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je v Pyreu Také Turecko vysla
lo tam odděleni loďstva Hnuti

republikánské nabývá v Řecku

vrchu

Zatýkání dělníku je

nyní vltakousku na denním pos
řádko V InŠnruku odbývaly so

prohlídky by ta i bylo několik
dělníka aalSeno Jodná prý so o

překaženi socialistických pikla—
V Brně na Moravě následkem
snížení mzdy 10 tisíc dělníka za

stavilo práci Policio však nesvě-domitý- m

fabrikantam tak daleko

jo k ruco lo vypověděla a města

všechny straj kující dělníky do
Brna nepřislušící

Dne 11 Července stíhla Buda
Pešť v Uhrách nová strašná bou-

ře kt6rá zničila vesměs proza-
tímně budovy pro nešťastníky
dříve o přístřeší přivedené vyš
stavěla odnesla mnoho střech a

sporáiela mnoho věží v městě

Života lidských nepřišlo k pohro
mě nižádných

Jihoslované v HorcetjovinS
a v Dalmácii vzbouřili so proti
úřadům daně vybírajícím a vlá

dy turecká a rakouská musely
poslat i silné odděleni vojska na

dotýcná místa k docílení pokoje
Dnes je opět ticho už

Tkalci brněnští něintlt po
slední dny stávku a vláda obá

vajíc so nejKtkoju poslala do Br-

na 3 plaky pěších a 2 skvadrony
jíedy dno 12 července k udržení

pořádku

Kobylky v EvropS V

Květinově u Německého Brodu

objevilo so v poslední době hejno
"riSžových drozd 3" kteříž jsou
domácí jen v severní Africe a v

Sýrii Ttáci tito jsou nepřátelé
kobylek a stopuji tyto až přes
moře Opravdu objevily so také
kobylk-

- v EvroiiS Z Turina so

oznamuje lo celá mračna koby
lek na benátské rovině spadla a
tu zhubila a zničila všecko obili
a vinice liolníci sebrali lam
10000 liber nevítaných těch ho

sta Brzo potom dostavila se hej
na růžových drozda (Pastor ro-seu- s)

kteři kobylky velmi vy-dál-
ně

hubili Z hejn těch zdá se
lo některá zabloudila do Čech

Karlistam vedo so zlo Po
slední týden stihala je porážka za

porážkeu — máme--h vůbec telo

grafic kým zvěštím věřiti — a gen
Dorregari byl zallaěou al franc
hranicím

Nová ústava španělská obsa-

huje ustanoveni stran sonátu no
vého který má sestávali z clenu

trojího druhu a sico z Hena děn

diěních z Hena od lidu volených
a z clena vládou jmenovaných
DédiSním senátorem má býti ka-

ždý grand mající ročně nejméně
$10000 dachod a

Francouzský Sněm jednal o
Školní předlozo podrobnSVIocky
návrhy strany svobodomyslné

propadly Strana kněžská jásá

Povodně veliké stíhly minu-

lé dny některé krajo v Anglii a

ye Walesku následkem silných a
dešt'3 Mnoho měst rolí mosta
a cest zaplaveno a několik živo-

ta lidských zmařeno Většina
řek vystoupila zo svých břeh 8

President Mac Mahon udělil

odpustky 10SG provinilcům v

rozličných trestních osadách fran-

couzských za jich dobré socho-vání- f

Všetečnosti

Grant je dědečkem V nedě-

li dno 11 ráno narodil so dceři

jeho provdané za Angličana Sar
toriso v Long Branch klučina
váiíeí 101 tb

V Youngatown O byl mi-

nule odsouzen holič na 10 dni do
vězeni za to lo v neděli měl sv&j

"lap" otevřený
Jisté nomluvně 4 měsíco sta

ré vo Warren Pa válí 1211b

Y Louiavillo měli zvláštní svat-
bu tyto dni Čihan jeden bral si
černošku

Ncjblalenějii okamžiky loň-

ské jsou kdyi si šijo svatební la-

ty—a nejneSťaatnějŠÍ cití so kdyi
mul pozdě v noci jde domu a ne-

moha klíčem najiti díru volá by
mu shodila s okna několik klíčo-

vých děr lo ve dveřích žádné pe:'
ní

Ifnedlo v Anglii teďBtřclci

a bumbugáršti revirelísté
dokončili své práoe a vrací se do-m- ft

Ted opět nebudeme kabel
odtuďnositi jiných zpráv leda o

potýkápí JrěanS psft a koíopt(l

církve v lXumtlnn- - —

ijsY chtěl

zubatí hezké pyskaté děvče a

kdyi se bránilo slunečníkem kou-

sl je silné do tvře—Arci že cír-

kevní soud jej prohlásil za nevin-
ného jako Bcechera

JI Tunel Sutro v Nevadě byl
dno 4 Č'ce ul 10000 stop

dvojité vejco v Jedné skořápce
U Y Africo má Cape Colony ní

800 mil leleznic Y Novém Zea- -

landu v Austrálii mají 550 mil a
nových 370 ul je povoleno Y
Indii mají 5872 mil a I 27 mil
so přistavuje

