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Me4í ařijai tf4
Příjmy vládní kletly skoro o

t UOooooo v okrouhlé i yr

vých ětrnát dnu tohoto misie

porovnáni a J'MJmy drak! polovice
misie srpna PMJmy na clech n
prvnfih čtrnáct dno tohoto miste

oboilely $92 J7000 oproti $6730
000 v druh polovin! rol sfr srpna
Příjmy vládní daol tyl viak Jen

$2202000 oproti 120034000 l
drahou polovici mísíc srpna
Ztráty U pMiinoa joa inin4

ri(lico4 dint m wbíika ti
ktroal daft ivjlfnityl od té lo
by co rový celní tikoa veiol v

pUtnoit t 00c ot $110 n galoo
Přljray vlidní joa ukmřř obmexe-n-

jen n daft pivní g doutníků ci

giret UbAka prQmirni $250000
denní

Te lUibirh iUj
Ziinim úřtdoíkb odboru pro

vnitřní tileZitotii ve WMbingtooi
a! do 1 července inřjlcí bode v

tich to dnech dohotoven Dle té-bo- i

jest poiet lamíttnaných 14043
Z těch 4042 oalctá te v úřadov-

nách ve Wasbingtoně 719 venku
mimo úřadovny viak ve Washing-ton- ž

9282 venku a ne ve Waih-iogto- nč

Z tčcbto naleti ae v od-

boru potemkovém 3675 ve ulalbŽ

pro tilelitOBli indiánské 4762 v

pensijním odboru a 108 ve služ

bách r&snýcb 4(2 uitanovených
jest presidentem 4367 tajemní
kem a 4224 podřízenými

BoziíH oalrertlta

Ze Sao Franotska ídéluje ae íe
vdova po milionáři Stanfordovi ho

dlá co nejdříve přikrociti k roríí
ření aivelebení university jakl si

toho ivěínělý manžel její přál
Stane ae tak hned jakmile toho

soudy povolí Asi $3000000 při
padne 1 posSstalosti jakmile tato
rotdílena bude universitě kdežto
veíkeró ostatní jmžní sfistane pod
správou vdovy Na jaře má se sa~

pocíti se stavbou nové knihovny v

ceně $150000 a nedaleko v témie
slohu rbudováno býu má museum
a přírodní kabintty ObS budovy
buaou imu v předu budov nynél
iích a u středu spojovati je bude
monumentální brána 68 stop vyso
ká Dále zřícena bude síň památ
ní v ceně $50000 a budova pro stu
dram luíby v téže ceně Prodle
ním dvou let bude na universitě
tříteno vie pro 2500 osob

Žádají náhrado

Ve spolkovém obvodním soudě v

New Yorku podala dne 15 t m

severo-americk- á obchodní společ-
nost odpověď na pohledávka vlády

spojenycn auta ?i 308 1750 pro
porušení smlouvy i požaduje od

vlády oproti tomu $283725 aa utr

pené škody jel vznikly jí právě 1

této smlouvy Smlouva sula aev
břeino 1890 Společnosti poskvto- -

valo te výhradně právo cby tatí a
loviti tuleně kolem ostrova Sr
Jiří a St Paul Onalaska ta čel

Spojnni Státy měly dostávat! od

společnosti nájemného ročně $60- -
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fitrM J vlkif4 krtky niti4
Mnou v j f"i4U (4nl vlnfk4
by kil lý nírli d itifn byl a

tUrďkit nJ4 Jifm tr(m i4kfii"

Ul]ft l(rttU
Ur Tbftbil řmtfb správr

pitliolřjifklhn fxIMUnl imMI
MI11 lhofti ve Vikínaftfi
dt Im# 11 t m fpriv o vtlk4
tyltřotán( Ulwrkobxf ďtyiki
NJřV pliá lli lieth
ikoitlek pjtnátá o t rMlb a po-

vil tubrktiťy a ěínl r ' ! i i 4

rtávrby k libránnf tťt rirm-r- l

V (prát A prsti inil jiným l

pli dUliln4 lUhUhiíťth stál
dojnýih křiv ijUtl #vl#(kypM
pidy p kfonli ibfrkitnsy i}m
nt sj křiv a nemifnými vemeny
tlm HoUm moboq nemo'n4

kasy ihned r'lt ranit a diUlmu 41-fr-

tbrk'jtry fnQle s v řas ll

Dále praví l pří ne

obyčejná velkétn roillřeřil tuln-r--

kůlny meii i a dobytkem
není ani pomyileiií 1 by re Uto
nemoo vykořenila Nákssa děje
se obyčejné — DaUl

