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Spolkovému komiaaři Ateiandro
vi byli v N Yorku předvedeni dva
vídenští baokéřt jménem Joliua

Sířgol a Siegfried Siegel lalovioi

jsouce ! padilali jména níkelika

vídenských baokéřů Obnot jen!
i tímto epasobem"vydřlali"přsa-hoj- t

60000 alatfcb Oba byli tat-cen- i

kdy! přibyli sem po parníku
Teraia" Žaloby vioeaeny jaou
tuístokonaulem Eberhardtem

JVtv4 kraaloe

i tlkř ttLtlI ttl
fdaleko CharltatoBO Mot svrhl

dký vichr obrtl vlak koleji
míli byli na místi zabiti a ně

Ž444 rviU aa rakr

7 Washingtone 14 do li t rn

sdíleje se U tajemník Carlítli rot
bolí a ářednf jíl oinimil It premis
ea cukr lidné více vlidou platit! a

nabudou aC ai Jíl výrooou cukra

vydlliny byly a nisplfeny kJyl
nový celní aikon velel v platnost
dnem 89 arpna Totoavl rotliodnutl

tajemník Carliole odůvodňuje tím

fe v novém tikoni cvlním o vfoi té

nalitá at odstavec jen! tni nisle
dovol "A na dile budil netikon-oýr-

vydivati jakékoliv povoleni k

výrobi cukru aneb platili jakoukoliv
odminu navýrobu cukru jakéhokoliv
druhu pod tímto tikonera"
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- --
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i
oob poraněno NesWstt udilo

Slav perii" vrml jil skliinl vy

katuje prAtnlru 67 re ta proti 74

toni ředloním Ve vltšinl

plť fjiťnfch slitu jct skliteA dobři
nad pro nr— 1'rímřr ovsa jet 77 S

proti 76 5 v srpnu 777 v fervenci a

87 v iťrvnu— Žito tni prftnif-r- tu}9

proti 82 před rokem Jocmrn zlepšil
ae o 2 stupni a atojt 715 rftntlru

proti 69 8 p?id měsícem 1'rbmě rni
úroda jablt-- sklesla ta minulý měsíc

se 44 na 408 Ilroskve mají průměr
211 te sta Zeměata sklepla o 12

bod& ta poslední měsíc a mají prů-

měru 624

1'ěkný pořádek

otřeli hodin! odpoledni dnt
U rn n trati C Se O !r4hj o l

i- - to Iron Mountain Koad Na

a byl konduktérem Jaek Lower
1 ! I I i I- - Tflll tflLtiviKuuuviiu nunr jmi v lift
V 10 Jil k mětu kdyl tu pojed
objevil ne tmavý sloup jenž v

řučlcb svých nliil vi co tlilo
Iv cestě Vichr uchopit vlak vy Nejen u tiia ve Spojených Stitech
il jej do výše a ta chilli araail ale také v Kanadi jest pořidni tf

„eptt k tem i Jediné duchapří aeň třeba Umní vládní časopisy
'aosti bridiče Cartwella jeat co cbtily vylíčili atav icmó lepším

Spojeným Slit&m přibylo ustano

vením hranio a určením jiob na strá
neili u niv Ale nio to není plátno
Z Montrealu re sdiluje: Úútj mu
si se skládati a koneo roku ukizal

ie není tlato vše co se třpytí Fi-

nanční ministr 'oznamuje koncem

ni mexické bodně mil poaeanku
Tak se San Franuiaka oanimeno by

brati že neštěstí nenabylo tviř- -

hroznější Z ncnadinl objevily
otil v tadníra voie plameny je!
lasnou rychlontl kol se šířily
well přiskočil ao raněn a plame-Neš- li

v čas uhasil dříve nežli

'a apúsobiti mohly úplnou Žena

[cko v posledním voze se naleta- -

lo ta dna 11 t ra !e col Barlow

roku achodtk $11 66619 vzdor to

Komisaři útulny pro vysloužilce
státu Iowa v Marshalltown la
sesadili domácího komandanta ú

stavu Johna II Keatly-h- o Jakož i

pobočníka Freda Kulise po vyše-

třování které trvalo déle než tý-

den Jak se praví bude zavedeno

jeŠti podrobnější vyšetřování knih

které jak komise udává nalézají se

v hrozném nepořádku l'okud mo-

hlo být doposud zjištěno nedostá-

vá se Keatlymu několik set dol-

larů Obviněný prohlašuje ovšem
že bade moci dát uspokojující vy-

světleni avšak toto tvrzení nenalé-

zá příliš mnoho víry Již po ně-

kolik měsíců vyprávělo se o špatné
správě ústavě

Padělání potrarin a lék A

Zpráva mimořádného jednatele

stmi jn kdyt tafala by ae lila Jich
ipínavým konkurrenlům

Trllký proslav
V Dalulh Minn odbývala dne 11

t rn společnost Minneaotského prů-

plavu výroční achůti Jil súčastoilo

se til několik kapitalistů st paut-ský- cb

chicagských a Jiných Spoloč-no-st

hodlá třídili obrovskou hnací
silu proti níl i Nisgara byla by prý
hračkou Nynější nisgaraký prů-

