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Prnrl á Tfá tví a neJleFŠÍ uhí obl0' ock $Prnřs
slT iUUa V OILLC HannaSheridanWalnut Block a J

Naše Southern Illinois uhlí Jeat velmi dobré Jak pro vaření tak

pro vytápění ořechové $550 kusové 95 7át Cberokee velmi vý

břerné uhlí ořechové $375 kunové 500} JJevler ořechové $100
knsové 9425 — Naše tvrdé uhlí je Scrauton chraluš známé Jako
ueJlepXl Pennsylvanský anthracit Dobrý poloanthraeit do rytápě
cích pecí 9800 Vnučko uane uhlí Je řlxté prosívané a lze Je převá
žit na kterékoli mřstké ráze

COUTANT & SQUIBES
Telefon OSO Úřadovna: Hlft Fdnuun ulloe

Rozhledy re svété politickém 1 společenskémPřehléd ze syéta politického a kronika udavš í

tento telegram obdržel tu ihned

Volby v Jiných státech

Seth Low protitamanystský
kandidát zvolen byl mayorem
new yorským většinou asi 40000
Též i fusionisti W T Jerome
zvolen distriktnfm návladním New

York okresu

Do senátu ve státu New Jersey
jenž v příštím zasedán! voliti bude
senátora spolkového zvoleno 17

republikánů a 4 demokraté
V Iowě zvítězili republikáné

většinou ohromnou a i prohibičáci
získali mnoho hlasů na účet demo-

kratů
V Ohio zvolen republikánský

guvernér Nash většinou přes 50-00- 0

Demokraté ztratili mnoho
hlasů

V Pennsylvanii zvítězili repu-

blikáné nad fusionisty republi-
kánská většina ve Filadelfii jest
asi 50000
Demokraté v Louisville Ky

porazili republikány většinou asi

5000 hlasů

Výsledek voleb v Marylandu
jest pochybný

j4 plné kvarty

I

"Caney Creekl

Rakousko-Uhersk- o

Cumel slibů pro Čtchy — Ministr
liídk — Zahájeni uherského sni-- mu

—Starost o Turecko

Je to divná smíšenína zpráv
kterou kabel přináší z říšské rady
Jsou to pouhé úryvky z nichž

nelze si učinit ani pojem o situaci

na říšské radě a o úkolu jaký tam

česká delegace hraje Dne 20

října předseda ministerstva Dr

Koerber oznámil v říšské radě že

po vyřízení hospodářských před
loh a otázek převezme vláda na se

ihned úkol zprostředkovatele smí

ru mezi Cechy a Němci a podá

prý návrh jazykového zákona

který dojde uznání u obou zne-

přátelených zemí česká delegace
však tímto slíbeným cumlem pa-

trně nebyla uspokojena neboť na

to 1 listopadu přišla zpráva že

čeští poslanci prohlásili boj proti
vládě což prý opěl vyvolalo zma-

tek v programu vlády Vzdor

tomu však Koerber chová naděje
že se mu podaří uhájili své stano-

visko a že provede nutné opravy
ve prospěch průmyslu a rolnictví
které si" vláda předsevzala
Poněvadž si dělnictvo stěžuje

