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V třthto dnech opít nluíního diru
v obnoHU 125000 I'řcl rokem

nabídl nu Martin A ltycruon
před (teda Hprávn! rady onívirHitnl

2e vřniije úkUvu í 100000 jentliíe
bode od mecenáSa i chn&no dalíích

#400000 To bo vřak nesplnilo
V eáří roinulího roku obnovil

Rycrson svoji nabídka a prodloužil
lhůta do 1 července V

říjou 1890 nabídl lloektleller uni-veri- tž

#500000 pod tou podmín-
kou íe ji PyerHon vřnuje tc co

ellbil Meii tím darovala pani
Karolina E Haskellova univeriiitě

#10000 na třízení utolice pro Hrov-n&va- el

náboženství dále H II

Kohleaat dal #10000 Geore Wal-ke- r

#2500 a jetliže da Woman'

Club co nllbil pak přibude univer- -

itž dalSích #00000 na dorrtito--

toriura Tím by dontoupily milo-

dary ůbrnné vyse #117500 Dárce

jenž věnoval #25000 nechce být

jmenován

Mislo padělané
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Mii híyiii ť'tt Indiina VI Illinoi
l Miiiouri 2 Kna 57 Calí-forni- a

fiO řtv Jarky Jct v celé
irtni prflmf r m na ru a po- -

lle stálli VÍcoiniin Us Alinni'o- -

tat' Iowa DO Nebraka4l So

)akoU 7í North Dakota I7 U'aJ

hington Pi a Orpgori M Setba
ovsa ] o 1 te sta menší lořixkího
a prfirněr celkem jest V' ze sta
Stav jeho obuáší 87 te sta proti 9

oni v červnu Ječmene se selo
OH 5 ze sta lofíikeho a stav jest

ze sta proti 883 loni Setba
žita obnáší 053 te sta Skliieň
!roskví pro trh jest letos už zniěe- -

na feUv jablek jest mnohem lep-

ší nežli broskví zvláště v sever
ních krajích V údolí Piedmontu
a Ohiu nebude letos ovoce pro trh
žádného a v pásmu Missouri také
no Lepší vyhlídky jnou ve stá-

tech horských a tichoraořských

Tjdenni rpráia o osení

Zpráva zemědělského odboru
vládního o stavu osení za minulý
týden zní jak následuje: Missouri

dosti vláhy ve střední a západní
části státu v druhých deště třeba
velice Na kukuřici jest chladno i

na bavlnu Illinois — sucho počí
ná mít zlých vlivu na osení Pše
nice rychle zraje Jetele málo a

seče se již Kukuřice trpí mnoho

chladnými noci Michigan — cel

kem osení vypadá dobře lépe týd
ne předcházejícího Wisconsin —

potřeba deště Počátkem týdne
mrazík uškodil Kukuřice pěkně
roste a rychle Minnesota —

sucho stále Pastviny zahradv a

zeleniny trpí nedostatkem vláhy
moc Jlramborový brouk se rano- -

žf Iowa — sucho přerušeno
bylo jen nepatrnou vláhou deště

ještě mnoho třeba Veškeré ose

ní poškozeno až na kukuřici
Severní DakoU — pšenici daří
se dobře vvima v iižní části
kdež sucho bylo veliké Kukuřici
bramborám a menšímu ovoci daří
se obstojně Jižní DakoU — su-

cho přerušeno dostatečnými dešti
v Černých vrchách Menší obilí
na místech jiných však mnoho su-

chem utrpělo Kukuřice a bram-

bory vypadají dobře Nebraska
— místní deštíky měly blahodárný
vliv Kukuřice celkem dobrá Pa

stviny se lepší menší obilí bude

nevysoké Kansas — dosti deště
ve středních okresích Pohoda

příznivá osení Kukuřice len
žito ve stavu dobrém Pšenice
oves a ječmen ae lepií
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ložené prie© ppfiobí po ukončení

stávky silný shon avšik oproti to- - J
mu jest jen velmi slabá poptávka
po výrobcích i na východě Jiné
průmynly nebyly tak silně zasaženy
stávkou horníků ač na východě
mnoho továren a přádelen zastavilo

výrobu pro nedostatek paliva
I!a-vluf-

výrobky mají velmi slabý
trh a nižší ještě ceny Vyrabitelé
zboží vlněného jnou v nesnázích

pro velmi sporé objednávky neboť

nejtpíšo očekává každý snížené clo
a silný dovoz látek z Evropy a ne-

objednává vůbec Úpadků zvolna

jen ubývá a jsou poměrně menší
'len to týden bylo jich ohlášeno 210
ve Spojených Státech proti 322
loni a v Kanadě oznámeno o 13 ví
co totiž Čtyřicet proti sedmadvaceti
loni

