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Výprava poručíka 1

Vary ho vy

jela dne 17 t rn parníkem 'Falcon'
1 příatavu M John New Found
lard a nice do ííronska kol Lahra
doru V Labradoru vezme jeílě
JVarjr ua palubu :w pa a záaobu

koleíin Ohromný c&Mťi patřil
o a odjezd a loučil se hlučně od-

jíždějícími Všichni účaatnfci vý-

spravy jsou výborně zdrávi a dobré

mysli Faicoti přibyl tam dne 14

t ta ráno Loď byla navštívena

velikými záatupy které nepřišly no

dívali na nic jiného ne! na oly
které neboli 1'cary vexe jeJto na
Novím Foundlandu není ttnto
drah cvířat domovem

Zázrakj ne d'jí
V Canton Minn díjí se prý v

tamním kostele katolickém vřelikó

zázraky Tak ani přt a více lidí
tvrdí žo vidíli dne 19 t m a před
tím pannu Marii na oltáři jak prý
mvého jedin&cka chovala Každý
kdo ne k ní modlí a jct nemocen
maní být uzdraven a jiné podobné
věci o zázracích v Cantonu e vy-

práví na jedné co zatím na utraně
druhé ni mřiují na knřre a na

Bprávce dotýSné obce že i nčkolik
lidiček prý hypnotizoval a pak a

nimi různé ty zázraky prováděl
aby nejen z nich ale i jiných hod-

ně peněz dostal Týž jmenuje ne

Itev Jonen a přičiněním jeho již
aut 300on poutníka míto zázračné
v chrámě navštívilo

Kozhodnutí porotj keruurrory
Veliké překvapení HpftMobílo roz-

hodnutí poroty koronerovy jež vy-

šetřovala příčinu ohně a zabití
haHičft v Chicagu na výnUvišti
jenž minule m udál Porota roz-

hodla dne 18 t m že řiditel sta-
vebních prací na světové výstavě
D D Uurnham hničký maršál
Edward Murphy člen oddílu na

výstavě se nalézajícího J li Skin-ne- r

předseda Hercules Iron Co

Charles A McDonald tajemník a

pokladník Hercules Iron Company
mají hlavní vinu na neštěstí tom

l Okolnost že také maršál byl odká-tí- n

velké porotě naplnila každého

po 'iívem neboC týž svědčil před

por Otou že přišel na požároviště

kdy ji2 kapitán Kitzgerald spolu se

soudruhy svými byl na střeše hořící

b&dovT- -
Nifal na baukr

V De ver dostoupilo rozechvění

dne 18 m svého vrchote Nával

na banky byl ohromný Tři národ-

ní banky zavřely a hned na to nej-vět- ší

obchod střížní oznámil úpa-

dek Union National National

Bank of Commerce a Commercial

National Bank neobchodovaly jil
od samého rána a zmatek a City
National German National First

National Colorado National Ame- -

skliieA knknfir nikdy nebyly

lapífmij ovm a larka utrpěly na

nlkterfrli mfalec h fetemi jeřmeři
an seká MtVeral Dakota - f vl ih

itran dodiátí zprávy o ntMen4m

Vlhledu úrody Jel vlud a

Jilní 1'akota — delt bvlo

by třeba} kukiiřjel dM výborní

pienbit a oves nalévají N

braaka - kukuřici alrpela trm bu

ani hem vlak JH Jí dobře H#t

na s sulf a prám ty pokračují
Kanat aklíteA ovát dobrl lni
v proudu len aeře kukuřice pA-i-

proapívá horké větry In % tam
s vyskytují tejment u středu
atátu

Yt Fibdelfií pracovat dnu 17 t
a aiias É a

in iral Arteiii t drnu pro rat
park motyka narazila pojednou na

nijaký tvrdý předmět byla to sta-

rá hliněná nádobí s pokličkou Tu

sundal a tál tlala přinutila udive-

ného aby Uchýlil se stranou aby
ii"ltl itozorován Tam abledit le
nádoba byla naplněna anglickými

suverény a španélakými dublony
Na pal si zlato do kapes a do ple
cháče na oběd a rychle opustil
mláto ifaatného nálezu Jeho sou

druh Ardí vyprávěl svým spoludél
nfkAm le náioba obsahovala 106

suverénQ a šest dublona a le Jistý
bankéř v městě pak koupil je za

5000 dollara Artelli opatřil se

ihned novým oděvem a odejel oka-

mžité do New Yorku s úmyslem že

vrátí se do Itálie prvním parníkem
který v tu dobu odjíždí

1'enize se ztratil
Balíček jenž obsahovati měl

♦000 a určea byl pro bankéře
Itobertsona v Promise Citv lowa

poslán byl minule z Chicaga když
vsak dne 19 t m na místo svého
určení došel obsahoval pouze nřko
lik odstřížka papíru Zásylka ta

poslána byla po United States

Express V Keokuk byla odevzdá
na k dodání Pacific Ezpressu Vy
šetřováni bylo zavedeno