na nedostatek práce tu někteří

poslanci na říšské radě podali in-

terpelaci v níž vyzývali vládu

jakým způsobem chce této tísni a

vznikající tím bídě mezi dělnickým
lidem odpomoci Koerber odpo-

věděl že vláda zadá okamžité ob-

jednávky ve výši 129 mil korun

na materiál k započetí stavby no-

vých drah a kopání průplavů při
čemž nalezne práci veliká část

dělnjdkéhqJduŽe yk nežljjekjiionu Santos Dumont přijal od

Syn usmrtil otce

Ve Wilmiogtom 111 zastřelen

byl v obydlí svém Dan M Hogan

známý sport v koňských dostihách

synem svým Dan M Hogancm

Hogan st surově týral manželku

svou a syn chtěje tomu zabránili

uchopil pušku a střelil otce svého

Kule vnikla Hoganovi do těla pod

pravým ramenen a pronikla tělem

Porota koronerova vynesla rozsu-

dek kterýmž mladý Hogan spro-stě-

obžaloby Zavražděný muž

byl 59 roků 'stár a zanechal po
sobě jmění na {60000

Černoch střelil do davu

Ve Ferrum Va odbývána byla
v sobotu večer politická schůze ve

kteréž jakýsi běloch několika po-

známkami pohněval černocha W
Hale-- a do té míry že odběhl ze

síně domů kde ozbrojil se dvou-

hlavňovou puškou broky nabitou

načež vrátil se zpět do schůze

Zde vypálil obě rány do davu s

osudným výsledkem Běloch Ro-

binson usmrcen byl okamžitě a

černoch John Th-ma- s zraněn byl
tak těžce že za nedlouho zemřel

Jiní dva běloši byli zraněni rovněž

nebezpečně Surový černoch po

spáchaném zločinu prchl a dosud

nebyl polapen

Zhoubný lesni požár

Z Popplar Bluff v jihovýchod-
ní části státu Missouri oznámeno

v neděli že několik mil jižně od

města řádí lesní požár jeden z

nejprudších od r '835 Lesy

jsou v plamenech již po tři dny a

tisíce kusů hovězího dobytka a

koní jsou v nebezpečí Farmeři

a dobytkáři basí sice zhoubný po-

žár avšak s nepatrným úspěchem
Požár tento bude míti v následek

nedostatek píce pro hovězí doby-

tek k

'" '
Zhoubn? poiár „

V Chicagu zničeno bylo před-

minulou středu v noci požárem za

$250000 majetku a 75 rodin

ztratilo své domovy Požár vznikl

v továrně na obrazové rámy
vlastněné Peterson & Company
na Union u a Austin ave a roz

dmychován jsa prudkým větrem

rozšířil se v brzku na sousední

budovy Dva čtverce budov byly

požárem zničeny dříve než se po
dařilo dalšímu šíření se plamenů
meze položití t

Banka vyloupena

V Matlock la vyloupena byla
ve čtvrtek časně ráno tamní banka
šesti lupiči kteříž ukořistili $2000
Čtyři lupiči stáli na stráži kdežto

dva vešli dovnitř a třemi dynami-

tovými náboji roztříštili sklepení

pokladnu a i budovu značně po-

škodili Výbuchy vzbuzeni byli
sice mnozí obyvatelé avšak neod-

vážili se lupiče již byli dobře

ozbrojeni pronásledovali Lupiči

prchli beze stopy — V Arispc
la vyloupena byla totéž ráno

soukromá banka firmy Burr For-be- s

& Son Pokladna roztříštěna

byla dynamitem a {400 uloupeno
I zde lupiči zmiteli beze stopy

Nebezpečné léčení
V St Louisů zemřelo jedenáct

dítek strnutím čelistí a smrť je-

jich připisuje se léčení záškrtu
anti-toxine-

připraveným měst-

ským lučebníkem Zdravotnímu
odboru pak oznámeno v pátek že

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washingtonu

česlnj soud Schleyův

Veškeré svědectví v čestném
námořním soudu Schleyovč bylo

podáno předešlého týdne a ač
klika ze sekretariátu námořního
snažila se poskvrnili jméno admi-

