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a ládajíd aby byl roipuStěna vý

sady Jeho aby byly mu odňaty V

odpovědi udává s 1 atáti s tak
má nikoliv na proaplch lidu vo

látě Illinois alébrl na prospěch
jednotlivých kořalečních závodí v

Peoria Jel k truitu nenálež! a sňa-

li s smocniti rnjftku klerýl tru-

stem byl jim takoupen Dálo se

praví Žo Jednou pouzo 70 procent
kořaly vyrábí Jol vo Spojených
Státech do trhu se uvádí a tu že

ješlé dosti zbývá místa pro soutěž

jiných Proto žádá za vyškrtnuti a
odmrštění žaloby

Dělnici bet práce
JiŽ několikráte zmínili jsme so o
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stý 'uinrtiínií kiuhlf s hotlr
dicttl n noiidti f(iudk na l proti
Jamesii Kramoí majiteli (Urd- -

nr ll'ue Konatébl piiíil něko-

likrát aby lihl ta zaplněni
fintby té a útrat To Prama dopá-

lilo ppvll revoltr a na konstébla
jménein WÍBÍrey střelil tIc Jej

porsniv Konstebl střelbu opítovsl
a Prama střelil do prsou Týl ta
nedlouho skonal

Jll j dohotofrn

Dno I m doholovpn byl jil
v Troy N Y tvon svobody tohoto

století Jenž poprvé na světové v

Thlcagu rozezvučet so má Zvo-novin- a

nalita byla do forem Clin-

ton II Mcneelym a dcerou jeho

Fugenií Hmota po tří hodinách

vychladla Na zvonu který i s do-

pravou do Chicaga státi bude $8500

jsou tyto nárisy: ''Zvěstuj svobo
du po celé zemi a všem lidem" '

"Sláva bohu na výsostí a pokoj li-

dem dobré vftle" a "Nové při-

kázání dávám vám abyste se ve-

spolek milovali"

Tense pro ztráta tlasfi

Že se vo Washingtoně s pensemi
provádí všeliké šmejdy a Strýček
Sam 2e leckým jest oblafnut jenž
měl na sobě někdy modré sukno

jest věcí známou Že však některý
by vysloužilec proto 2e pozbyl vla-

su obdržel pensi toť případ cel-

kem nový Allen (i Peck jenž
byl u setniny II prvního pluku dě-

lostřeleckého z Kliode Island do-

stal dne 10 181) t října pensi U
měsíčně kteráž od 1 března 1884

byla mu vyplacena a to jedině k

vfili tomu žo "pozbyl vlasu" když
byl so na hlavuičku roznemohl

Jest po stávce

Jakž i Jiuílalo N Y ze dno 23

června ho oznamuje stávka v dře-

vařských ohradách v obvodu Tona-wand- a

jest skončena V pondělí
odebrali so stávkáři opět do práce
přijavše učiněnou jim nabídku ma
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Ti kdul přeji ni-d-i Inlmu ntfvřfiií
ftoé výstavy muidi 1

ý ti minu

lou m-IíI- Í na njvýs nespokojeni
iii-bo- ř návštěva v bílém městě byl
velícii slabá Ti kdož příslí aby

přítomni byli kázání reverenda dr
Tliominf) sešli so v tiočtu rovně!
malém sotva bylo lích 3000 Mi

mo t odhalena byla socha Willi
ama K (tladslona a sice v Donegal
iastl" Shromáždění oslovil mayor
( arter Harrison

1'oJíár v JUni Dakotě

Dne 25 t m vypukl požár na
Dakota ave v Iluron J D jenž
zničil několik obchod ft a vyžádal
si jeden Život lidský ta oběť Re

staurace Star zvaná vyhořela aXK
Frary uhořel Týž byl COletý a v

restauraci té přenocoval Někdo
chtěl naplnili gasolinová kamínka
v kuchyni restaurace se nalézající
udál se výbuch a záhy plameny
rozšířily se tou měrou že hasiči
marně namáhali se ohefi obmeziti
líelkovó ztráty páčí se na 'JO000

dolarft
Odhalili pouuilk

V Uhicagu odhalili pomník anar
chistftm Spiesovi Fischerovi Ling

govi a Kngeloví postavený a sice na

Waldheim Přes 2100 osob bylo

přítomno Shromáždění bylo úplně
klidné a policisté již ho Um byli
shromáždili neměli mnoho práce
fíeči jež u příležitosti té pronese-

ny byly nebyly nikterak rázu toho

jakž Hrad se mnozí obávali alébrž

mluvilo ho jen o "mučednících"