plav bude skýtati Jen 100000 koň-

ských sil a bude státi $5000000
Minnesotská společnost hodlá docí-

lili t počátku 140000 koňských til a

po přlpadi s rozšířením průplavu
toho až 300000 koňských sil Dílo

by mělo nesmírný vliv na vývoj prů-

myslu na západě Pracuje ae na
něm jil celý rok měřiči a půda ae

již takupuje Průplav bude a řeky
St: Louis 34 mite od Duluthu na
vríck kde město stojí odkud! bude

podali voda a hnáti všechny stroje
které tam budou umístněny ohrom-
nou silou Podnik tento bude jed-
ním t největších na světě a jelikož
už tolik práce a nákladu to stálo co

jest uděláno jest to důkazem že

společnost nehodlá toho tanechati
le Že co slíbila dokoná

Opět český podnik

Vždy těšíme se tím pakli nějaký
větší podnik český dojde svého
uskutečnění a na poli obchodním a

průmyslu octneme se na roven
cizinou Tak t Chicaga sděluje se
nám že založena byla tam akciová
dovozní společnost Účelem táže

jest dovážeti české výrobky jako
střížní tboží dýmky skleněné zboží

plodiny atd Dovoz tohoto tboží

jak známo nalétá se nejvíce v rukou
Němců a proto pomocí Vývotnóho

Spolku pro Cechy Morava a Slezsko
v Praze chce společnost se přičinit!
aby vývoz z Cech do Ameriky byl
udržován v rukou krajanů Základní

kapitál společnosti obnáší $100000

Inkorporátory jsou: David J Šach
sel Jan Spčvák II Koho Josef J
Langer Josef L Voborský a Karel
B Pavlíček

Čech obětí lesních požárů

Krajan pan Fr Koráb a Pine

čbyly JM v nebezpečí uhoření
avé onomu brtdiči co

Škody tornádem
ÍicbránČnt tdilo HO býti více

nebyly inačné
h na 30 atop šířky a jednu míli

mu ie nirodní dluh byl ta ten rok

tvýien o $4483948 tak ie celkem

Thompsonova správa vydala o

$5640667 více než přijata V ta

kovýoh poměrech je těžko novinám

psáti jak by vláda ráda viděla že

lid je spokojeným blaženým a Šťast-

ným Železnice kanadskó také pra-

cují a velikou ztrátou Zahraniční

obchod Kanady letos velice se zmen-

šil Vláda přijala na clech $19199-54- 6

na dani $8280131 n poůtě

$2809341 na veřejných pracích a

drahách $2700141 a rozličné

úhrnem $36236753 proti

loAským $38131700 Národní dluh

Tornádo v MemphUí

vládní mřři5 který byl členem ko-

mise na 0'načen! hranic mezi Mexi-

kem a Spoj Stity kamennými slou-

py navritil ae po skončené prici avé

kteri trvala df a a pul roku do San

Franciaka Vyméřil celkem 700 mil

od £1 Paso a! k tichému moři Pá
vodné bylo postaveno 62 sloupu x

těch ale nékdo 12 jich pobořil Do-

stavily ae a nových 200 ae přidalo
Na jednom místi scbitely sloupy v

déloe 100 mil Na jiném místo byly

sloupy o celou mílí postaveny jiínřji
v délce 32 mil Místy platili A tne-riían- é

dani Mexika ao patřili ku

Spoj Stit&m a jinde xase naopak
Komise mexicki byla spokojena a

novými hranicemi

Stoji na tvém

Nejvyšší kancléř Rytířů Pythi
ovýcb W 15 Uitchie jsa titan v

c&Mt Memphi tasažena
Ab J Wedderburna od zeměděl-

ského odboru vládního ve Wasbing- -

i

i"

i
'

t dne 12 t m ráno po 11 hodi- -

toni ze dne 11 t ra pojednává zce-l- a

podrobné a obšírně o padělání8 ta 13600 na maietku Jeden

potravin a léků ve Sp Státech O

padělání piv rejména ale plzeňské

'

lidský byl utracen a dvS osoby

jou rrančny č&nt mčata vi
ho již jsme so zmínili a tu zprávato navštíveni jeat ona kde nej obnášel 30 června 1894 plných