rála Schleye všemi možnými pro-

středky tu se jí to nezdařilo Ze

svědectví podaného vyšlo ale na

jevo že pouze dvě americké lodě

a sice Brooklyn na níž velel admi-

rál Schley a Ortgon na níž velel

kapitán Clarke dobyly vítězství
nad španělským loďstvem u Santi-

aga Ostatní americké lodě pak
zůstaly pozadu že jich nebylo ani

vidět a jedině Texas objevila se v

dálce když poslední španělská
loď křižák Colon se vzdala

Sampson se svou lodí New

York dostavil se teprve za hodinu
a čtvrt po skončení bitvy leč

vzdor tomu v podané zprávě se o

tomto faktu nezmínil ani slovem
ba naopak požádal admirála

Schleye aby vypracoval novou

zprávu o bitvě a v ní aby uvedl
též jméno lodě New Yorku Schley
řídě se svými slovy že vítězství
ono jest dost velké pro všechny
to učinil z za tuto jeho generositu
dostalo se mu později nejčernějš(
ho nevděku od Sampsona Schley
však vzdor tomu mlčel celá ta
léta a teprve nyní v čestném soudě
všechna ta špinavá intrika vyne
Sena na světlo
Po skončení svědectví počal ge

nerální auditor Hanna se svojí
fečl proti admirálu Schleyovi po
něm bude mluviti kapitán Parker
oa obhajobu Schleye za ním ni
sledovali bude hlavní obhájce
Schleyův generál Raymer a soud
skončen bude řečí kaDifána Lem

lyho Čestný soud však vezro v

úvahu veškeré svědectví a vynese

svůj úsudek Bude to trvat hodně
dlouho nežli k tomu dojde poně
vadí v svědectví shrnuto jest
obrovské množství materiálu kte

rý musí být čestným soudem uvá-

žen '

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Černoch opálen

Z Gulf Port Miss se sděluje
že v Perry okresu Miss upálen
byl v sobotu v noci Černoch jehož
jméno se neudává Zločinu pro
kterýž byl utracen dopustil se

brzy z rána na pí Fortenberry-ov- é

choti jednoho z nejpředněj
éích občanů v oné krajině Čer-

noch tloukl oběť svou tak dlouho
až ztratila vědomí načež prchl
Když se pí Fortenberry ová po-

někud vzpamatovala počala volati
o pomoc Sběhnuvším se lidem

sdělila o zločinu na ní spáchaném
a zároveřl udala jim pop s čer-

nocha Ihned vydala se četa ob-

čana na stíhání útočníka a polapiv-
ši černocha na nějž popis dobře
se hodil přivedla jej k strýznčné
ženě jež jej ztotožnila Konečně
se černoch ku zločinu přiznal a za
to byl "soudem lidu" odsouzel k

upálení Byl dopraven na místo
zločinu a tam utracen

Třicet osob zraněno

V pondělí v noci udála se sráž-

ka dvou částí vlaku Monon dráhy
ca stanici v Bedford Ind ve

kteréž 30 osob bylo více méně

zraněno Vlak skládající se z

vozů osobních a nákladních vozů

oaložcných kamenem roztrhl se
ve dví oa křižovatce Monon a

Southern Indiána drah načež po
několika minutách olě části prud
ce re mrazily Ve dvou osobních
vozech bylo 100 lamačů kamene a

úředníků z nichž 30 bylo zraněno
tři snad smrtelně

OJvilnotík
Z Yuma Ariz se šdělufe Že

Homer Hart obviněný z vraždy a

Mexičan Leibas obviněný z loupe-
že přeraohše příručího šerifa

1 vězení a zmocnivše se

přesunovacího parostrOje ujeli z

města Sekční foreman Martin

střelil do ujíždějícího parostroje a

dle všeho' Mexičana zranil Ve

vzdáleností asi Čtyř mil od města

vystoupili z parostroje kterýž
ještě urazil asi 7 mil IhneJ vy-

pravila se četa oa stíhání uprcblí-kf-l
a tito dopadeni blíže Fortuna

malého dolovního tábora V na-

stali patce byl Hart osmrcen a
LIUs zatčea

odebral se s ním k presidentovi
Loubetovi a k předsedovi mini

sterstva Waldeck-Rousseauo- vi 8

nimiž měl dlouhou konferenci k

níž povolán byl ministr námořni
ctví M Je Lanessan
Toto rázné jednání vlády setka