myšlénky podvrátil a nesrovnalo

stech v nynější vládě Také ně

které české unio slavnosti sesúčast- -

nily
Jeitě není konec

První Národní banka v San

líernardino l'al zavřela dno 21

června dvéře a sice následkem
finanční tísně jakož i toho že

vkladatelově žádali houfně své

vklady zpět Téhož dno praskla

největší banka v Niagara Falls N
V a bíco zvána Cataract Úpadek
ten přišel náhle nikdo nebyl jej
očekával Kiditelové oznámili že

nedostalo se jim finanční pomoci

když vklady u velikém množssví

vypláoeti měli Vkladft u banky
uložených jest 1700000 iMá se za

to že banka opět záhy obchodovat)
bude banka New—- NfjsUrší v

Whatcom Wash musela rovněž

zavřití Vkladatelé dostanou vkla-

dy své v částco prý úplné —

úpadek banky toho
doo oznámen byl však to San Kran-cisc- a

Oal Hanka Pacifio když
bylo jí sděleno že poukázky její
na Clearing House nebudou hono-

rovány zavřela dvéře Pád banky
ostatně so očekával každé chvíle
neboť tíseA finanční měrou zuao- -

Andrew WaUon Hpolkový výbcrčl byla tímto rruHena VHecka dopo-- v

Port Townnend Vanh byli dno ud vydaná opatření Jhou tudíl
20 června "pólu h mimořádným 'odvolána Oelní výbřrří kteří v

jednatelem vlády a SchLí mimořád-JnouhlaH- o karanténními icákony ta

nými dotorci propuStíni to Blulby braň ují přÍHtup lodím do přÍMtavu

tajemníkem Čarliulem a híco proto Mhou poukázáni aby oznamovali te-

le brali podíl v nedávném Hpiknutí i legraticky vrchnímu líkaři námoř-podloudník- fl

již paiovali do Spo-- nickó nemocnice důvody proč no

jených StAtft opium — a Číňany Uk díti má jakoí i jiná dfiležitá

Spiknutí to jent jedno t itejrosvít- - Hdídení — jedna a nejdftležitíjHÍch

mi 'hjltl in ř'Iii i) ni n4l'-l')at- i

ru!' lJ-il- k Morlor

UI Um třill thi! V líHkrmk'iji-- '

kí nioP rt 4lIité miiomiU
a drobnulileilné irolil(lky notvaU"
i niyílrti lo oImIioIiiícI Jiných
letní a dotorci úřoilnl im tmn% v

Kvrojí' jM panující hoiiU-I-í a tnul
ním ovlklniitl trhu n mana amc-ríck- á

DfUjl Icpftf jioior a rnolnt'

le v nich Jak uplío nfco najlou —

Finanční minintr ťarlinlo otn&mil

v Sem celním jakoi i konnulárním

úředníkům %tj karantflnnl nařlr
ní celního oddálení Jak byla finan-

čním minÍNtrem "chválena dne 4

dubna 1893 vedle dodat kli vo vyda
ném pak občžuíku a vfiechna před

íáležiloBtí která přÍHtfmu kongre- -

hu předložena bude jent (pracova-
ná JiZ předloha o třízení národní
zdravotní rady ne aídlem ve WahIi-ington- e

která aby ve víoch záleži-tOMtec- b

jež mají vliv na veřejné
zdravotnictví jednala v Houhlanu

80 Htátními a mÍMtními úřady zdra-

votními PreHidentem rady bude

lékař jehož míttlo uprázdní ee pouzo
Hmrtf nastalou nuMchopnoHtí anebo

proviněním a exekutiva bude vole-

na prenidentem opolkovým ze

území a HtátA Dále budou

členy toho rady vrchní lékaři

vojnka námořnictva a námořní

služby nemocniční Jednotliví
j členové jmenováni budou na Šest

let a rada sejde se ne více než jed
nou ve dvou letech ve Washingto-
nu leda by nutnost toho vyža-

dovala

XKOT IXA UDÁLOSTÍ

Lesni požáry v Colorado

Několik lesních poŽárft vzniklo
dne 23 června na několika místech
státu Colorado na jednou Měste-

čko IJachelor tonula vo stálém ne- -

záhubě Veškerá městečka podél
Cripple ťreok musela býti na strá
ži aby rozkacenému živlu nedala

postoupit! Nedaleko (Jolden vy-

pukl lesní požár a mraky kouře

'čko )!eulah v okresu Iteulah po
několik dno obklíčeno bylo plame

listy praví žo zejména stavební
truhláři trpí soutěží přebytečného
dělnictva Jako truhláři trpí nyní
i stavební zámečníci jichž bylo do