Nejstarši velké skelné hutě

byly zřízeny v Benátkách a v
Murano asi r 674

Te Smyrně Delaware lije
jistá žona která vdávala so 30

Června po sedmé Čítá 70 let

její poslední mol 80 a jmenuje so

Abbott Všichni jeji ženiši dřev-
ní vyjma prvního byli vdovci s
mnoha dětmi Žena ta od mládl

svého zdržujo sestálo v téže obci
a všichni jeji muži byli iil domá-
cí Posledně byla celých pít let
vdovou Bylo prý ji proroková-
no lo má míli 7 mulS a proto
vzala si ještě tohoto posledního

Kdyi dovedla býti šesti věrnou
i tomu sedmému bude

V Tenneasee kazatel jeden
byl uznán za vinna nemravného
so chování a přece mu církev je-

ho nezvýšila služné na $100000

jako Beochcrovi Je to spravedl--

noaťll

Nejlepším střeloem v Anglii
jest major Murctta rozený Čifcan

V Bristol a 15 ran 12 krátě střes
lil do černého na 100 o yardu A

jednou v Yokohama a 200 ra tre-

fil 139 krátě

Íl V Stockton CoU advokát
ve při urazil sudího Sudi slíbil
lo jej pošlo do vězeni "Vsadím

se o $20 le nedovedete napsat
commitmenť pravil advokát
Sudí přijal sázku Chtěje páti
listinu ta žádal klerka za vzorek
Advokát alo jej chytil řka : "vi-

díte že jeto prohrál vldyť nedo

vedete to napsat bez vzorku" A

vyhrál

y Všeteční lidé praví ie pan
Sartoris schválně pro to zdržoval
so poslední měsíce v Americe aby
jeho syn mohl někdy hýli presi-
dentem Teďs ním arci pojede
zase doma do Anglie

Kdyi církev Plymoutská
zvýšila Beochcrovi služné na$l00
000 mnoho-l- i by pak asi chtěla

platit Brighamu Yonnovi aneb
tureckému sultánu kdyby stali
so jich pastory ?

Národní "canapmesting ko-

ti telil kár A odbýval so min týden
v Cedar Ilapids a nával těch po

krytci byl strašný Od 8 al do
10 tisíc lidí súčastnilo so kázáni
a celá hejna hříšníka nechala so

obraceli na rub od velebných }á-n- a

Muselo to tam už vypadati
jako v Sodomě lo jich tolik hlá
silo se veřejně ku spaseni Yidyř
on Čert nikdy nespi l

Trať na nové dráze a Chica-

go přes Sagtnavt do Kanady jest
už položona al za Alma Micn

Pokračuje se denně o 1 míli

U Sněm v Connocticut uzavřel
zákonitě lo všecky chrámy Ško-

ly divadla a veřejné domy musí
míti dvéřo otevírající so navenek

aby v případu ohně mohlo co nej-

více lidí uniknouti

A teď prý v Novém Orleánu

jistý mudrc vynalezl zpfinob jak
bavlnu obraceti v hedvábí a ode-

bral 80 do Francie by tam vyná
lez svůj dobře odprodal —Buderu

nosit samé teď hedvábí a ne bavl-

nu

Řezání a upravování kame-

ne ku stavbám děje se teď pilou
diamantovým! zuby která do-

vede prý řcsiti nejtvrdŠÍ kámen
tak jako ocelová řeže dřevo Za-s- o

značný pokrok I

Stát Khodo Island čítá letos
250000 obyvcol značí příbytek
od r 1870 o nějakých 35 tisíc

Slušno sice pro vdovu nosili

smuteění Šat ale obarvili si bílé-
ho pudla na černo aby nosil za
svého pána smutek jest trochu

přilil
Karel Šurz je teď ve Švýcar

sku pojede pak na měsíc do Lon-

dýna a v listopádu vráti se do iky

zpět
U Galveston Tex chytili nes

dávno a zabili velryba 601 stop
dlouhou Dobyli a ní asi 40 ton
tuku a toď se eouději o právo ma-jetnict- ví

jejt
j Starý klobouky vyváli se sil-

ně na Indické ostrovy v Asii
cvlátSS na NikqbarY kde starý
cillndr čvrof stojí gO cilindr bílý
s černou stuhou 50 kokosových