pil a ohrad dřevařských e na-- $246163920 col jest 4} mil milionu

dol více nežli před rekem Vláda

vydala mnoho penis ve prospěch

tato tím zajímavější Již v úvodu

téže se pravfže obecenstvo všeobecně

má padělky 2a mnohem horší než

vskutku jsou a že cizozemští ob

Tři te skladišť nejvíce utrpS-- V

Speera jr a Co Anderson

i & Co a Harword Lumber A ♦ X n U t V )naili mj Vaw Awlrn na 4a am kontraktorft kteří přispívají hojni
na volebni útraty vládní strany Jest
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oUkudž zásoby dříví odneseny „ejií! iože hodlá učioiti vzhledem
chodníci znamenitě z okolnosti této

těžili dovedou Z objemných infor- -

pravidlem že každá veřejná práce I X -- 11 _lll_ř _!
pos-oze- ny ou M t0 e nžmicW iole M hoáh

dráhy Chesapakee Ohio &4da odtrhnout! noněvadHimnbvl stojí čtyry až pčtkráte tolik než i
u"u'' 1" uuuJr " 1 '

prý byla odhadnuta Lid se takové- -
U koro

?echny P°"h Western na řce Wolř byl DOVeI(n ifich nltil v Fe2i nJlmnk
n a ftnínn nrilní Til mnnhn' iravuy v ww íe m u""nw 88ho hospodaření nabažil a nové volby

přinesou asi velikou aněnu ve sprá-- j fiihil l° pomoc lze jenom zá- -
r— — g p0neviař prou pnsienovaioomlí přišlo o střechy stromy po řienové neiTéSí lože hanlivé se vv

W jsou a komíny rozmetány IoviH( Jako j „j D(ineeni proti vé ao nelze dosud říci která strana mvu"w 7° 7 ř '

City Minn otnamuje nám te dnepMBvc- - usiei veruuasy tomu abv na oříšti Dř ímáni bvli dostane ae k vesla zdali liberálové F""""™" BlBlH' uu "
konservativci McCarthyovci neb řákfn p]tí rozhodnutí o původním 10 t m že i Cech jak! jsme předěS porouchán a bavlněná přá-- hmliaM klepníci do řádu pravil:

Volbv DřÍDa-- UUB1U po vuisme pry ma
přátelé hospodářství

vídali obětí se stal lesních požárů
nedávno a takou hrůtou řádiviíoh

vDuu u i "Nejvyiií lože kteréž jaera hlavou 'X- -l 1 l -- tl_ J_f :iI kb uvei uuvuu uucuuuui ifijy iihku- -
Irejři vyhráli roi privo rozhodovali jaký rituál

Pan Koráb píše: "Pine City
Minn Musím vám adilit smutnou

4vka krejčích kteří pracovali používán býti má ▼ jaké řeči musí
dají na 1895 a 1896

8lav úrody

Úřední zpráva zemědělské úřado-

vny ve Washingtoni ta měsfo srpen

uveřejněná ine 10 t m oznamuje
klesnutí stavu korný ta poslední
miafo te 691 na 634 což jest o 57

tprávu že zde byla naletěna mrtvo-

la Čecha db listin u něho nálete

nýcb jménem Geo Pavelky Byl

11% kabátech a pláštích byla v
(
býti psán aneb adali jakého rituálu

t ejnech v New Yorku skončena vQbt0 používali se má Rozhodli
Sk se podobá skončí jako prvá jsme že v Americe používán býti
ka kalhotářfl vítězstvím dělníků má v rituálu jatyk největšího počtu

S úplným Přes 80 majitelů dílen našeho lidu a to jest Jatyk anglický

chtivost svádí k němu a tločinné pa-

dělání i látek jedovatých jest prý
nepatrné u porovnáni s obrovským

odbytem Celkem padělá se aspoň
15 procent všech jídel nápojů léků

a p čeho! 2 procenta jsou tdraví
škodlivá Počítá li se tedy že pro
65 milionů obyvatelů Sp Států třeba

zastihnut lesním požárem meai

Pine City a Ilinckley atahynul
liyl pochován na hřbitově v Ilinolili požadavkům svého dělnictva Takové bylo rothodnutí nej vylil te sta méně za srpen a o 316 re sta

S již dne 12 t m V Jednotě organisovsli lole ve Francii voiii ta platí téměř o všech státech kde jjfti" 'd --iffvljí °S£fjTsI" Kpreíextt
ckley Odkud byl aneb měl-l- i ni-

jaké příbutné jsem se nemohl do-tvěd-
ěti

Snad některý a čtenifiaoiu aiien oyio usneseno aoy na oyuooro ovsem musí irancouzsay yj
se pesiuje aorns iiyunjni siav n

tající psdělané tboží obrovské vý
Vašeho ct listu jej třeba znalo poue 10 hod ia se pracovalo a Německu jatyk německy jazyk to států Jest následující: Kenlucky še $1000000000 A ta tboží jež