Chicaga mnoho Het přilákáno do
ukončení zázračných staveb v Jack-so- n

parku měli plné ruce práce
Nyní ale výstavní stavby jsou ukon-

čeny a v Chicagu staví so nyní mé-

ně než loni touto dobou Dělníku
ale jest v Chicagu mnohem více
než loni a již začíná se s propou-
štěním jich Minule 250 strojní-kfi- m

bylo oznámeno že služeb

jejich na dále netřeba Lidé ti
jsou nyní bez zaměstnání a bohu-

žel jest so obávali že brzo za sta

jiných počet jejich rozmnoží Jest
ovšem samozřejmé že nucená za-

hálka velkých masa řeraeslníkft pů-

sobí na mzdy v dotýčných řeme-

slech a nepřímo také na veškeré

poměry Chicaga
Hotel Hpuil

Ve Fort Scott Ivan sohuI sedne
20 června hotel Trcmont House
Hylo as po deváté hodině když ne-

štěstí se stalo Au 100 osob naléza-

lo so v budově Z těch mnoho bylo
raněných i panují obavy žo několik

88 jomu mu8 j

aby v prohledávání sutin pokračo-
vali so mohlo

Anarchisti na svobodě

Co se od illinoiského guvernéra
Altgelda očekávalo to splnil V

pondělí propustil na svobodu chi-

cagské anarchisty Ncebe Swaba a
Ficldena kteří odsouzeni byli k

doživotní káznici pro účastenství v

srocení a vržení dynamitové pumy
na Ilaymarketu dno 4 května 1880

jíž několik osob zahynulo Tím
si zavázal Altgeldt anarchisty k
díkfim nehynoucím Teď jen ješiě
potřebuje se státi "soudruhem"

Aby no

Správa světové výsUvy uspořá-
dala na výstavišti v neděli na něko-

lika místech kázání aby věřící ne-

přišli ani o ten ani ocen po-

žitek pohledem na vystavené krásy
Melhodiaté však nesáhli k boycot-t- u

jakž byli slibovali alébrž necha-

li výstavky své Um kde jsou jen-
že Je tavřeli Národ a toho ostat
ně velikou Škodu neměl jen tolik
mu vhod že methodisté přišli as-

poň trochu k rozumu

jitely závodfl pokud mzdy ho týcelogob b 0 řabit0 ZJfi SťBllvfíího
1 # 1 I M I A é A illnl ~ A m„ 7 1 A "

venejHÍch a trvalo po několik jii
let Praví ne že nánledovati bude

jeíté několik propuňténí a možné

úvt že vřo octne ho před Houdem

— Pozemkový komisař Iamoreau r

vypracoval plán na sloučení něko-

lika pozemkových úřadoven vlád-

ních ba severozápadě Tak státi

té má protože není dosti peněz po-

voleno na vydržování jich Ná-

sledkem toho několik pěkných míst

demokratickým úřadolovcftm ubylo
k jich nemilému překvapení Žád-

ných změn nebude učiněno v

Severní Dakotě aneb Iowě V

Bloomington Neb kde již žádné

veřejné pozemky vládě náležející
se nenalézají bude úřadovna zruáe -

na a ótonost Její přenesena do
Grand Island Úřadovna v Taylor

4 Míno pod jejíž dozorem

101518 veřejných pozomkft se na- -
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Cloud Úřadovna v Vankton J
V

} D 107'20 akry veřejných pozem-[J- j

kft bude sloučena a úřadovnou v

Iuj lU„ a-j- u uuCo

klid jakmile vojsko uviděli

Nemohou se shodnout

Z PitUburgu Kan sdélujo se

zo dno 22 t m žo výbor zaměst-

navateli! a majitelů dolu nemftže

so o mzdě ho stávkáři dohodnout!
Stávkáři stojí pevně a nedopustí
aby černoší zaujali mísU jejich
jakž společnosti vyhrožují

Musi na ně vznesli obžalobu

Když velká porota v Docatur
III podala soudci Vailovi zprávu
svou přesvědčil so tento že ne-

vznesla obžaloby na ty již minulo

lynčovali Sam Hushe jenž v pode-

zření byl žo dopustil so násilí na

jisté dívco Případ vzbudil tehdy
ohromnou sensaci a soudce dávaje
porotě instrukce upozornil ji žeť

povinností její na přestupníky zá-

kona vznésti obžalobu Sotva po-

rotci řekli soudci že žaloby ony
na lynčovalele nevznesli upozornil
jo soudce hlasem povýšeným na

odstaveo přísahy kterouž byli před
nastoupením úřadu svého složili t

( Aiitchell liozeman Monl a po--

o 2l00742 akrech sloučí se

v úřadovnou v Helena aneb Iewin- -

' stonu Obvod Menaha Wi a bezpečí a také lireekinridgo
64400 akrv bude nodřfzena dozoru likráte téměř náhodou len ušloi I

k úřadovny ve Wausau

Demokratická vláda chce ukáza-

lí ti ta každou cenu že jest náramně
I
spořivou a proto — světe div se tru- -

V li Uk aspoň Ujeraník zemědělství

zkuJnbní farmy a stanico pokusné
tařízené bývalým Ujemníkem Ku- -