Král nosí cilindr řetěz
zlatý a i nte Krlovw% uá vy-
soká bot v Tjaranlíčka a nli —

príaeeana ' —j
starou vesta kno

flíky a nl nic a ostatní knížata
říšská nosí cilindr a ul nic kdyi
jdou lovit ryby k večeři

Adolf Staroskimodrachov-ske- j

jmenoval so občan jen! byl
v New Hnven zavřen pro opiirtví
do Žaláře Kdyi vstrčili do la--

plíku jebo hlavu ocas jména j:bo
ještě loupal ho po ulici
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hoty John D Lee který byl vy
slýchán pro úfasteosví pověstném
onom krveprolití na Hountain
Mcadow chce vydali od sebo

všecko svědectví jaké v&boou

sobo chová a prozradili všecky

spolavinníky aby mohli plijíU k

potrestání Následkem toho
mnoho bohatších Mormona opou-

ští Salt Iako a utíkají do nezuá

mých končin aby kdyby so po
nich soudy ptaly nebyli k nalo

zeni '

Známý vítroplaveo Donaldaon

který ul přes 160 krátě plul
vzduchem v balonu špulil so rai

nulého čtvrtka z Chicago provás
zen jedním spravodajem na cestu

povětrnou avšak byl zastižen
bouři nad jezerem Michigan a

pod ne o něm nedošlo slechu Má

so za to lo se v jezeře utopil

Daleký Západ

CALIFORNIA
—Státní učitelské učiliště v San

Jose chová 290 láka letos
— U jezera Tahoo při Jlot

Springs nalezeno prý zlato
— Občané v Hamilton upsali

$9000 na vystavění lavírny
—Ve Freano před 3 roky stála

jediná bouda Dnes řiti 150 do
m& a 1500 obyvateli
—Grangerovd ve státu budou

vyváleli obilí na vlastni úíet do

Evropy
—Ve Weaversvillo zuří ncŠU

v ico

— Loď spolková Benicia opět
zachráněná z&stano na severních
vodách a nastoupí úkol určený
pro utonulou Sarranac
— U Frosno zasel p Arnsa ve

likou ěást p&dy tabákem a udrs

žujo v iictn 500 krocanS kteří shí

rají s něho housenky a brouky
—Málo trávy pro ovco jest les

tos na prériích
—Pšenice a ječmen rychle teď

so sváží v trzích Pšenice plati
$150 ječmen $160— 1C0
—Syn pT Brecna v Napa byl

uštknut tarantulí a v několika
hodinách zemřel tím
— sn ťrancisro staví fce

dráha dolesa San Jacinto kde

jest v fhorné dřevo jehličnaté v

zásobě

NEVADA

—Kobylky objevily so v okolí
Buttlo Mountain

—V Carson má jeden farmer
telo 4} měsíco staré tele vážíc í

ISGib

—Žně právě započaly na mno

ha místech
upa dobrodruhů vedena

od Missouri Jima odebrala se dno
1 č'co do Černých Hor a Eureka

OIIEGON

—Noviny i lid Žádají míti zá
kon proti stavěni plota zvláště
ve vých fásti bezlesé
—Mnoho vlny drží ne zpH v

rukou ovcářS kteři Cekají na vyš
ší cenu

— U Portland potopil se nedáv-
no kolový párník "Henrietta"
Byl ale ojěl vytažen a bude br
zo opf t plouti ve sluiliř
—V Orejn City založili veli-

kou suširnu švestek
— V jižním Orcgono poblíž

Bank hnlo při řece Iloguo nale-

zeno loŽinko dobrého zlata
—Housenky letos udělaly veli-

kých Ikod v okolí Portlandu

Ze starého světa

Ži volni pohro myzvlá
ště povodně opakovaly se opět
minulého tý taod no ve Francii a

nadělaly velikých ikod

Král Švédský přijel do Rus

ska návštěvou :