lo se s enthusiasmem u celého ná-

roda a u veškerého časopisectva
až na malé výminky

Bude-- h tato rychlá povolnost
sultánova potvrzena a nároky vy-

rovnány tu se asi loďstvo zasvaví
v některém řeckém přístavu a k

tureckým břehům dále nepopluje
V ministerské radě bylo roz-

hodnuto vydati za 265 mil fr

dluhopisů ku krytí stávajícího
schodku státního Z půjčky této

mají být zaplaceny výlohy na vý-

pravu do Číny a na náhradu těm

již při tom utrpěli ztráty
Dne 30 října odbývána byla

vojenská paráda při níž odevzdá-

vány staré rozstřílené prapory do

invalidovny Pluky které přijely
z Číny a jeden z Madagaskaru
odevzdaly své lozstřílené prapory
k uschování co válečné trofeje
které byly od invalidů s přísluš
nou poctou přijaty Gen Faure-Biqu- et

vojenský guvernér Paříže

přehlížel vojsko načež měl vla-

steneckou řeč a pak byly prapory
k ostatním válečným trofejím v

invalidovně uloženým připojeny
Značný schodek obnášející za

poslední rok skoro 50 mil franků
ve státním rozpočtu přiměl vládu
že bylo další vykupování železnic
ve státní majetek pro letošní rok
zastaveno
Genialnf vynálezce řiditelného

M DeutčhS íejdenU Aero klu- -

du aar 95000 Který OKamzitt- -

noval pařížským chudým Tím

se však nevzdal nároků na Deut-chov- u

cenu ioocoo franků kte-

ráž mu komisí v pondělí byla

přiřknuta
Ve sněmovně předložen byl

vládou návrh ku podpoře ob-

chodního loďstva ze státní po-

kladny Podporu tu mají dostá
vati všechny obchodní lodě plující

pod francouzskou vlajkou které

nejsou 20 roků staré a lodím ve

Francii zbudovaným mají vedle

toho připadoouti ještě zvláštní
subsidie

Francouzské loďstvo obsadilo tři
turecké přístavy

Admirál Gaillard se svým loď

stvem odrazil k ostrovu Mitylénu
v úterý dne 5 listopadu a obsadil
tři jeho přístavy Den před tím

obdržel Gaillard v řecxém přísta-
vu kde se zastavil depeše od

francouzské vlády v nichž byly

podrobné rozkazy k dalším jeho

operacím
Turecký sultán požádal pro-

střednictvím svého vyslance v An-

glii za pomoc a dožebrával se

ochrany Anglie leč anglická vláda

dosud neodpověděla Sultánova
žádost bude Anglií sotva příznivě

vyřízena poněvadž tato v přítom-

né době kdy má plné ruce práce
v jižní Africe sotva bude míti

chuti míchati se do záležitostí
cizích

Rusko

Přhnivd bilance ruského obchodu—

Americká podnikavost v Petro-

hradu '

V r 1899 převyšoval dovoz

různého zboží do země vývoz
ruského zboží o 28 mil rublů v

roce následujícím již vývoz pře-

výšil dovoz o 5 mil a v pololetí
letošním obnášel dokonce přeby-
tek vývozu 53 mil rublů nad do-

vozem Tato příznivá bilance v

ruském obchodu stala se příčinou
velkého vývozu chlebovin a polo-surovi- n

Ze Spoj Států bylo
letos v první polovici roku vyve-žen-

o

do Ruska za 22770000
rublů zboží kdežto z Ruska do

Spojených Států vyveženo jen za

2267000 rublů a v tomto obnosu
zahrnut jen skoro samý cukr
Prokurátor sv synody Pobě

donoscev obdržel výhružný dopis
podepsaný "černou rukou'' v

němž se mu vyhrožuje smrtí k níž

odsouzen byl tajnou společností
nihilistů O tomto výhružném
dopisu podal Pobědonosčev zprá
vu do veřejnosti leč pokrokové
ruské kruhy považují to všechno
za úskok toho zarytého zpáteční
ka aby týž měl nějakou omluvu