Zchudly elsařfiT syn

Z přízemí nájemného domu h

230 východní 4 ulice v New Yor-

ku vypudila policie obyvatele ne-

zdravé této místnosti llyl mezi
nimi též chudý uhlíř který udává
že so jmenuje František Stanislav

rytíř z Hrubí Jelení a jest synem
prý mexického císaře Maxmiliána

popraveného v Mexiku Vypravu-

je že byl rozen v Králové Hradci
roku 1849 vychován byl ve Vídni
a odebral so s otcem svým do Mexi-

ka Tam po pádu císařství byl
zajat pak odejel zpět do Rakouska

přinesl do Ameriky #10000 speku-
loval s pozemky v Manitobě a ztra-

til vše od které doby živil so
uhlířstvfm Jeho sousedé o něm
svědčí žo byl k nim vždy hodný a
dobře se choval Bude mu nej-

spíše pomoženo na cestu zpátky do
Rakouska kam přeje jen se do
stali

Domácí poklad
D W řull-- i % CnvaJoUrli N V rvl tn

vidy dril Dr Klntt t K Mierw-r- dotnt po
rao J tm rodin mU vidy aiMkm olWíal
tohoto ltku ty bo)i i1( JI dkji ! dotud Jeat
k dUnf tx--t iiiiio O A IyV-mu- i

Itkáralk CUkllI H v pr1 i Vti Kiot
Vm bUcoTury Jt Dtdt vil poebybBoat nojltp
Mm léktm )Mtl kuill i j J utlvl v a4 vlut-o-l
rodloi H) om Mki nikdy amlhtl vjko-nt-

to co od kitio poloduj frot stikalt
Uk Uk dloubn skoulený Mvidlnný Lli-vlf- ky

o koníku idiirmt v Mxárni a Oood-di-

Drog Ou Omb Vlkí Uhv too 1 1

Severovy prášky proti bolestem
hlavy pomohou vždy Mějte Je po
ruce

Jkh sto a martál I„'l slib ijln Ji iM hny utknn Z tírn

l#rn u(fi'iil si rMtnlrtát ýj"-m'-

nýth

tihm ftmtitf
N#w Yorká Jednota tjntk amn-ríik- é

revrduca položila dni II

června základní kámen v Dl--

1'řrry na mltě kd míl Whin- -

ion roku 173 svol hlavní stín
Pomník bude státi před domem

Iivingitonovým v němí o vojen
ském Ulenl Vorklownkěm úřady

seděly Ditum 1 4 června byl k

cíli tomu zvolen poněvall v den

ten vlajka nynějších barev a upo-řáiár-
i(

přijala byla za vlajku ná
rolní Spojených Státli Pomník
bude z zraním a deset stou výše
Na vrchu bude později umíntněna
oeba Comte de líochambeno Jmé
no téhož a WaMhingtonovo bude

pak na zvláštní desce na pod
stavci

rřkný fTaiiřellsta

Kapitán Dunlap evangelista
který v Nyack N Y a okolí po
jistou dobu kázal a pobožnou ti svou
mnoho získal přívrženců byl dne
12 t rn znenadání zatčen tajnými
a sice na obvinění že zpronevěřil
několik tisíc dolaru když zaměst-

nán byl u vlády ve Washingtoně
DunUp jest as 70letý býval kdysi
kapitánem ua lodi a vedl na oko
náramně pobožný život V Nyacku
padělal mimo to poukázku bankov-

ní na #100 a jak se praví opustil i

rodinu svou ve Washingtoně Ptá-

ček to tedy zcela povedený

ťroí odejeli

Z New Yorku sděluje se že

llichard Crocker bývalý vfidce

Fammany rozhodl se průběhem ně-

kolika hodin náhle k cestě do

Kvropy Myšleno a vykonáno zá-

hy nalézal se již na cestě do Ně-

mec Že chtěl odejeti aniž by se

musel mnoha svými přátely a

sondruhv loučit nasvědčiiln ti
w

okolnost že dal se zapsati jako
John Milea A proč to vše? Po

jněvadž v New Yorku vyšetřuje
senátní výbor hanebné poměry za

hospodářství Tammany jaké v řa

dách policie panovaly úplatuost
téže a rflznó přechmaty pána politi-

kářů Čím dále tím Pěknější věci

vychází na jevo Ví se již že poli- -

lioie od majitel a nevěstinci přijí
mala pravidelné úplatky a to dělo
se vlivem členů Tammany ano i