Německý eisar jol ples Mni-

chov a Solnohrad ca besedu k
císaři rakouskému

Pomaďařováni v Uhrách za-

číná ae prováděli systematicky
Nedávno jmenovaný ruaínský

biskup mukacovský Pásztely i vy-
dal nařízení aby na všech ná-

rodních školách v jeho diecézi

vyučovalo so maďarštině co po
vinnému ořodmětn Yláda si to
u něho vymínila napřed nel jmo-nováníjo- ho

odporučila

Tqrccko povolala prý mjadfky

jel na tlMní Řtraty dosud v Pa-

řili studovali nezpět do Cařihra-d- u

Náklad jakýj na ně vedon

postačuje prý k aaf (zeni těch týl
ústav ft v Cuřihradi

♦ Y Rovku star vfcclidáetf

býti povážlivým Noliboat proti
královské dinaiUl rosto k- --

M Mrai odhodlán prý je po-

děkovali se jestliže poslední po-

kus o udrženi se na trůnu státní

převrat se mu nezdaří Ochran-

né moci učinily prý jíl všecky
přípravy pro případ Seby musel

Jiří prchnouti Loďstvo írancouz--

jednom krku ční dvS iplai vyvis
nuté hlavy

0 Pan hrom zahrál si nedávno
v Alton N 1L v dome p Pilhrie--

ka Shodil naběračku do cínové
ho bell ku a stavil je dohromady
a dole pod lavici opálil kočka o

všecky chlapy le je jako oetliha--
ná ale nezabil ji

Y okr Clayton Ioa eaa4ilo
so mnoho maďarských rodin mi

jících značného jmění Jelii vtee
jich přijede za nimi prý

Kobylky v Minnesot! vylíh
lé ul jsou viecky pryč Odláhly
minulý týden n dobro k severu
nenadělavše nikde značných Škod

U Jílni baroni někdejší al do-

sud zachovali své srdce rytířská
a Šlechtickou huba Nedávno

vstoupil do vosu 1 třídy na drá-

ze Georirta Central sluiaf čer
noch Bylo Um asi 6 běloch 1

Ti vyzvali kuadaktora aby čer
nocha vyhodil kdyi Un však od-

pověděl le nesmi obstoupili šle-
chticovo ti černocha a plyvali po
něm tabákovou máčka pa selech

po náprsniku Čistém po obliíjí
atd al jej a vosu toho vyhnali
A list "Savaanah New" chválí

ty pány aa to Inu my tél !
600 Meanonita jelo dae 9

zkrzeSLPaul do okr Goka- -

Čevan v Manitoba V St Paul
mnozí nakoupili si dobytka a ai
sob pro nový sv&j domov

U Mil wazkeo je teď blaženo

Sestavilo si guvcmlrskoa gardu
63 muže silnou a 59 z nich odola
lo důstojníky kteři těm ootataím
4 rouŽSm budou veleli A teď

jen do patálie nimi !

! V Mont Joy O hráli si dva
milenci n&lkama ml aalf pátek
Milenec v Žertu hrozil 1 ujtříV- -

no milence noa Ona kurálnl
nastavila a on mysle le o&a ne

střihl ala ona aeatrhla a
špička nosu ulitla — Lékař ji ho
sice přišil zase ale ul to neni ten

starý krásný nosíček !

jj Yeleznámý Amerikán jeden
byl nedávno a tabal zaiaistra

anglieklho A ta tuaat jiaýsai
paní ministrová prohodila:" Wl l
ař jo to jak chct% Ang-li-

e Čiaila
Ameriku tím Čia jek yat —

Odpusťte má dámo— odvětil nál
olvan— to mi připamaluje aa to-

ho chlapce ve škole jeho! Láaal
se katecheta kdo lo jej nčiniL A

chlapec odjKjvWJl : "pánbS tni
učinil takhle velikého a roztáhl
obe ruce ai na stopa 1 sebe a o
to ostatni jaera já sám dorotÍ

[j Poštovní karty nateaajt vclt-k- é

oblíky Za minulý rok spo-

třebovalo se jich 13 milion! vte
než li předešlý

H V lioyne FalU Chaleb
co llich nalezl Georgo Benaett
na svém ozemka aUWi a stříbro
a sice v hojnosti dem la točné

