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FranrouzNti dřlnlcl

Delegace francouzHkých
dt-lnlk-

ze vScch oborft práce přijela dne j

10 září do New Yrorku po parníku
!

La(tiMcone Ahi 100 I rancouzA

prohíbicnl uchvaluji' n přítomný
tav věcí kdežto pruvu politickft o- -

břma prý pohlavím utejnř propajci- -

li ne mají lNti k populintu Jakl
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dn po druh-r- n (4 f ř ln v
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iKmky V ři#JUlM Z títh 41

dl třetiny pout ú2(nítl # mo
hoo "honby imtatfií Jon luny a

dílky Dkolnot 1 pří fijrnft- -

ilm Jíl5 daliíi b 6000 notýeb bi-- '
merí očfk'vá nlli pámo bud
otevřeno dokazuje 1 ai 10000 '

certifikátů v budkách vládních vy
dáno mnít být v péti driKih čili a
2000 a vleo denně Yládní úřed-nit- i

Jdou připraveni na nával JeStA

vřlif a v pádu potřeby postaví Je-nt- ě

několik bud Povídá dále
žo železnice vypraví hned v den
otevření pám výletní vlaky do

Čeroký tak že mnozí bnmeří budott
ne moci Um dostali neobyčejně ry-

chle Z počátku mynlelo e žo

vláda na uhranu chudších nemusí

tyto výletní vlaky dovolili aviak

dráhy poukazují na to že hned

jakmile pásmo otevřeno bude utane
no částí Oklahomy a vcíkerá jeho
npráva náleží nad ním území tomu-

to Minulé nedělo sesli ne bftmeři
na kázání Iiev J Fasnetta jenž
jediným jest kazatelem který ro-b- il

mezi nimi i stánku svého po-

blíž Caldwell Téměř v poslední
chvíli přijíždí mnoho rodin z Colo-

rada jež v pásmu čerokýzském
hledati chtí Štěstí svého a dráha
Kock Islandská má dosti co dělat
za to vsak

'

opět dodává do ležení
bftmerft zásoby vody tak aby tito v

ohledu tom nouze netrpěli — Don

ode dne větší byl nával k budkám

registračním Uumeři v řadách tr-

pěli nejen vedrem ale i žízní Na

mnoze stál koflík vody deHct centu a

ta šla na odbyt Prachu bylo kol

bud mop ti již v íady se dostali a

netrpělivě čekali div He nezalkli

Již ho odsoudili

Guvernér Lewelling v Topeka

řad guvernéř i J M Jnxcph míto jjiníce m-ž- li na podiím Zajímá-tuvernřr- a
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dolary m-š- li? ne nim maličkost

tak nijaké 4000 neb í(iD0 dolaru

bylo ly rázem mi imtiM

Mei těmi již nám větší částky

dluhuji jsou lidé kteří Í nemohou

pomoci Avsuk wtma jou m-po- -

chybně darebáci kteří nikdy platit
nehodlají jirutk by byli aíi čúmI

Im o I cau uplatili My ov4-- no

tii&Icrn kaMélio řnúti onolni' snil
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NitKlcdtiiícím člnlpin

jiUítínt:
Anton Sctilaic Marcninci) Wi
dluží #1925

Jom JnnovHký dříve Filley
n}iil Liberty Neb dluží 12175

Frank Ilalík 427 No 3rI !St

La CroriHf Win (Hužf 11050
řranu 1 ťru tbcrivcn Mimi

dluží Í2275
Jom Papouiřk Praha Neb
dluží ♦102
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POLITICKÉ

Seli fixe kabinetu

V Hobot" dno !) t m odbývala
e HchftzB kabinetu v Washingto
né Hlavním předmětem porad by- -
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iři bto tf"fli rn-fi-í m'''
njilm amrMnlk jínl o I m il at
pokojili lim tri on díl

MlfliM rfh4ii(tl
Z ři4U lnjb lho připá l í Jnl

u 141 mínul t N#w Yorki i n

ti moboi i jíl př(b'iin4 m povo-lij- í

a dopritÍ cbtí t Křpy Jik
illulni n:hoti by mnlným
n 'příJnřotein v# pří'inft opatřn-n- l

přotl pf itdovl um vyhn'1'
li 'řij- -l lim i IrVi íllnf V

trik ( trr m tl4itní komí in- -

pkť rft ttbr4nili mu v(oupiti ra
puďi pojenýih řUta pon#va5

tra Jfho Kllen (Srrov ialah
mu od tul pěníte na riťi dodáva-

jíc 1 tjidnalt rnu pr4ci na íarmí

('rr odvoUl s roibodnutl komi--

a komiiř l'uh po bedlivém
uv4l ní viech okolnontí umal !

