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Utni víUvi v Ioé
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Oekáraiý ilraJH

Z Ban Francinca ae adtltije ie
očekává e tam utrajk zřízenců pří

pouličních dráhách jiohl čítá e

na W)Q Příčinou k mrajku mi
býtl zavedení dopravy poitovních

iMylek na pouličních drihteh
poftty &lřelfi( na stanice poitovní
Dflnící prý obávají e ie tomu

bude následovali nnííenl mzdy je
mul pak tčlko bylo e protivit!

Idyl by pak epolečnoot mohu po
volal k pomoci Spojené Státy Dél

níci povalují obrnfilené zavedení

dopravy poatovní po pouliční dráze

pouze jen za záminku aby te hlav

ní umyol totil aníleoí mzdy a pře
Idejítf očekávaného i té příčiny
str-j- ko kryl

Otrávená voda

Z Pittsburgu ie sděluje že ná

sledkem dlouho panujfoího sucha a
velice nízké vody v řekách jest
tato nakažená a otrávená patrně t
výkalr) razných továren podél ře

ky se nalézajících Lučebníci i

továrny EJgar Tompsona voda

zkoušeli a nalezli prý v galoně vo-

dy patnáct gránft kyseliny airné
což by oviem postsčilo k sp&aobe
ní nemocí a snad i smrti

Nesnáze rraía

Sdělili jsme již že rváči o závod

Corbett a Fitzsimmons hodlali

uspořádali v Texasu rvanici což

guvernérem bylo zamezeno který
za tím účelem svolal zvláštní zase-

dání sněmu jenž přijal zákon proti
rvaní Rváči pak chystali se sejiti
v Indiánském území aviak i tu ne

pochodili a dána jim výstraha že

bude rvanice soudně zamezena

Nyní obmýilí uspořádati rvačka v

Ilot Springs Ark viak guvernér
hrozí že to překazí kdyby měl i

milicii povolati Jak se podobá
probouzí e konečně v lidu ame

rickém to vědomi že zápasy takové

jwou zábavou nelidskou a slouží

Americe k hanbě rouanlo se po
tlačit tde loterii a bylo by k přání
aby potlačeno bylo toto rváčství

Jíwhtí naše stříbro

Z Kanady se sděluje že zástupci
několika banku měli poradu
finančním ministrem Fonte rem —

ohledni americké stříbrné měny

jak stříbra Uk i stříbrných certi-

fikátu V Kanadě koluje prý
velké množství drobných ameri-

ckých stříbrných dolaru i certifi-

kátu Množství to odhaduje se

rUznř od 1750000 do 13500000
Bankéřům to není vhod jelikož

prý tato americká měna koluje na

místo domácí kteráž založena

jtst na zlaté a působí prý jim to

mnoho nesnází Ministr Foster

poradil jím co oviem bez jeho ra

dy věděli mohli le je snadni po--

moc aby totil banky odmítaly při
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1'rstl stříbra

Za přílslitosti vfuavy t Atlanta
odbýval se národní sjezd ý

a v ponllll Jne 14 byt
mezi jiným nčinšn i návrh aby
schváleno bylo svobodné a nob-mezen- é

nlent stříbra Návrh tento

zavdal podnít k dlouhé a tuhé de-tat- é

a poralen byl koneční 351

proti 101 hlasům Zástupci ze stá-

tů západních hlasovali větiinou pro
návrh kdello s východních sever-

ních a jílních skoro irtiahem proti
návrhu To sesli býti neklamnou
známkou le stříbrařské blázněni

pomíjí
šestnáct lotli potopeno

Na pobřell Pacifickém panovala
koncem minulého týdne silni bou-

ře v klerél 10 pobřelních lodi nto-nul- o

V mexickém městě La Paz

kteréž bouři zachváceno bylo jak
minule jsme sdělili bylo pobořeno
64 domů a pět lidi přišlo o život