pro dalŠf obmezení těch málo

svobod jimž se ruský lid těší
Tvrdí se že za tímto dopisem ná-

sledovali bude opět v krátku za-

týkání a pronásledování pokroko-

vých Rusů co? však neumírní ne-

návist proti nynějšímu systému
ale ještě ji více rozdmychuje
Zástupce amerických kapkali

stů Murray Verner z Pittsburgu
Pa nabídl se Že skoupí všechny
pouliční dráhy petrohradské
obecní i soukromé aby je přemě-
nil v jediný systém dle americké-

ho vzoru Návrh tento byl pří-

znivě přijat neboť městské dráhy
se nyní nevyplácejí a obec nechce
víc na jich zvelebení ničeho vyna-kláda-

ti

Verner sezavazuje že do

4 roků přeměnf všechny pouliční
petrohradské dráhy v elektrické

prodlouží tratě rozšíří mosty a

zavede káry se třemi třídami Ku
všem těmto opravám chce jak
dalece to bude možno upotřebiti
domácích dělníků i materiálu
Dle zpráv z Petrohradu došlých

na jezeru Baikal řádila děsná bou-

ře která ztroskotala asi tucet ry-

bářských lodic při čemž zahynulo
170 lidí

Anglie

Blesk z lišta jasna — Chladné uvítá-

ni — Bullerova depeše — Týráni
Irčanů

Jako blesk z čistá jasna tak
účinkovala na anglický národ a na

veřejné mínění poslední zpráva o

velkém vítězství Búrů již jako
obyčejně Kitchener poslal s tou

jnej větší stručností aby se z ní

nemohivystitaSfltKígl dosah

anglické porážky
Depeše jsou kontrolovány Kit-chene- rem

a z těch se ovšem nelze
dozvěděli pravdy o situaci na bo-

jišti v jižní Afric? Za to ole po-

štovní zprávy které odtamtud

přichází ty podávají málo naděje
pro Anglii a pro brzké skončení

války V největšlm londýnském
denníku v Times otištěn by do-

pis v němž angličtí důstojníci
jsou obvinováni nejen z nedbalo
sti ale i ze zbabělosti Mnozí prý
se povalují v hotelích aneb na
nádražních stanicích a zde zabíjejí
čas jak nejlépe mohou Týž do

pisovatel Timesů tvrdí že Búrové

jsou vesměs ozbrojeni anglickými
puškami a používají anglického
střeliva a konf Angličtí vojáci
obdrží každý 300 nábojů leč na

pochodech většinu jich zaházejí
aby se s nimi nemuseli nést Ka-fí- ři

náboje sbírají do košíků a pro-

dávají je na bušle Búrům Dopi-
sovatel přiznává že tímto způso
bem není pomyšlení na ukončení

války a že Anglie musí být připra-
vena ua nejhorší Jak asi musí

anglický lid cítit při čtení takové
ho upřímného dopisu to si lze

představit
Do Portsmonthu přistál angli

cký král s korunním princem leč
uvítání obou bylo dosti chladné

Obyvatelstvo se nehrnulo k pří
stavu a voánl slávy nemělo v

sobě žádný zvuk Loďstvo při-

stálo do přístavu ve 3 hod odp a

za hřímání děl a hraní hudby vy-

stoupil následovník anglického
trůnu na břeh

Král se svým synem navrátil se
do Londýna a po celé cestě učině-

na zvláštní bezpečnostní opatření
Ulice londýnské jimiž projížděli
na své cestě k paláci byly skvost-

ně dekorovány a 4000 vojáků
tvořilo na nich špalír
Poslední číslo National Revue

přináší heliografickou depeši gen
Bullera již teuto poslal gen
Whiteovi do Ladysmithu po své

porážce u Colensa Depeše tato
zní: "Byl jsem odražen Spalte
depeše zničte střelivo a vyjednej
te co nejlepší podmínky s Báry až
se opevním na Tugele''
Miuisterstvo vojenství vydalo v

těchto dnech rozkaz aby se alver
sbotská brigáda připravila na ce-

sta do Afriky Po jejím odjezdu
zůstane v celé Arglii pouze jediný
pluk pravidelné
Spojená irská liga chtěla dne