obtll spočívá v tom ls u livých
ivlřit nelte tjisliti Jik daleko ná

km pokročili I)r kmitli od po
ručuje násliNjajfcí všeobecná zdra-

voto! opatření Míjitelové stád

dojných krav měli by se s povahou

tuberkulosy obeznámili a tanecha
ti všelijakých mastí a tátračných
prostředku Iččivýcb oni mají dobře
věděli co se stane pakli tuberku-los- a

v jejich stádu propukne a co v

zájmu veřejného zdravotnictví ma-

jí činiti Zdravotní opatření za

počnou tím le se nemocné aneb

podeiřelé zvíře ihned odstraní a

stádu věnuje se náležitá pozor-

nost
Trah a zlodJ

V květnu 1874 Williara Pan

coaat 25letý byl váženým obča
nem v Medina O Na rok před
tím oženil se slečnou E Terrello- -

vou dcerou vynikající rodioy Za
nedlouho mladistvá paní skonala
náhle i povídalo se le byla otráve-

na Pancoast shrábl za ní veliké

pojistné Zanedlouho na to ozná-

meno bylo le Pancoast ukradl

jako pokladník First National ban
ky $30000 a prchl Od té doby
nikdo o chlapíku nevěděl al po
jednou došla zpráva z Minneapolix
že byl tam zatčen pravě le jme-

nuje se M II Kent Oíenil se

opětně se slečnou J Lardovou
dcerou obchodníka dřívím i stal
se členem firmy Zpronevěřil as

$20000 a jen přímluvám ženy měl
co děkovati le nebyl pronásledo
ván Dostal as $25000 aby sám
začal avšak peníze ty probil Pře-stěbov-

a1

se pak do Mandan a tam
věnoval se obchodu pojišťovacímu
ošidil však společnosti jel zastá
val poznovu V březnu roku toho-

to léna jeho byla zabita sluhou
Swedenskim jen! paní jedné noci
zastřelil považuje prý jo za lupiče
Kent dostal opět pořádné pojištění
a Bwedenski dostál prý 1 toho sluš-

ný podíl $18000 Dne 16 t m

chycen jest chlap v Colorado a do-

praven do Minneapolis kde! uká-

zalo se le Kent a Pancoast jedna a

tál jest osoba

♦'Mulct law" ústavním

Zákon pokutový v Iowě tak zva-

ný "mulct-law- " jest ústavní Prvé
rozhodnutí u věci té podal soudce
W A Spurrier % okresu Polk v

ob vod nín soudě dne 15 t m

Soudní řízení stalo se na podnít
temperenclářQ kteří snažili se do-

kázali neústavnost zákona všelikým
možným i nemolným spusobem
Kozumf se samo sebou le případ
byl ihned odvolán k soudu vyšií
mu a rozhodnutí očekává se v led- -
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í(lň')t rnimn n a láv i f milí
fit Mlotlti o0'l tUA4 rv

fif nt ř')km ooíi kil lm ť-k-

il# ljf í Mi Um vlik
vyj# lftisl' s Vlk' llřitsnif

lov msl ťftl iittivfn sfUé-- t

níff íli fkol 11 it?2) a ty
a ni JlsJ

Vllilf tiek4M Jalius a

íři I íij{loi4 kuH ff pililáftf
a i(ř ftířňl $looKo míjí po-

sláni kyt f4t l VI M t Nt
Vorkv dne li t- - msvftj soaklsi na

vydáni jicb 1U1 lUkoka tdtuUli
Vltk p'!kof koraiiř Altiandcr

pronláil ! tiirni prif a odvoláni

lijti a odkii l Je na nátního t

jmnlki
Trátlll m 1 vpravy

rrolor "Falcon" kip llartlett

pliviila dne 15 láM do Xu John'
N F v j právo

k ttternt trtiní v Jo-n- l

podniknuté pod valením poru-

číka 1'eiry ho IVary soadroh

jeho Uogb fe a černoch sluli a šu-

stili lpět a sii v táli va llowdoin- -

ském kdřl irlrvají as rok aby
lokoníili pátráni svá Na ctsté té

ikusili členové výpravy velmi mno-

ho a ukrutná limy nedovolily jim

postupovat! tak Jakl povodně ie
lamýilelo 1'iní l'eary ové naro
dilo íe dne 12 iiřl 1891 dítko a