{ Ba lolf Barman mladý Švý-

car šel ěšky i New Jeney do
San Francisco a araxil reeta ta
za 135 dni

Q Kdyi si v Ciacianati alfeda

poručí k jídla jitrnic neb klobá-

sy museji mo podali til drobno-
hled aby so přesvědčil nejsoa-- U

v nich trichiny
J ObSan jeden v Jaekoa

Ten n schovává st V líha jedna
štěnici kterou olovil v postelí v

níl General Jack)a
Opilý Irčan vezl so na dráa

a cestou s{adt a vosu Vlak na-

stavil a vrátil so pro jdto mrtvo-

lo Konduktér sebral jej a veal

dále Irčan obliti Y MejtUMim
místě chtěl koadakter aavéti jej
na kočáře do nemocnice Ncht
mně" křiřel Irčan já si dojda
kam budu chtít A jestli jeta --

dělal škoda nákoa val! inaiiaě
tol řekněte já to zaplatím bě-

dad"
J Město Baeno Ayree ▼ jil&l

Americe má peklo i svými sva-

tými patrony Zvolilo si sv Kar-
lina Ta ale přišla Hati aimnice
zuřila ale a av Martift vzdor
všem prosbám nechtěl pomoci
Druhý rok přišly neštovic a řá-

dily ještě hrozněji a av Martia

jakoby hluchý nevUknal ai svých

povinnosti 4 uopault so obcaal
a vykopali sv Martina a mě ta
sesadili a potopili Lo a vzali ai

nového patrona Ignáce a Loyoly
Kel eo čert nechtěl mít letoa na-

stala veliká sucha kolen BUkta

úroda so ncidarlU a ar Nácek

jakoby hyl a kameae NikUli
už Chtěli hOtílsh- o-

uUBu

ejíi chtějí JeJlě vyCkaU jd#
rok a jestli jita nepom&ls av oJe

jí si opět jiného Chudáci ti sva

tí i

IITíARU Jartsorv svoao--

KJjlcaiA vyšlo práv ettrt4- -
čísla avýicna a 1 watt

Adres s Prof-- L liUcel PO
Crti ELewaunee Co Tii--

bec Slříuje i lo bílosi olu po-

váli černochy a olupují jo bez

milonti po dnes tez trestu lo na- -

slibovali o jim hory doly alonio

neoplnili A )roto napomíná svo

bratry aby hleděli i teďeaini
aebo zvolili m tudco svA vlastni
ze svého Klřcdu bez vSeho ohledu

na stranj-
- a jich zavázky Jen své

pomocí ío docílí lepSthn postave-

ni v spoleřnosti americké repu

bliky

LapicstvI odvállivé bylo Vyko
náno na dráze Vandalia nedale
ko Terro llaute liota zlotiina

přepadla jedoucí vlak vyskákali
nahoru zabili strojvedoucího od-

dělili t&x poitoviií a ujeli s ním

několik mil dále Chtěli pak vaz

ten oloupili co2 © jim v&ak ne-

podařilo uásledkem zoufalého od

poru pola expresního v&z hlída

jícího Museli a prázdnem utéci

4 a nich bylí ul chyceni

Dráhy raltimore a Ohio a ppo-le2no-
sti

pennsylvanské liní doro
zuměni veopolek ku fni Jen I cen
na východ z Chicago aby tak

předešli dráhu Fort Wayne kte
tá má ceny enilené Zdá se tedy
ío co nevidět obdržíme opí t sní
zené ceny z Chicazo do isew
Yorku

Zlata a 6tř(bra vyvezlo se zo

Soustátí za minulý úřední rok za

13515928 to řiní o $30Cj)0000
ví co nezlí se dovezlo do řou-tát- í

V mincovnách to Philadelphia
San Francisco a Carson Xev by

lo za minulý rok úřední vyra2e
no: zlatých dolaru za $31000

000 ktřibrnfch dolaru za $C000

000 stříbrných drobných ra $5

OóOOOO jiných drobných za $250-00-

Celkem za $15250000

Slítání peněz ve spolkové po
kladně právě se dokouřilo
všecko nalezeno v ncjlepSim po
řádku tak 2e nový pokladník
mflře směle nastoupili svSj úřad

Slítání to dělo se dvojnásobné

prvně {ocitali Spiunerovi lidé a

po nich přepočítávali úřodníci

Ncwovi

V St Ixui velká spolková po-

rota vyslala 20 zatykači na pod
vodné lihovarníky v nieatS tom

Na všecky podvodníky a zloděje

jct letos v Soustátí zlý rok

liuliáné kmene Ponca přcftadli
a zayraždili Celou rodinu jednoho
vystéhovaleo v okresu tUnlar
Neb při řece líow V celém oko-

lí jsou onadníci u velikém ruzíi le
ní Ilodina ta jela v krytém vo
ze ze St Helena Neb západně