29 října odbývati schůzi v Kil-ma- m

poněvadž tato nebyla však
z předu oznámena tu policie za-

kročila a nechtěla dovoliti organi-
sátorům ligy John 0'Donnellcvi
a Petru Reganovi aby k lida pro- -

i lcořallíy
í za $300
j ZÁSILKA VYPLACENA J

Spokojenost zaručena neb

peníze se vrátí

"""""
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Chicago Liquor House
402 Nortk I6th St OmhNeb

REFERENCE VSeohny obchodní Jedna- -

telny a expressu! 1 společnosti

tT Za aorávné ryHienl víecn ohlední
vek ručí red 1 1 6ml3S

mluvili Strhla se velká pranice
při níž jeden policista přerazil
Reganovi klackem ruku a 0'Don-ne- ll

byl smýkán po ulici V prů-
běhu rvačky bylo asi 12 lidí po-

tlučeno a několik dětf pošlapáno

Némecko

Vypovézený novinář —Nímecko bude

potřebovat obili— Americké uhlí
v Nlmecku

V bojích v Číně súčastnil se též

novinářský zpravodaj Herrings
který při útoku na čínské pevnůst-k- y

u Taku byl raněn a na to ode-

bral se do Německa aby zde po- -

ani
"

vyhojen a již v červenci týl
vládou vypovězen leč vypovězení
tenkráte k vůli jeho stavu odvolá-

no ale nyní dán mu rozkaz k
okamžitému opuštění Německa

Herrings se vystěhoval odtud v r
1885 jako i7letý mladík do Ame-

riky a když se v čas k odvodu ne-

dostavil tu byl v nepřítomnosti
své odsouzen na měsíc do vězení
Při vypuknutí nepokojů v Číně byl
zaměstnán v Šangaji jako zpravo-
daj Lloydu
Zemědělský časopis "Getrci-demarkt- "

uveřejnil statistiku o

výsledku letošních žní v níž udá-

vá že se urodilo v Německu letos '

12470000 tun pšenice 8145500
tun žita 3021830 tun ječmene a

7165000 tun ovsa Časopis ten
udává že musí býti letos přiveže-n- o

do Německa asi 3 mil tun
pšenice a 1 mil tun žita ku krytí
domácí spotřeby

Časopisy se zabývají vývozem
amer uhlí do Německa a předpo-
vídají že se bude nyní stále mnoj
žiti Lodě z Ameriky plující mají
málo nákladu a proto přijímají
náklad uhlí za velmi nízkou cenu

aby příjmy své rozmnožily Z té
příčiny se očekává stálý vzrůst
přívozu amerického uhlí do Ně-

mecka

Bulharsko

Anglické barbarství

Holandský spolek Červeného
kříže vydal tiskem zprávu v níž
si trpce stěžuje na Angličany
Ambulanční sbor holaďdský vyjel
5 července 1900 z Pretorie o
čemž věděli angličtí důstojníci a
nechali jej vyjeti z města ale za
městem ho zastavili a zajmuli
Někteří členové tohoto sboru nesli
soukromé dbpisy od rodin bur-

ských mužům v poli se nalézají-
cím a dopisy ty byly Angličany
zkonfiskovány Na to holandští
lékaři a ošetřovatelé raněných
vyveženi na ostrov Ceylon kdež
se dodnes nalézají co zajatci Vý-

bor spol Červeného kříže žádal
gen Kitchenera aby dovolil léka-
řům s léky projiti strážemi angli-

ckými a poskytnouti Búrům lé
kařské pomoci Gen Kitchener
to slíbil ale slovo své pak zrušil
a ani na žádost výboru nedal
žádné odpovědi —Pěkná to ukáz-

ka anglického barbarství

Větší část Žaludečních nemoci

povstává zanedbáváním Žaludku

ježto se lidé nepostarají zavčas o
to aby proti nim něčeho ponlili
Dr August Koenig's Hamburger
Tropfen pra vidi ují jej a aflL