6 břetna dostala se výprava přes
Grónsko do tálivu Independent

nejiatií to bod kam poručík 1'eary
se byl kdy doital Ohromné mra-t- y

a bouře panovaly když celá spo--

ecuost utábořena byla as na 50

mil od Aoniversary Lodge Ilylo
56 60 stopnu pod nulou po dva dny
a útrapy neohrožených tkoumatelA

byly veliké Psu mnoho pofilo a

potraviny i jiné potřeby a lodě ne

bylo lte dovážet) reary proto roz-

hodl se že poile společnost svou

nazpět a sám že zůstane aby ne-

musel být svědkem větiích jeitě
běd svých soudruhu Astrop pří-

tel jeho prohledl a vyměřil část

pobřeží Melville kdežto poručík

Peary a žena jeho na saních až do

zálivu Obrike se dostali

Dojde kn stávce

V několika dnech dojde v Bosto

nu k veliké stávce jaké kdy v No
vé Anglii v odboru oděvním bylo
vůbec Itozné oddíly a jednoty
odbývaly dne 16 t m scnoze na

kterýchž usneseno jest aby práce
od kusu placena nebyla alebrž ca

vedly se týdenní mzdy dále poža
duje se zavedení pracovních hodin

jednotných Na druhý den odbý
vala se valná schůze dělníka a děl
nic je! rozhodli aby se ihned sma--

jitely dílen vyjednávalo Pakli
tito nepodvolí se po příkladu new

yorských soudruha svých nastane

jedna s největiích stávek Dělníci
náhodou mají lepší pole k boji
prací tak zvanou "řapovskou" viu-d- e

se čekalo v dílnách jakého asi
vlivu bude míti nové clo na obchod
a tak majitelům dílen nahrnuly se

zákatky je! vyřízení svého oče

kávají

Dáni v obžalobu

Třinácte muži bylo dre 18

m dáno velkou porotou v obžalo
ba 1a lučastnih se lynčování šesti
černocha nedaleko Millingtonu
Tenn Deset jich nalézalo se ji!
ve vězení dne výše vzpomenutého
a druzí tři dopadeni jsou den na to
Jména prvnějších lsou: W S

Itlchardson E Atkínson JeíT

Laxton E N James Joe Califf
Frank Tocker Sidney Douglass
Mtke Stickfadden Jamea Sisselick
James Walker a Frank II Hoynse

orlem nemilá r$liťt
Vellý

f!ti Hrnut l'a nitlilfň'
hybnls li t r velikým pnl4rm
leitl krotil MIMO ren nUbon
4tmi Na 4i( lk poli
fi't 14 hiHr M Biltťl f NIM
flttlil'nt apn pr4k'l
rbmeiiti Obe vinili t řlleml

Ulárny Mitlhesr lr %i9 ! k

sni iv Písmeny lihy 4tly
k ÍM-- i 1IÍ a di!# ni dSt t1a

1I ollf ptk 311 lil Jtk'f I

114 Ak-l-

pll e ni mnobi ti
sli ďtsrl Jlk nh-- ň Viníkl fcl

k l nv(

Po veliká p'ivdhl f JoliAton
Pl liftin byb limafmi itlehol
niky l0'i aby tn4 s nkr
i'l rnobťi sixilená a Islotino

bylo ni aihrs In Hath F'řk Fih
rig kbib Jnl iitp minii fie

fnl]e nálelitbo ďbUli ni vodní
lihJks $!r"0 dáno byl Ji J

prátnfkřtnt 11 ř ly jjí h a proje-
veni aUlvdu a vid t4 OUbol
nlii nnsli le ibýtijli 1 obnos

vlnují fs lji fietooi nj l a 1 tudíti
tm nebudou K Itbj v tom byli
Ctil proouditi by poslední ivfl

Crfit
I'4in4 biaka

W A Iatimer receiter prvního
Nirodiilho binku v Hfditia Mo

čadil dne 1 4 láfl litobu v# pl- -
kovém obvodním sondě v Jefferson

City na $158000 proti správě ban-

ky Jel nedávno zavřena byla V

lalobě udává st le řidilelové ban-

ky vedli náramné pěkný obchod
Pokladník banky J 8 Thompson

prchl do Meiika a Cyrus Newkirk

předseda dlí v Calífornii Aidite-lov- é

dovolili Newkirkovi aby vy
táhl 1 banky $101000 kdežto po-

kladník prohrál $71000 i dovolil

všelikým přátelům svým použiti
$90600 peněz nálelejleích bince s

nimil hráli Ileceiver udává dále

le správa nekonala vfibeo povinno
stí svýcb ani! odbývala schůze 1

podávala státním úředníkům klam
né správy

Otráveni naloženým matenu

Dne 13 t m otrávily se v Ne- -

nátku N D následující osoby

poliváním naloženého masa: Ed-

ward Josef a Frank Habelerovi 0

5 a 3 léta staří Kornelie Kosová

služka v Sabelerově rodině pradle-
na Sahrova sluha Iliram Peck
30letá paní Augusta Crawfordová
a 8letý Frank Crawford Rodina
Sabelerova bydlela u rodiny Craw-fordov- y