Ilankéř v prachu
V Hicbland la oznámen ve

středu úpadek tamnějsího banku

Jeden z majitelů banku Cbarlton

odejel minulý týden na východ

pod záminkou že zpeněží ta rě-kt- eré

cenné listiny však více se

nevrátil Vklady banka obnášejí
asi $60000 a má se za to že vkla-

datelé sotva obdrží více než 30 ct
na dolar Charitou spekuloval na

burse a nepochybně že tato speku-

lace zavinila úpadek banka

Ručitelé mml platit
V Rock Rapids vynesl sudí Oli-ve- r

důležitý rozsudek v příčině zá-

kona iowského tak zv mulet law
Dle toho zákona může daň uloženi
na hostince vymáhána býti prode-

jem majetku v němž hostinec se

nalezi a jeden podobný majetekjsa
úřadně ku koupi nabídnut za daň

obnášející $600 neualezl kapce
Soudce uznal že v případu takovém

jsou ručitelé povinni celou daří za-

platit Prohibičáci se radují že

prý to zabrání zřizování potyk v

bezcenných boudách kteréž by ne-

měly cenu daně jaki uložena jest

ŽiluJÍ vládu

Miuulý kongres zruiil daň na líh

používaný k účelům lékařským a

sice měl sekretář pokladny ustano-vi- ti

pravidla za jakých se líh daně

zbaviti mi Sekreliř to neučinil

jelikož prý jest to těžko dokizati a

nyní botovitelé vielikých lekvarů
v nichž lih jest hlavni a podstatnou
čistí chystají se žalovati vládu o

navriecní daně kteri na lib jimi
použitý byla zaplacena

Stah blázni

Z Brooklyna se sděluje že dojde

nepochybně k opětnéma sňatku
William K Vanderbilta a bývalou
svou ženou kterou se nechal po-

čátkem roku rozvésti K opětnému
smíření zavdi prý příležitost sňa-

tek jejich dcery Consuely a vévo-

dou Marlborough

Papež Lev poslal prý nedivno

pastýřský list kněžstvu americké-
mu v němž odsuzuje kongresy ná-

boženské Jak známo odbvval se

kongres takový při výstavě chicag-
ské a doufalo se le nebude

ItiHi l'"rckA itr4h v lrlfl
toho ro wJ(

HL Mina nitij # s

le tam fnlbývána byla porada 6čal
"

2nt lil k4 11 II1L
iivii(f i'P mrt j ii tm irifUM
VthMutla pftf(xln4 ivémq občana
KiiimorrUovi ktrrflto ň 11 ob

aliující 14 milionrí akru pomník u

poatoupt o byl
--

polčnoti Orinoko
talolené ve Washingtonu Před
eda upolečnooti vyjádřil le

polečnoat nečiní ničeho co mohlo

by Wnti k zápletce meti Hpojenýml
Státy a Anglií a prth!áil rottiřo
vanou zprávu le aekretář zahra-

niční Olney poládal vládu angli
ckou aby do jinté určité doby

vyklidila uporné ezemf % avolila ku

arbitraci za pouhý výmjil vynale
tavých zpravodaji) Nepochybně

prý nalebá vláda naie na angli-ck- oc

aby tato avolila k arbitra i

ale na utopen" vyhroiovánf pasud
jome nedoMpili

Potud ve vezeni

Páter Wagner v St Joneph Mo

0 němí jsme jil několikráte zmín-

ku učinili nalézá ae pOHud ve vě-

zení a nečiní ládný pokus aby e

na ťáruku na avobodu dostal nýbrž
chce ve vězení vyčkali doby přelí-
čení kteréž do iiatopadu odloženo

bylo

Převržený parník

Na pobřeží yucatanokém v záli-

vu Kperito Sinto převržen byl
vichřicí americký parník Freddy
M na němž nalézalo ae 47 cestují-
cích a 11 lodrfkĎ 9 ceittujíofch a
1 lodník utonuli ontatní viak byli
zachráněni

1'ropuHtII yJerhny

O polepSovně pro pobloudilá
děvčata v Kvanuton III docházely
v nedávné době zprávy že není

apráva téže jak by býti měla a že

nenakládá ne ne "chovankami tak

aby polepíení od nich očekávati ne

mohlo Následken toho udělil

guvernér Altgeld v minulých dnech

víem chovankám počtem 112 mi- -

lo- -t a měly být propuštěny ale ony
odepřely ústav opustit

Připisovali

V Cedar Kipids vyilo na jevo
že poitovní úřad skolektoval od

různých obchodníku $70 za dlužné

poitovné za minulé čtvrtletí kdež-

to oni dlužili pouze 130 Charles
Dvořák superintendent nad lišto-oo- ii

vedl účty o dlužném poštov-
ném a podal každé Stvrtletl poit-mistr- u

Charlesovi zprávu který vy-

hotovil účty a nechal je akolekto-va- t

Jedna firma se proti účtu

ohradila a když záležitost vyšetře-
na byl Dvořák propuitěn Dvořák

tvrdí že výkaa jeho byl v souhlase
a&níáilrfi m 1 a fA2tAes Ir A Arl #mbrw - vwj vy