Domácí rádce

V panující právě měnivé a na-

mnoze nepříznivé a proto nebez

pečné povětrnosti není možno dáti

lepší radu než aby každý choval

stále doma v zásobě osvědčený lék

proti nemocem zažívacího ústrojí
jakým je po léta již s rozhodným
zdarem všeobecně užívané Trine-rov- o

léčivé hořké víno Jest to

nejlepší známý čistitel krve sílitel

těla a osvěžovatel ducha který
spolehlivě vyléčí i choroby již za-

staralé a zjedná rychlou úlevu a

pemoc jsa při tom nápojem jemné
chuti Nejlepším dokladem jeho
působivosti je stálé se šíření jeho
a vždy stoupající obliba Dopo-
ručováno je i hojně od lékařů
kteří jsou jinak vůči tak zv pa-

tentním lékům velmi opatrnými
Dlužno však každému bedlivě
dbáti o to aby opatřil si 'jediné
pravé které vyrábí Jos Triner
799 S Ashland Ave Chicago a

ttikdo jioýay v lékárnách ned-- Í se

odbýti nějakým padělkem bez za-

ručené léčivosti Žádejte všude

jen Trinerovo jedině léčivé které

vždy splní co se od něho poža-duj- e

" "v

DROBNÉ ZPRÁVY

Do Port Townsend Wash

připlul v pondělí parník Dolphin
ze Skagway se 130 cestujícími po
většině z Dawson Ala Cestující
sdělují že Dawson přeměnil v

zimní tábořiště

V Hiawatha Kan nalezen

byl v neděli pozdě v noci za ško-

lou v bezvědomí T C Horr z

Frankfort Kan cestující pro je-

den chicagský krejčovský závod
Horr oznámil že byl přepaden
neznámým útočníkem a oloupen o

hodinky Stav jeho jest povážli-v-

Ve Williams Ariz vybuchlo
v pondělí 2000 liber prachu ve

skladišti na Santa Fé & Pacific

dráze Okna byla vytlučena skle
něné nádobí rozbito a dvéře u

obydlí vytrhány Příčina výbuchu
byla jiskra z posunovacího paro-

stroje

Úroda brambor v Černých
vrších byla ohromná Dan Sturr
dobytkář bydlící blíže města
DeadwoodSo Dak osázel bram-
borami 40 akrů a sklidil jich přes
3500 bušlů jichž 100 liber pro-
dává se za $175

V Port Huron Mich zniče-

ny byly v pondělí požárem ava
obilní elevatory vlastněné Bots-for- d

Elevator Co Zničeno bylo
17 r 000 bušlů pšenice 100000
bušlů korný a 7000 bušlů ovsa a
škoda spůsobena odhaduje se na

$300000

Obchodní část městečka Clif- -

forJ t2 mil jihozápadně od May- -

ville N Dik zničena byla požá
rem a škoda odhaduje se na $50- -

000 Má se za to že byl zaviněn

lupiči kteříž pokusili se o vylou

pení pokladny v jednom obchodu
řeznickém

V Rome několik mil západ
ně o9 Jolumbus O srazily ae v

neděli oJpol dvě elektrické káry
Colurabus London & SpringfielJ
dráhy při čemž čtyři osoby zraně-

ny těžce a několik j ných lehce

Brzdy u jedné káry vypověděly
službu

Když šerif odváděl Isaac

Alleyhj obviněného z nemravné-
ho útoku na gletou holčičku z
Miller do vězení v Highmore

pokusil se dav občanů vy-

rvali mu věrně s patrným úmyslem
lynčovali jej Šerif přivolal si

pomoc dav rozprášil a asi ta ob-

čana bylo zatčeno a pokutováno
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to může stát tu že musí říšská
rada povolit vládě rozpočet s vy-