vysoce postavených politikářů po
slanca a konircsník& Crocker

obávaje se předvolání před tuto

vyšetřující komisi již byl by mu-

sel pověděli co o hospodářství
Tammany ví raději sebral pět šve
stek a jel a "ohledli zdravotních" do
Němec Vyšetřující komise před
volala jil mnohé jeho známé i vy-

nutila na nich přiznání že o pod-

vodných manipulacích policie v

New Yorko věděli ba co více

AVI vnýlitš dofUk 0tail M ni

úplatků i účatni byli doznavše že

přijímali peníze od zločinců a pře-

stupníků zákona a prodávali nejví-

ce podávajícímu růné veřejné úřa-

dy Kdo by se toho byl kdy na

dál že opět jednou i na Tammany
lotříme?

Milka skončila

Veliká a všeobecná dávka horní-

ků jež trvala již od prvého května

byla dne 11 června po vzájemných
úmluvách výboru majitelů dolů a

výboru stávkářft v Kolumbu O

rohlášcna za skončenou Úmlu

vy jakž na jiném miste poilrobne
se o nich zmiňujeme neuspokojily
nikterak vekeré stávkáře ba tu a

tam se tvrdí že za takých podmí
nek horníci do práce se vráliti ne

hodlají avšak to na vlastní věci

ničeho nemění neboť Btávka vše-

obecnou více zvaná by býti nemo

hla Mnozí horníci budou rádi
že po tolika bouřích tolika obětích
na majetku i životech lidských ět

klidně práci se oddali mohou

Vůdcové stávky pakli nechtěli

aby boj zúplna byl prohrán museli

přistoupili na podmínky majitelů
Jol Q aspoň částečně Násilí a pod- -

vrat jaký u těch kterých dolů páro
val jakž sami přiznávají v sympa
tiích obecenstva mnoho věci vlastní
uškodil i zbývala tudíž jen jedna
cesta zlskati částečným ústupkem
vlastním pokud mzdy se týče i

ústupek majitelů dolů Na mnoha
místech vrátili se stávkáři do prá-

ce na jiných dosud se vyjednává a
sazba mzdy na základě úmluv v

Columbus Ohio učiněných upravu
je vzhledem na místní poměry
kdežto jinde opět ani majitelovo
dolů ani stávkáři a výsledkem spo

kojeni nejsou

Stav onehodo

Vyhlídky obchodní zdají se býti
poněkud lepšími v celku ač ne val-

ně Železniční doprava jest o něco

větší nežli loni Spekulace a plo-

dinami obraci so k vyšším cenám

Pšenice vystoupila po úřadní zprá-
vě o poškozeni osení v Kansasu

Kukuřice zvedla so o něco k vůli

pšenici a pak k vůli zprávám o ško

dě jí způsobené na polích Ilavlna

stojí pevně na 937 a menšími do-

dávkami Výroba oceli a železa je
mnohem skrovnější nežli kdy byla
po mnoho let Očekává se že od

'I

li
I ' Padělané máslo vyskytuje oe v

množství stále větším a větším
}

'
vzdor tomu že ukládá vláda naň 2

5 centy na libru Výroba jeho vma
"
2 há ío víc a více Jest patrno že

' v lun rosie poireoa lacinejnino
oroastku a nic ni z toho většina ne

dělá dostává li omastek z čistého
másla aneb z nějakého toho oleje

k neb t odpadku Padělané máslo
ae ujalo vzdor dani a zastane v

1 1 trhu Daň na prodej tohoto másla

l vynesla vládě do roka na #100000

4 neb vydala 283 povolení na velko

't výrobu a 6390 na malou výrobu

Ku společné prVI

s Dvě veliké dělnické organisace
American Ilailway Unie a Uytíři
Práce spojily se dne 13 t m

'

Chicaga ka práci společné uznává- -

! jítT především Že jedině v ailné a

mohutné organizaci spoíívá pravá
síla Obě tyto organisace budou

n příště vystupovali společně kde
'
bude se jednati o stejné zájmy