Cm ncluí povalovali tadllníka
kontr iktnlho Slib lo d4 mu (do

pr4ci nevyiel od jeho nadávající-
ho lamciitnavalele nýbrl od pří-butn- é

která ít irala no ojeholepií
Mimo to nedf jo v dopiu imlnka
o tirme h níž kontrakt byl ujednán
anil povídá hp že bude ťarrovi

placena určitá cántka ta jeho práce
Kdyby ne bylo dokázalo Žo impor-
toval ho cávod nějaký nebo firmu

anebo oiioba nějaká aby v remi té

tn(u „innvnn„ mlnI " " —

bylo Jby to dodatečným dftvodem k

zadržení jeho v tomto tiřínadé
vSak jest jináče

Uoxhmlnuti noudní

V ÍjOu AngeloM Kal uveřejnřn
dno h t m rozsudek jenž vztahu

je ho na vypovézení & vyhoxténí
fíňan5 kteří dle zákona (íearyho
nejrtoti donud recintrovánt Soudce

prohlásil žo mu generální návladní
úředné oznámil že ho nedostává

prostředku k provádění dotyéiého

když povoloval prOHtředky k prová
]řnf (ifarvho zákona neurňil nin

„rcitébo jakým Htusobem má ho

třeli to prostředku použiti a násled
kem toho mftžo ho též povolených
penéz k vyvážení Číňanu ze temfi

io: vuu ii"uiiii iuim uvui ujii uv Hunu vy-

dávali peníze na provádénf jen ji
Hté části zákona aniž by na ostatní
ohle(1 brala SoU(C0 proto nař((]iI

aby byl Chun Shong Yuen který
Ho nenechal registrovali ihned do

ifny dopraven Jakmile bylo toto
rozhodnutí uveřejnéno bylo bez

odkladu dalších 100 zatykačů proti
Číňanflm vydáno

Našli ulili
Z Felix Wyo oznamuje e dno 7

září žo přišli tam na bohatá ložiska
nKpln 0tmAn nnUi infnwViu
Horše kdež zdá e že dolování ba- -

de provozováno h úspěchem nema

)akmiI u5inf H0 kroky třeb
óf m uk m M p0W( y

eelSm lotoku U(1ného a
na jiných místech Dolování ujala
i"6 "poločnost Felix Mining

_
to a

uhlí jež na místech těch naSla vy
rovná ho prý jakosti hvou čistému a

nejlopíiímu uhlí vftbcc

Snoiisfa vichřici
Vichřice zasáhla krawné měste

čko Lockport na Uayou La Four
obe nedaleko Raceland La dnn fi

září o 1) hodině ranní a Hpflsobila

„poimu ohromnou MěntČko bylo

ft_ v troskách KWStnr

tam nalézající byt zničen veSkeró
I
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mnoho jiných zraněno Škody ob- -

nášl přes $100000 Vichříte tasá- -

bia též okolí Shiver La Lockport
a ltaceland Mnoho stromu bylo i

skáceno střech sneseno a plotu zni- -

čeno -

oeinun uvuaio jo v přísuve a po ustanovení zákona které se k vypo-hoHtil-
o

llylo jich celkem 52 IV vMání Číňanu vztahuje Soudce
zdřji odjeli do různých vřtSích heHt altí uho náhledu že konrcH

oudc A V i 'c-- k želeífiic -

nlho komisaře Joíin Idie si Školního

nuperintendenti paní K 1 Woo I- -

rowova

Jou v JMiIl

Ti již nejnou Kpokoji-n- i n liberál-

ním untanoventm prohláSeiil xátad

Mtrany rcpuhlikáiiHké v Iowé

pokud prohíbiťu na týče fcili ne

dn 5 4M v !) Moine aby vinut

ní pořídili hí konvenci Strana

pak m výMledkem této
mftže býti xpokojena neboť třeh

"neMpokojených" rejiublikánu ne

doHtavilo ho tolik jakž byli prohihi-čác- i

očekávali Sotva lo dcleoá-tf- t

do konvence ho dontavilo a ti

jmenovali L S Collina jako kandi-

dáta uvého pro úřad guvernéra
1'řijali prohlášení 7aad v nřmŽ

poukazuju ne na to že republikáné
letoH h prohibicáky nechll mít ni

čeho společného a demokraté jsou

rovnezproii )roninici lunu ze pro
hibičáci musí sami svílj lístek po-

stavili a v pole vytáhnouti Próza

tím pokojili ho h jmenováním
kandidáta pro úřad guvernéra
Uepubhkánó jsou toho nahled-- i e

Ul m cest mu prokázanou as Hotva

přijme dobře véda 2 narné bylo
y vseenno pronocaku jeno hmv

Zahájil kampáil
I

i

ímverncr joih miuvu v urunuy
t!enter lowa dno ti září a zahájil
tak volební kampáň ' jež letos sli

buje „A„ i i: :

vou v a L„i ul
nénato žo při této volbé otázka
celní méla by ho vynechali a jen o

záležitostech Htátních rozhodovali

bysomřlo Tónoví žo nynřjší
finanční tíseň dlo lloiese denokra- -

té nezavinili za to vSak vyslovil

republikánům své uznání za U) '
že

letos n chtí přidrželi ho prohibičá- -

nači v hned v zápětí toto je
jich počínání výpočtem na ulovení

hlasn jakoby demokraté

1'odlimií vollij
'