dáním na armádu atď Vláda

rhce patrně vykořístit tísně prac-

ují:::' lida „ojt {vnutila od po-

slanců rychlé schválení rozpočtu
Rakouský císař jako uherský

král zahájil dne 28 října zasedá-

ní nově zvoleného sněmu uher-

ského a v trůnní své řeči kladl na
to váhu že zákonodárná činnost
musí býti rozšířena na všechny

strany aby duševní i hmotný bla-

hobyt země byl povznešen a ho-

spodářské zájmy všech částí říše
na základě vzájemnosti upraveny
Císař dále poukázal na smlouvy
obchodní které mají býti uzavře-

ny a projevil naději že přátelské
poměry se spojenci a s oetatnfmi

mocnostmi na dále potrvají k udr-

žení všeobecného míru

Vláda pobouřena byla odplutím
francouzských válečných lodí k

tureckým břehům a časopisy pro-

hlašují že objevení se bitevních
lodí francouzských bude mít na

turecké obyvatelstvo tentýž úči-

nek jako přiblížení se ohně ku

prachárně a může to prý vésti k

ohrožení světového míru

Francie

Výprava proti Turecku — Sultán se

boji — Schodek v rozpočtu —Měn-

il dúleSité novinky

Eskádra středozemního váleč-

ného loďstva byla vládou vyslána
z Tuulonu k tureckým břehům
Eskádra sestává ze tří bitevních
lodí a dvou obrněných křižáků

pod velením admirála Caillarda a

pluje k Levantu aby vynutila na

turecké vládě náhradu pro fran

couzské občany již sultán dávno

sliboval zaplatit ale své sliby až

dosud nedodržel Velitel vyplul
na moře se zapečetěnými rozkazy
aby o jich obsahu nemohlo s do-

stat nic do veřejnosti ale všeobec-

ně se předpokládá neurovná li

sultán ony požadavky že fran-

couzské loďstvo zaujme celnici v

Smyrně na tak dlouho pokud
sultán nedostojí daným slibům
Toto rázné jednání francouzské

vlády způsobilo přirozeně sensaci

po celém světě a turecký sultán
sotva že byl o vyplutí loďsva

zpraven tu rychle poslal zprávu
Naby Beyovi který řídí turecké

vyslanectví v Paříži že náhrada
Lorandova byla vyrovnána Vlá-

da však zdráhá se tomu věřit a

tvrdí Že sultán chce se pouze vy-

mlouvat v naději že Francie mu

opět uvěří a odvolá své loďstvo z

nastoupené plavby
Sultán pak ještě přímo telegra

foval ministra zahraničních záleži

tostí Delcassovi že veškeré ní
roky byly dle přání francouzské

vlády uznány a jakmile Delcasse

jedenáct jiných dítek trpí strnutím
čelistí a že jest malá naděje na

jejich zachránění Za příčinu strnu-

tí čelistí udává se otrava oním

antitoxinem proti záškrtu Ná-

sledkem toho zdravotní odbor
oznámil žeantitoxin preti záškrtu
nebude více městem vyráběn Zá-

roveň nařízeno aby skutečná pří
čina smrti dítek oněch byla určitě

zjištěna odborníky

Vlála koupila Indiánskou reservaci

Z Deviť Lake Sev Dak

czuámeno v pátek že major Mc

Laughlio zvláštní jednatel odboru

vnitra uzavřel smlouvu mezi In

diány na Fort Totten reservaci a

vládou jež v sobotu byla pode

psána Indiáni uvolují se prodá- -

ti 104000 akrů pozemku za $350-oo- o

z kteréhožto obnosu $145- -

000 má býti vyplaceno po stvrzení

smlouvy a £20000 ročně po 20 let

Indiáné vzdávají sr zároveň všech

práv k dozornému nároku proti
vládě na $80000 Senátor Hans-broug-

se domnívá ze reservace

ta otevřena bude osadníkům příští
jaro
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