbilipu Gun-no- vi

zaměstnaném u Shapleigb
Hardware Co Tento bodnut byl
v šarvátce hospodské oožemjebož
ostří proniklo mu do dutiny srdeč-

ní Na štěstí vnikl nůž do dutiny
šikmo následkem čehož otvor

rány mezí dutinou a osrdítu (blá-
nou pokrývající srdce) propouštěl
při každém tepu srdce jenom v 11 o

krve Dr Nietert rozhodl se
ránu to zašití Odstranil část
hrudní kosti a třemi stehy ránu v

srdci sešil Gunn jest silné těles
né soustavy a lékaři kojí se nadějí
ie se uzdraví —Lékařům podařilo
se udržet! nemocného na živu ai
do pondělka

míle od města Oba použili k

Miiler chtěi se pustiti se zákeřným
útočníkem v zápas avšak týž

prostřeliv mu ještě tvář uprchl
Na to klesl těžce zraněný muž k

zemi a stav jeho je úplně beznaděj-

ný Slídní psi z Cantonu byli
vyslání po stopě útočníka Miller

se vyjádřil brzy po svém zraaění
že' vraha zni a má se za to že

příčinu k hroznému Činu tomuto
zavdala stará nevraživost Far
tni Millerova sousedí S farmou

presidenta McKinleyho v severo-

západním rohu Columbiana okre-

su
Kaíie-aiarcMs- U

V pátek odbývána byla v Hull
House v Chicagu porada knížete

Petra Alexejeviče Krapotkina
vůdce ruských anarchistů a Locy
Parsonsovou anarchistkou chicag-
skou Návštěva Krapotkínova

dva syny bydlící v Duluth Minn

Legislaturou státu Tennessee

přijaty byly v pátek tyto důležité

předlohy: Předloha ukládající
daB na všechny železniční vozy
které nejsou vlastněny drahami
dle jich ceny tedy na př na vozy
Pullmaňovy Standard Oil a pod
ať jsou již společnostmi těmi

vlastněny aneb pouze pronajaty a

předloha kterouž ukládá se poku-

ta 25 procent každé pojišťující
společnosti jež během 60 dnů

ztrátu nenahradí a pojištěný jest
nucen soudně ji vymáhati

'

Z okresního vězení v Rawlins

Wyo uprchli v noci na pátek
čtyři vězBové Jeden z nich srazil

žalářníka kusem uhlí vloženým
do punčochy načež jej zamkli v

celí a zmocnili se jeho zbraně
Jsou pronásledovánu Později byli
dva z nich polapeni blíže Fort
Steele Ježto uprchlíci byli bez

kabátů i střevíců byli naoolo
zmrzlí

Drahá národní a politická
porsda odbývána bude v Detroit
ve dnecb 28 června ai 3 červen-

ce Očekává se Ze do porady té
dostaví se 700—1000 účastníků
Účelem porady této jest saloienf
nové politické strany Ifark Twsin

slíbil při příleZitosti té promloviti
o "Amerických ideálech''

sebevraždě téhož revolveru a stej
nýra spúsobem se usmrtili Vložili

Tím podrážděny byly velice úřady
v Sisseton a pod záminkou Že i

okres Roberts dán jest do karan-

tény postavily na hranicích stát-

ních ozbrojené stráže které zatkly

Při odjezdu svém ze St Paulústí revolveru do úst a kulí lebku
oznámil prý James J Hill Že po-

dařilo se snu konečně uzavřití spoutaly více farmer A kteříž
si roztříštili Canby pokusil se

již v pátek o sebevraždu zvěděv

od bankovního přehlížeČe Maz- - strážemi těmi prošli a odvedli jekoupi dráhy Burlington ZároveB
se sděluje že vyprodal podíl svůj
ve dráze Erie a Baltimore & Ohio

do Sisseton Jsou obavy předwella Ze banka nebude v sobotu
vážnými nepokojiotevřena avšak rána selhala Bylo dvou měsíců a půl v dobl prázdnin

Ve Wilcox Mo zatčeni byli Ve středu spúsobil senátorzjištěno le úředníci tito zprone-- !

věřili celkem ]t8 tooo a oba při ve středu I5letl chlapci Paul
Nabídky 1 a vysvědčením buďtéi

zaslány nejdéle do ao května na
V SudU SchmyUr NelKumgardaer a Harry Cain naznali se k vině Sebevraždou

zachránili se před vězením

W B Eldridge z Memphis ne-

smírnou sensaci obviniv v zasedá-

ní senátu státu Tennessee bývalého
komptrollera James A Harrise z

jrvolala v anarchistiekveh kruzích obvinění Že před týdnem v místě
tom vyŠmnli z kolejí osobní vlak Prró byste jeli to fi&=ir

kd pícdIc rim sawsa v fiarveaefBlíže Mitchell S- - D vvielo

V San Francisku provedena
byla na rozkaz nejvyššího spolko-
vého návladního prohlídka Čínské
čtvrti při které! zatčeny 44 žeoy
znidil pozdi jí 16 bylo propu-
štěno iS pak zůstalo ve vězení

Úmyslem úřadů spolkových jest
zamezení obchodu otrokyoěmi
čínskými

Omaha & St Louis dráhy při podplácení Hams rozhodně po-

přel pravost tvrzení toho K Žá kdys sUt od mam koapiU 19 tkrt

chicagských nesmírné nadlenf

projevena nxděježe pobytem jebo
v městě iilefoóati jejich valni zí-

skají Před dvanáctiletý setkala se

pt Parsoasová s knížetem Lon-

dýně kdei milí přednáška o téaal

t kolejí 7 nákladních voza Cbica-a- ro

Milwaukee & St Paul dráhv v
města kda kokarice bavíoa aaieaioi
ikdr aeaclie MHm pedaitaky
pHJctfw se pfssveťit eaato tol1

dosti sen Eldridge zvolen tříčlen

čem Z parostroj a tři vozy byly
značně poškozeny a strojvedoucí
poraněn Chlapci pobláznili se
Čtením krvavých románů

sobota dopoledne Pouze jeden ný výbor na vyšetření' záležitosti
této" - jas rxt-zz- Lz

InCt C—t— O Tviz a trať byly poškozeny