Tak na ně!
V Shell Lake Mích byli dne 19

července zatčeni A C Probert a
Edwin Probert wisconsinští banké
ři již vedli bankovní závody ve

Washburně a Shell Lake Oba
sou obviněni ie porušili zákony
ankovnf následkem čehož tři ban
kovní závody kteréž oni mě'i v

rukou nedávno musely ohlásili

úpadek Pořádek na bankách je- -

ich byl prý přímo děsný a když již
známo bylo že pád jejich jest ne

vyhnutelný stále ještě přijímány
yly vklady Kozuraí se že zatče
ní těchto muža spasobilo sensaci v

tak zvaných vyšších kruzích Však
to nevadí prováděním zákona proti
všelikým bankovním řiditeiam a
transakcí těchto jen dobrý příklad
bude dán

Důležité pro žerty a dírky
jest ISlahnlků v ltegulator pro ženské

nemoce Tento lék účinkuje pravi
delně proti všem ženským nemocem
ako krvotoku nepravidelné rieriodě
aneb zastavení

Již z mnoha atran Jsem dostal od- -

Mjručení a schválení pro jeho dobré
účinky au vždy pravidelně účinkuje
kdo jej v pádu podobných nemocí uží
val V L Blahník

372 VY mil at
V~ Chicago Ills
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t PkviriH NiaoDwíai Barko

WAIIOO - NKKK

metl tř rnl I len Na viei li

stranác h nt l tímto obratem stávky
velké ťtí nt parmje a atávkáři
hrotí e se pomstí eftf viuds

byly první mtiJg do hoj proti
akfbnm přímo Vedly

I rálfca) KttiB

Vf atavky rnké byly dn "i" t
m in avřeny aíc proto Ji úřid
nic! Spojen Jih Siátft vatavov alele
n nejvji uranii Pfíili a polado
vali totil klt'e td akífnf ( htíce po

nevjri lerifí h a prodán J U předml
h

pří pátřátl Knmíař rkf
ft ví tírnlo jedri4nfm vdíro byl ura
len a Vydll klíre kd1 latěenlm
lhi pod ruakoii vlljkoii odělelií

mu hrotilo Na to k4til však

by ruaké o Idf lení bylo zavřeno
Hiiaové neihtl rnd4le vvatavovali

lljfalý tHteraér ifsiřel

íliiverroíř Boiea vydil dn
ěervenrw provolání Jfrnl oznamuje
ae lidu atátti lowa I bývalý gUVlf
nér Wíllíam ton zemřel a !? v

Oklahoma City Oklahoma dna I

července Tělesné poinatatky Jeho

poalány budou k pohřbení do
Knozville la Guvernér Stont bv

poprvé zvolen roka Iffrt J a od roku

104 al do 16 byl v úřadě kto

rýl svědomité aatával a plnil

Hanky v Oklahome

Banka Oklahoma Citv a Oklaóo
ma JSalional přestaly dne H čer
věnce obchodovat! Veliký nával
vkladatelů na First National neu

lilii závodu tornu ani dost málo

bylo dosti lam pohotově
vkladatelově dostali peníze své na

cent Stav druhých bank jest prý
příznivý ano i těch jež zavřely

1'íenlce prý nebude dotí
"The Journal of Agriculture" v

SL Louis udává v posledním svém
čísle ze dne !' července že ame
ncké i evropské autority v tom se

shodují že letošní úroda pšenice
bude menší a že neházeli jí bude as

100000000 buši li Dle hodnověr

ných pramenu a zpráv bude ameri
cká úroda pšenice 1803 ai 313000
000 buSlfi Anglie potřebuje 250-00- 0

bušlfi a domácí spotřeba obná-
šet! bude a 370000000 buíia
Sklizeň bude as o 130000000 bušlů
menší nežli v loni a poněvadž
Evropa zásobuje se americkou pše
nicí nyní tak rychle jak jí jen lze
nadešla doba kdy americký farmář
neměl by prodali ani buílu pšenice
více Produi jí za nynější ceny
dokud tato nestoupne praví Jour
nal bylo by prý nesmyslným

Zastřelen
V Kansas uty Kan zastřelil

dne 19 t m A W Little uoklad- -

nik první národní banky bývalý
president Armourdale banky a člen
jinýcb bankovních závod a Benja
mina E Johnsona jednoho z uej
lepších právníka státu Kansas

Případ ten udál se o i) hodině ve
černí na ulici když Little s Jofan- -

sonem se setkali Povídá se že
stalo se tak k vftli jisté ženštině
Little odevzdav se soudům nechce

prozatím říci ničeha

Stav úrody a povětrnoxtl

Z Vashingonu sděluje so z do

tyčného vládního odboru že te
plota jaká se rozhostila v minulých
dnech skoro no všech částech
Unie měla znamenitý vliv na žně
a sušeni sena 1 o platí zvláště o

jižní Minnesotě Vzhledem na to
že o sena jest v Evropě nouze jest
tím potěšitější zpráva že seno
zdařilo se tu všude vftečně Menší

ztráty spflsobeny jsou přílišným ve
drem na osení v Ken lucky Tennes-se- e

a v některých kraiinách státu
Illinois kdež deště bylo třeba
Totéž platí o východní části Missis- -

sippi v Texasu a v horní části
údolí řeky Missouri Celkem úro
da značné vykazuje zlepk-n-í

příběhem tohoto týdne Kukuřice

jest v stavu znamenitém skoro ve1

všech státech Bavlna se zlepšila
hlavně v Jižní Karolíně a Tezasu
ačkoliv keře jsou malé V Mis-

souri — brouk bramborový vysky-
tuje se v počta značném žně po- -

'kračují potřeba deitě skoro všude

rai'ri! (upoiniiri % t
tavila platy Mn aiall llattk

V tUn ni' Itijd I i8#taly ařpny
itért banka firnun National
Mtatu Nati"nal IVnptf National