Ta svoboda americká jest {řeco
místy jtodivná Ve státu Indiána

platí po dnes prastarý Ziikon

který zapovídá lenění bělojchS s

osobami v nk lil nalézá so edna

osmina černošské krve pout pos
kutou od $1000 do $5000 á věz-

něním od 1 do 10 let A lile tu

nedávno Němec jistý s Badmka
před C roky přišlý jménem! Fo-gctmil-

zamiloval se do mladé

hezké pilié vdoviíky kterít jest
sice skoro celá bílá aU má
asi i černošské krve v l ilách
CornoJský kněz je ojddal

Teď ale chytili milého Kngřlmil-ler-a

i kněze-- Kněz dal za sebe
záruku Kngelmiller a'e nemoha

ji doslali sedí u vězcvd a Ceká

rozhodnutí soud a které V&H zá
konu tomu dosud neodvolanému

bode asi prou nepříznivé Žo

tak barbarský zbytek ze starých
neb nalezne zastání v na!í ouvíce-n- é

době jo věru k neuvěření K

lemu je pak ústava kterl zabez

pečuje každému osobní svoboda

iivot a vyhledávání si blahobytu
dlo jeho chutě f— —

Trvnl bal bavlny přibyl do No-

vého Orlcanu dne 14 čerrcneo
ko udiveni všech obchodníka a
sice ne od Iiio Grande kde bývá

nejraněji! bavlna nýbrž z larno- -

sti St Landry La od jistého p
Beranda který zasel ranný druh

bavlny zvané "herlog" a lak do

sáhl ranné úrody Bal ten byl

placen 25c za libru a poslán do

New Yorku Loni první bal v

Louisianě dobytý přišel 12wpna

Y Tesas říni vláda spolková
opravdové přípravy k aamozoni
dalších loupeží Spolkový pár
nik Plymouth zakotvil v neděli v

fec Brazot Mkt 12 děl a 275

mula a bárky v níl kals
dé jest 80 mulu a dělo Bárky
iv iuooa ttioutt ro lito Uraiade a

— - oomocne vojsku po htani-cíc- h

mexických rozlolenéMU —

Cortina byl ul dovežen do města

Itoiika a jeho milinka spěchala
aa ním a velikými penízy by mu

koupila svobodu

Soustátí

Ano lak málo dčjo so pokroku
na poli politickém re světě za

nynějších paren letních a novi-

ny přec© muejt býtl něčim napl-

něny nalézáme ve všech dlouho

popisy a podrobnó údaje z rozlič-

ných "vcřejnýeh zábav jako bylo
stříleno oatrostřclci amerických
v Anglii regatu kolejní na je-

zeře Saratopa "baso balí" roz-

ličných spolka jízdy o závod atJ
Ač hry jxulobnA ncmajC blubíibo

významu ve světě politickém pře-

ce co úkazy života národního za-

sluhují povšimnuti

Úřední rok ukončil se pro úřed-

níky dnem ÍO Června a tu sklá-

dají so úcty ve yšecit odborech

vlády Arci ncjou jcítS hotové

aby ne mohly vesměs uveřejniti
ale přeco lze ul teď sestavili úřed-

ní prohled přijmi pokladny za

minulý fekální rok

C e I n t odbor měl následují
cí llij my minulého právě roka:
červenec $1 07791 S77
srpen 1015725172

zúíí 1G2GÓ6319
1 LfO" 12íS2405O}

listojiůd &757G95S0

prosince 9lG39fJ93G

leden 116S22 1891

úur 15S16777CG

březen 159105901
dalnín 13043120
kvřlon llft!74HJS
červen 1097085193

Celkem I576310s938

(Mbor domácích dani přijal :

řervenec 9523953

ren 8Uf777
zař i 83502

říjen 8333317

Iit4]ad 8G0 1755

prosinec
O4022S- -

Jeden C72G181

únor 6172130

březen 11185107

dnWn 1013#207
kveten 91118
řerveu 91710
CVlkem H57755CO

Tyto hlavnf dva dichody tedy
obnáU idea 373 mtlionl dolarS

Několik milionS přibtido é z

meníivh jiných příjmí a z toho
dá no Hottditi io bu la t pokladně
leto4 k útočního ikhodka asi

$rtfRK)0W Schodek tento vy

vitJujl vrchní úřednici Předně
co následek líního obchodu zlých
řaf3 a za druhé bilníbo a blilo
o vzmáhajícího podloudnictví
kteréž nedá e pří vší opatrnosti
úředníků zamezi ti