V třinácti státech línífl odbivui
o budou na podzim léto volby
státní a aicu v Iowě Nobrasce
k'Bntuckv Marvland Massiílui

setts Missouri New Jersey Now !

v„r ni: i„nnu r:i„A VI k v#iiw ciiun vmiii tfiiil
Dakotě Virginii a Yiscoiisině

Pouze pět z těchto státu — lowa

Massachusetts Ohio Winoonsin a

Virginia — budou voliti lístek

úplný Osm jich bude voliti noud- -

ce a posUnce do státních sněmu a

iy vládní finance otázka havajská
c&ležitiHt brazilská V Jež sl&lé iou

nepokoje a hlavní též zákon proti
Cíňanflm Má ho za to žo vláda

vykonávat! chce (íeary ho zákon v

plném znfní a žo nezapsané Číňany

vyboBtt ze zemř za kterýmžto úče-

lem požádán bude koníren o povo- -
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lení penéz dodatečné aby vykonání

mest amerických aby prohlédli hí '

zdejší veliké závody podívají ho na
'

notovou výstavu v Chicagu a za

mésío vrátí ho opétdo Francie

Trust fini Honcduři

Zajímavo jest žo trusty když'
iibyly jistou dobu trvaly obyčejné

„ Hlřo(Jl „vím H0 rozbfjf rak
„ „„ „m nř ll(m v

Q É M m hrú a nyn( uHt „ lr(J

'Hl(m vyrabit„lft nÉncho' Hmnona
'

y (llica (lm 8 t m řaSaIi

kleř tbnoví njHlll yojnu Hnt2ivňo
(

ceny oleje o 25 proc

Yltézství mul truslrin

Ze St Paul Minn sděluje se zo

dno 8 září Žo minnesotský uhelný
W lollal Vida žo ho mu

Minnesotfi na základé přijatých

™tft rh dní™ BÍm

lil iKAln 4A ven un bit"l " ! " ' ' ' "

PícU-nn- ý výbor občanu jenž

"Movádčn zákonu by dbal ho
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menitý účinek žo trust ho rozesel a

někteří obchodnici h uhlím ihned

fmy uhlí nížili Toť jl'l'Sí
kaz' ítí Um k1° ° I"oti lrUMlftrn

vystoupili chce opravdově že snad

no mohou být rozprášeny Jinde
mftJf irotl "ic ae n!l

provádění jich no nedohledné-

rřlbjlo mu do rodiny

Presidentovi Clevelandovi ke

všem těm nynějším sirostem při- -

bylo ještě o jednu kou Paní

Clevehindová ' s záři v

poledne w ith není

zunona um Hpiso provesu no oaio
Zároveň loďtvo americké do té

doby Hesíleno býti má vo vodách

čínHkých a nynéjží dřevéné nahradí
Hfl VrÍ nějakým lepším jež by mélo

' l il„ VZ uaU

Kan dne 0 t m rozhodl již pří
pad Col Ilugheso jenž postaven
byl před vojenský oud jako velí
tel milice Rozsudek zní v ten

smysl že velitel má býti sesazen a
hodnosti své zbaven a jest oznámen
obžalovanému dne 11 září Col

Hughes republikán velol milici

jež povolána byla své doby guver
nérem do zbraně když popuhstó
a republikáné hádali a se rváti se

chtěli o to která že frakce sněmo

vny řádně byla organisována Te-

hdy guvernér Lewelling nařídil ve
liteli milice aby republikány zo

sněmovny vyhnal Velitel tak no

učiniti zdráhal a jest postaven před
vojenský soud

Nevídáno neslýcháno

Zvláštní případ oznámen dne 8

t ra Z Ottawa Ont v Kanadě
v townshipu Low Tamní oby vateló

ji! celých 20 let neplatili ani centu
laní a když teď je vláda chce ku

placení nutiti vzpouzí se ovšem
ISailifové přišli ale museli utéci
neb občané ozbrojili se proti nim a

bylí by je postříleli &etnina voj-

ska přišla ale vidouojoěkolik setot- -

brojených občanu próťi nobě ode
šla zase s nepořízenou Jeden
rolníku přišel poslézo do města a

vyprávěl Se mnoho rolníka by
chtělo zaplatiti ale že jim sounedó

nedovolí nnati zákona a vypudili

by jo Nevise co vláda dále po3
ne proti tomuto zjevnému odboji

LruUIIU IV'W lani ~-- wví tvv- -

ný vynlaneo havajský Albert S

Willd byl téhož dno na poradě h ta

jemnlkem (jreshamem aby infor- -

moval ho o záležitostech havaj

ských Na Havaj odebéřo ne v

příSíích dnech Na Havaji má

vSak prozatím ponechali vňe jak

jest až do rozhodnutí kongresu

jemuž předložena bude zpráva
Ulountova

roDnlUté v Ionř

V populÍHtické státní konvenci
T tal mlhóvAlA Nn dno A iári v Duh

ty Mol no bylo 78 okreMÚ zantoupeno
A{a a nico 319 d legáty (Jen J 15

t Weaver byl konvenci přítomen a
"

kontroloval každé hnutí její Nad- -