JUhl hotfiti dfn riiintilj bjly
fřřpny I vr II ## In bmky

tjto ]ot rmi t Mipokojiím
tattt nnirtcnlm a I# padly proto
an byl Jim rní'přra pom-

- nkft

t( bodnb h k tftř'tri(mu
tMbrfi4 ktnu mplnl ]! r C

loraďi pannjf

Makali ij tlltlt
Otáikt iliké d6l#lilMií f)i H

inořition ni"lion a pfiti voliti
Jikn jiof obft byla dne I" t ffi

korniaf Hlt f%k City Ctal

♦jfíjtpriA i #ír pf{tri£ Na dotsi
W ahitiiítoi tam doSII ida li

otriífoath£ftf m mormon Dm pre
Ifntfm llařřiaoním prp5jéfna
jatjti oIm'hV4 pr4a ilpofdla
kotniaf lf tlii hni ti kď! ode dne
I liatjiadu !: nelijí ♦!# f mno

holti( a omiloatriřtif jou mo-

hou il4ti reiatrovati při volbách
mohou volili

Okrádali Xtr)ka Mama

J Wfrthřim od doiitnlk4řké

Ao i:ice t N w Vorkit byl řd-k- i

m před vjborřm yíetřo jícím po
rn ry jiki tavUdly na clnicl
Wrrthťim vypr4vřl komiaí le £p
Státy byly okradeny a o 10000
000 poněvadž tabák do opojených
Stútft přiveíeuf bjl v ceně odhad
nut jako druh lvnřjf a iikoliv
Iruh jemný na který vřtif jest clo
To tíká se hlavně záavlek z Hava

ny Dobrého tabáku se do Níw
lorktt vijašuje více nežli vvclí
ak Strýček Sam přichází ročně o

mnoho peněz

Mnohé Jich bez práce
V Klwood Ind panují smutné

otněry Asi 2000 dělníku jest
bz iráco a mnozí t nich v bídě se

nalézají Práce nikde není ob

chody jsou špatné následkfm vše
obecné tísně Mayor M aborty
svolal městskou radu na poradu
aby se nějaké kroky k ulevení bídy
zející staly Byl zvolen výbor
jenž o dalsl se postarali má

BJ na poli práce

V Iiíchtfieldu Kan odebrali se

tři muži dne 18 t m do práce
Stávkáři vidouce to vyslali k nim
na důl výbor a žádali je aby pře-
stali pracovat a to ihned Jak zná-

mo v okolí tom a Pittsburgu Kan
od delší již doby jest stávka

Když výbor nepochodil šly tam na
ně ženy stávkářft a byli by skéby
málem ukamenovaly Ti pak se

posléze sebrali a odešli Panují
že v okolí tom pakli majite-

lově dolu záhy se se stávkáři nedo-

mluví dojde k dalším výtržno
stem Šerif povolal několik svých

výpomocnýcb do zbraně ti však
sotva mnoho by pořídili — Dle

zpráv ze dne 1! t m navštívili
stávkáři dal fc J Lanyona u

Pittsburgu Kan i požádali tam

pracující dělníky aby práce zane-

chali avšak dělníci nechtěli tomu
nikterak rozuměti i ustanovili se

ještě na jedné společné schůzi V

Lichtříelda a na dolech ve tVeir

City jsou noví dělníci zjednáni raa-jitel- y

dolů i očekává se že dojde k

nepokojům dtávkáři obešli veš-

keré doly v okolí všude se zastavi-

li kde několik dělníku pracovalo
aby přiměli je k zastavení práce
Na dfilu Granát Strip dělníci však

přání jejich nevyhověli na dftlu

Perry Coal Company rovněž skébo-v- é

se vzdálit! nechtěli a stávkáři
odebrali se v průvodu však zcela
klidně do Scamonu Do tamějších
dolu však majitelově těchto přístu-

pu jím nedovolili K výtržnostem
muže dojiti každé chvíle Ze dne
20 t m pak smutné již došly
zprávy že stávkáři a dělníky se
srazili že došlo ku krveprolití na
poli práce Stávkáři táhnouce od

dolu k dolu a ozbrojeni klacky i re

volvery snažili se zapuditi skéby
Tito povoliti nechtěli a neštěstí jest
hotovo U Weir Citv Kansas a
Umních doia přes sto ran střelných

r
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