Podloudnictví vzmáhá ae stá-

le v zemi této a nedávno přišlo
se na topu tomu 2e drahé kraj-

ky ponilány jou do Soustátí poš-
tou ve ptaních Tu nekleli úřed-

níci hoa'ají přodloiili kongresu
návrh zákona by kaldý {oštmi-Kt- r

směl otevřití kaidé podezřelé

fwaní a prohlednouti je noobaa

li podlotidnivké zásilky
Nc-doúlá-

2e by kongrea tak dale-

ce se zaomcnul a podobný svo--

loda osoby přímo šlapající zákon

přijal Nebo kdyby SO poštov-skfr- n

udělila moc taková nebyl

by iádný dopia před jejich drápy

jitý a občanstvo muselo by so

pUrati o jinou dopravu avých
liatú míto JKJty

Prof Marsh s koleje Yale za-

slal presidenta Grantoví otevřené

psaní T němí Tykládá zlodejstvi
a podvody páchané na Indiánech
od úředníka vládo a nstanovex

ných a vyíitá viecky jednotlivé
zloíiny úředníku o nithl nabyl
dostatečné osobni přesvedZenosti
indiánitký-odbo-

r vzteká so nad

tím ale nedovede so brániti
Možná 2e vláda uíiní zcela nové

a lopíí zařízeni konoín? by za-

bránila zlořiiifira tem a s nich po
vstávajícím nesvárím Indiány

Kobylky 'nl na dobro vystiho-

valy se pro letos ze Soustátí I
ty óledn( vylíhlé T Minnesot

jou pryJ Všecky táhly k seve-

ra na plánS britíc-kéh- o území

k UI škod nemohou žádných spS-aobi- ti

Škod celkem polítáno
nadř-Ial-y kobylky letos jen nes

patrných a úroda vluJo jest pře-

hojná

Výstavní budovy ▼ Philadel-

phii z lárnB poicracoji ve evéra

Tzrúslu a tyto dny uzavřela vlá

di So vyslav! zvláštní budovo

Tládnl za $75 000 T níl TyzUvo- -

rati sj budou předměty vlády ao

tíkaiíci a H snázornojícf Ul ae

podalo kopali na základech k Ui

dove té

Fr Douglaa nechal ae opět jed-
nou slyšeli J)rJ4 slavnostní fe
ba 4 řervence v Washingtonu
pro černochy Yý tečný tento a
xzillxnf zastánce lernolských

o iiua o ell aJí v Sla- -

J3 k !%"! a 14— 2ě i'p a ajUailt aa vrcho?íh a mtoo
%

ojy aja3tor aAv' ty
potoky aa:a?BiJ yt --1f rok
tkli' NaOak lwi mit aJie
talia
Na erroifl&í ?i-t- i tláa#

lHi Crk kírt vrfcL da r
lmf rf aá líi alv
rdrvvéha dbo w4b atJUv4s
o u ! aaúrs a řkv
Lrs táik i vaVlr k avve-r-a

ď okr ilrr+ley 2 proUK4
mIt hUlr tunsSavtl O tvr-
dí Li tv i ?i ta aot l j
k 4 --!al kart v tjkU a ka
aek- - za tUVl

V jhaaiA lalMti okr Gre
Wy ai 15 ail ! MhJy aa-Va-á

Sesa dařt o vtlačíd'le aa Vh

a ailaáA-- h a nža k 4o
ciVL
íiřel ewady jet vadil-- a ©4 St

Paal ai !) ml aa v f :hL do sai-U~v- ka

!%tfhr jt Z tmd k
jek a V IfcaíaifcT s k
ltlai a k f rviii J# lasa r
Lclaý NÍ t!vbi píwdjs
uai u trUa k-- íí Z t
t rv-- & i'r% t lUaI
C-t- y vfhuraj a tvrií

f
£ TV4 e

aJL k term ČV &a U-t- o a +H--

rltk a D%ka a ♦W iae--
mtt%u brnr Li ta svfaá{d

tv-si-v pl rr ta po 140
a l:mxWrcLmy po 1ti arva) atď a-í- a Jto4o aas-ta- í i %mí právi
aai piarni popvúU iíi paea-k- i
iiit aa k

iWla aaJU U2i v i Hlt po
kovlnt r!Ca-t- i dtár Íl4ru-- 4

31 !£ Val ♦ HÍíl vasa
ali t i kalit 's ubnti aaksaMt-a- 4 ttťjfa wí tvh ISO
akri rxi la plu& t pak kdy-
by sjku avšla při ula vy-
hráli

1K aai rvh v ►fká mí
aJeti aGraÍ I~aa4 pvuirl v itrr VIU~% a vjket4
dsprty vwjV díjt tdr tuk
l-- e txtm:ti 1 1 %ipX!Ívm dM(ka aJ hy d ti tra