a ono maso polily při obě-

dě v poledne liudou však na livu

zachovány neboť dostalo se jim lé-

kařské pomoci ihned Maso bylo
koupeno na trhu v Novém Yorku

Ze msty

Kirby Barnum farmář jebo!
pozemky nalézají se u hranic Red
Lake reservace indiánské v Minne
sotě vrátil sc dne 14 t m 1 ne

bezpečné cesty po řece Thief jel
táhne se západně kol reservace
Cestu konalr na malém parníku
Skoro polovina cesty vykonána

byla molem plamená po obou stra
nách řeky řádivsícb v šířce as 60

mil Spojení a končinou tou Jest
chatrné a tak z jilní částí nedošlo
dosud ládných zprár ParnIČek
ubánčti musel někdy rychlostí tří
čtyř mil za hodiny a pak účastníci

výpravy museu vylézti 1 parníčku
a uchýliti ae do vody a! děsné
horko poněkud se zmírnilo aby
další cestu nastoupili Parníček
několikráte re vzňal a sotva byl
zachráněn Na řece tisíce a tisíce

bylo leklých ryb kdežto zvěř v di-

vém úprku před požárem se chrá-

níc k řece se utíkala však nadar-

mo Indiané v canoes probalt po
řece před hrozným livlem a dost
možné le mnohý s nich zahynul
nus ki M ii
člověkem len! vvmstíti se chtěl

svému sousedu Lid v onom oko-
lí hrozí lynčem chlapu pakli jej
aosianou 1 yz k naneunemu dílu
svému najai pry si ave jinesivary
Jel prchly spolu a ním

odhllab} seiflliu vlistnl dllnyl

sebi a dilnlky ktrý vlastni ol
I t _ 1 f I f š !!mi orsoo pnsei nyní rosatn

výdtlek kontraktora meii továr

ky a dllclky a tak prý pm:hodl
bř ol4 trsnv (Mth( lovirn

briku prý nablldnoni týho]
tuto a budou následovat! přlkli
tib ktelí kontraktory odstrani)
ILl 1 mZI I tli a I

krečovská usadila smrte'ron rlA
41 ea aVnlSkt(#iA 1 rrAmaai"

mmys v kviiii i v 1 umy p

krejčovském Na druhá stra
však opět dávný zlořád s J-

-

jen! i nyní zase délnictvo pr
sobě popuzuj a svornosC a řad jt1
Lll VI II i ntItUlUli flUISUCUl II III JP"k r t

často a všude se vvskvtalící id i
- a

úřadníkA lesllíti organizaci sv

třeba na úkor jiné Tak Itratrs

ry nutí členy organisaoí jinýc

aby vstoupili v řady United (U
ment orkers To namířeno W

hlavně proti členftm Hrtířft Pr£

zprogr unie krejčovské která fr

vymífiuje si ve smlouvách a kc

traktory by zaměstnávrli pou

členy její jako! činí to výše řečtft

bratrstvo nýbrl do smlouvy d

podmínku le kontraktoh zamě

návati musí členy uniové vůbec ?

Z toho zcela pochopitelně vzniki

nové třenice mezi organizacemi j

špatně vyplatit! by se mohly
děloictvu

T troskách

Dne 16 t m paliči zničili

00 vykonáno bylo v North Kn

Okl v jednom roce za jednu nl

Obchodní část města lehla po
lam S npnf nrwh vhnnill in Yv

dílo to IhářQ Rev ritebett v

ulici kdv Prvé noolainé znaro
11

bylo dáno spatřil tři jezdce)
úprkem hnali se z města 1 není

chyby le byli to paliči jil ob

založili c pohnutek všelikých I
lár vznikl' v lékárně Columbií1

šířil se rychlostí úžasnou Sk

jest za mnoho tisío Jest straš

to rána pro nové město a neučio
dráha něčeho budou ae muset ob

vatelé zbylí odstěhovat V ok

Enid usazeno jest i dosti naší

krajan fl a nich! pokud známo j

hořel F V Havlíček jen! měl

obchodní části města pěkně t?

dený obchod nábytkový Pan I

vlfček přistěhoval se před nedá

nem do North Enid a Ravet1
Neb kde! měl síA a hostioeV

Dále vyhořel obchod obilní a sk'(f
diště F S Kirk & Co střílní

grocerní obchod McConnelftv bi

dovy obchodní C II Thompsoj
Stephensona Geera a W J I5r

na Poiištěnf téměř iádné
U 1111 v n Tf Illlftr hí{
tor "Uauy Tribune" byli hej
přemolem a málem bylí by V

nul v plamenech kdyby porno
M b7 nedoitavila

j

' V továrně na líněnky SÍumJ
& uroa ve Wasbiogtoně vypuk
dne 17 t m poiir a zničil ráze

vše Pět osob ohořelo