-

dl že účty vyhotoveny byly podle

t)l éWn V ZlTf

pikáme u k7 Poitov- -

!ln rhlri( &t±A ktr n1n
sutečnostta objvl kolek Uk iv
i"posUge dae stamp" jehož obnos

pad tento dokftioj zcela jun f

kdybychom mli volné a

raísnl stříbra jk nal! stři-br- H

chtí byla by naie mina ti-se-

inshodnweoa

)ná i p A áki
V dnech 14 a 15 t rn odbýván

byl v St IiWisa sjezd poradního

výboru ústředního spolku Ameri

can Protetlve Aociation a v ném

ťfíjsty byly následující resoluce

navrlené výborem k tomu cíli zvo-

leným: "Odporoučíme aby utvo-

řen byl výkonný výbor pozůstáva-

jíc! ze 13 členů výboru poradního
totil úřadntků předsedy sekretáře

Pokladníka a náměstka a devíti

Členů ustanovených předsedou

aby poradní výbor pro-

střednictvím tohoto výkonného vý-

boru sbíral veikeré molné poučení
ohledné náhledů styků a minulosti

viech možných kaudidátů pro pro
sidentstvl a náměstnictví viech po-

litických stran a al zprávy tyto se-b- éře

a sestaví aby poskytnul jich

výkonným výborům viech států

aby jimi roziiřeny byly a podříze-

ných čísel a poradních výborů pod

jejich uprávou í číslům kde vrchní

čísla nejsou organizována Usne-ien- o

že výbor tento radí členům

tohot J řádu aby hlasovali se stra-

nou ku které náleží aviak pouze

jen pro ty kandidáty kteříž jsou v

úplném souhlasu s následujícími
zásadami a budou jich ietřiti pakli
zvoleni: obmezeni přistěhovalectva

vymezením viech nežidoucioh osob

prodlonžení doby v kteréž lze na-bý- ti

občauství položení vzdělání

co kvalifikace volební udržování

jediného nesektářského systému
svobodných obecných škol žádné

obecní peníze aneb obecní jmění

pro sektářskó účely ovalení daně

na viechen majetek který nepatří
a není kontrolován obecností pod-

robení úřadní prohlídce viech sou-

kromých íkol klášterů ženských i

mužských nemocnic a viech ústavů

vzdělávacích i opravních: nedávání

žádné podpory kterékoliv osobě při
domáhání se úřadu kteráž by uzná-

vala Že dlužna jest poslouchat! v

civilních věcech jakoukoliv cizou

aneb církevní moc obecné pozem-

ky ku skutečnému osídlení pouze

pro americké občany Usneseno

Že tento řád požaduje úplné plnění
viech zavedených zákonů zákonitě

ustanovenými úřady Jedineu pra-

vou americkou cestu proti stávají-eím- u

zlu dlužno hledati v soudech

a ve volbách

Pane Dole hooíf
Farmeři na padesát mil okolo

Siouz Falls S D těiili ae v minu-

lých dnech velmi dobrým cenám

pienice Obchodaíci obilní totil
dostali se do vlasů Obyčejně platí
za pienici o 14 centů méně než v

Minneapolis Společnost skladiiC

Northwestern Klevator Company
kteráž založena byla Great North
ern dráhou chtěla prý ovládnout!

úplně trh nepochybně v zájmu do

pravy a počala nabízet! za obul

ceny lepil ai rozdíl mezi cenou v

Siouz Falls s Minneapolis obnášel

jen osm centů Ostatní obchodníci

obilní nepochybně podporováni
aoutělícfmi dráhami platili podob-

nou cena

žni poitmistr ol adresáta skolekto- - jímali americké peníze stříbrné
vat V případech jednotlivců se aneb na stříbře zalolené ▼ plné ce-ovi-

tak dije hned při dodáal ci a tím la imisí a oběhu Pří- -