Al kte e rŤtí a lr%!lwai
lraMre k ewtra 5ijLiar
lxI m jlmii L$tiil ti kraji-Apw- &

al K-- t tlVTtnJrve
"

Kaliý kra kl %i př:
met v m H w mía1 jst

povÍMea doliti un-btiit4- f

hy vyIaaA {kUreWi4y tN
(0 rii--a hdsii dw f~čvia a vživici xk d o%! y la M
odvWaii l[ly ai-Ik- y pesaa hďtl pot!ay t

Y L YlCka
l t Car iWjtaat

aXLjici rmii tui vava-rlaca- so

i p4tv&i aáwi
Ntkrtskt

A l£ajvký 4 ?J Čcrvaa
le-ar-

A J llaayi da kvUaa lOŠ
Jvm llahk 4o 31 pro 17S

Viiruttit:
15 art UUka do 31 p i7i
Aat Krajaik do 3a kti liti
Ja Ifml da J! Vj l75
Tt Cvlik d 31 ř tt
Jaa li r d 34 datea l7
Jea řaír 4 SI hdaa 174

Ohiev
Fr Yrký Ju 31 ps l7S

14 ia sttt:Jaa llaavk du 3t pM
X- -7

Jue St rra la
Dtkett

Vojt CVvosta 431 rWa l73
12iekiran

Jaa Kertaa 4 Zi 4 l"74

IV Crvtr Nh: "Jedaosaa o4-I4r- atl

Ltk rc4tlÍ aaJavii%
aaa radiav ahy atiali po4&haa
p}4Wi4 vytartU a w t4aks
fera KJyhy vfdavaUl aaK44
vyaáaeai Lt třehsv seaaýaa evaaat
tv4ait?r aa i acmlta

LOSŮ
viča4 lotrria v ptss ColzJs
ho fa4a Črk4 vyil raalaJ li-l- y

Hati kdk4 1 Proaloai
whdrlc ti jae4 "Slavie aal

ktrý aléaaasaica st ala ti ~- -
! 4rll aáko r acl4a lle-ba4-

ka

ktr4 fsalalft vcTbrrl
k-t-v-# aa bsíov4ís í aai rs
taovtUí aat frovlLtvu j~

' --11

lsry Ut:rzi ta yJL'zC C

Jtaoa v fhora čvsko-a9- U-

cké svoboda ikoly
L M4ltk

Xev 4 rraha Kusá

CV redakea Dowit abych
vám sdělil čaai aěvo a aalt Če-

ská Ooady adjaC
Po4X ad hyh al 4a kVrvcac

auačai chla4aj tak le kakaři-- e

hodai opaia Ovtatal ohtli
atojt výborná
Farmáři saekoa se al d jaa 1 1-- tU

aa akvil4 Ibi C kobylkách
ta aie aevtata al pr aá Utlly
i a 6 ao4ai vysoká a vcLkýh
rojích k aevera Přáli jaata jaa
Iťaataoa eeeta Badtxseai vúw

S tetoa Jaa lla&ck

Bowetíhel TYia i Cee

Cm redakce Da 11 řvrvaa

i ta ato U ta v hr Lla ai
S míle od Maacudy aedsalletý rlJa-p-e

p-- Teaaáika Mrtvola byla
aaleaaaa al 1T evrvaa UoLČ

tfm velič hýli aarmoaai a&
dlUo bylo aadejf jejkk stáři
Kel aa toea alá hforaná asajfla

doati Paa Ti !rvaa vhHrla v
aoci do Mmarody tektaleká
avf le aákladal vlak a rt
aodalako od lad tvairul wmtha

Slavika Kaldý sp kal aa arw
tá asia jaká hyloaaKalka-t- i

kdy jEi aaiealt aartwla „

J rtiala kUrái Ij Jk aa kay
roatrhaaA 4 kol v lak a Paa
Pl ial phhyl seoa aua&jý podaias
a Kwopy hjl aai tvka stár

laaatý a byl aa aWhiidMa vžita--
codi a rashoa apil atal jmmw
aetOatí Tiltkal jj etH a aaila-valik- io

jj aaalU Saaachal pa
sobi trachUcf aaaalelka a 4 duhy
lo ajmladií Uprv4 t saVfcata-r- e

Yieacal a aa a má l
byl aějakýta lotřena aavraldJaa
pak atrWT aa traf potol Co-voa-er

J-- l- - Kraa vyeal reaaa
dek le hvl aholtík o 1 hod v
aoci přejel vlakesa avoa vhatat
vinoa
liadoacni hada paáti vir
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