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ríra okriko bylo 1 minut-a- i rn
mřezáno prken a n mnoholt jou tkne

by vítií nslíi bjly před rokem Z

toho yiá } j#ou záoby skoro o

eden bilion 6tTřčnfrli střevfcfi

rken bojnřjMml totiž právě ai o

tolik mnobo li obnstel přívoz z Ka-

nady ktrý nastal j o přijmutí nyněj
šího zákona celního kterým clo tu
ířkna zrui-n- bylo Zt dli do vod

roč práci zastai iti musí jfst to l
následkem zviklanóbo úvěru

agitacemi nemohou vy

dlužili se potřebné kapitály aby

mohli ohromné své přebytečné záso

by držeti ř jřště rozmnožovali další

výrobou Výbor který dřevaři si

zvolili aby o situaci uvažoval piavl
ve své zprávě mezi jiným: "Výbor
vál jest přesvědčen Že stav tento

zaviněn jest hlavně zruštním cla na

rkna a zhoršen ještě nynějšími oba

vami ze by moula přijít svobodná

ražba slříora a úplné zvráceDÍ uaíeho

finančního svstému Véříme všichni

bez ohledu na politické strany že ve

škerýcb čestných prostředků mělo

y se použiti ku zjednání přesvědče
ní že otázky kteréž jsou nyní před

americkým lidem nejsou otázky stra
nické nýbrž otázky obchodní a že

budoucí blahobyt národa a proxpěcfa

znovu započetf práce ve všech obo

recb výroby a zvláště na pilách a v

hotoveni prken t bílé borovice závisí

od schválení ochrany celní a zvláště

zlaté měny co měřítka peněz všech

obchodních národu celého světa" □

liryan píše přijímací list
V posledních 3—4 dnech ztrávil

p Bryan mnobo řaiu spisováním
istu jímž formálně přijme svou

nominaci za kandidáta president- -

ství Listina ta nebude tak dloubá

jako jebo řeč v Madison Square
Gardenu a nebude dána na veřej
nost pokud nebude uveřejněno při

jetí nominace McKinleye

Opravy ostavy v Minnesotě

Při budoucí volbě v Minnesotě

bude se hlaovsti lét o iiékolik o--

prav k ústavě a sice: Bude se hla--

sovati o svolání ústavního sjezdu za

účelem zpracování nové ústavy

Mimo to a pro případ že by návrh

ten neproftel bude se blasovati oná-
sledující opravy ústavy: Aby právo

udílení milosti odsouzeným odňato

bylo guvernéru a svěřeno zvláštní
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M4I00V Z minulý rok dobylo
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ulil s k nlrnf vttitt Ve ihiJ
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do 1 srpna stříbrných d Uro ttůi
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ta cefjth prtobh bo let trvání min-covn-
y

raženo bjlo týchž pouze

ťkdlá banka

Argt-nlin- e bank pionýrský útav
v Arjíiitin' Kfns byla zavřena ve

středu M)ron A Watermanem výp
inp-ktortr-

n státních bank v Ksnsa-s- u

Závszkv iáčí se na 1193000
z čehož 1122500 připadá vkladate

lům Úředníky a řiditely banky

jou blavné argentinští občané

obchodníci dělníci a farmáři Úpa
dek banky způsobil ovšem veliké

rozčilení neboť byla pokládána za

jí-de- z nejtolidnějéfcb peněžních
ústavu ve státě

INmItouj v spulkoré celníci

V posledních 0 měsících II II

Moor zvláštní jednatel spolkového

pokladničního odboru vyšetřoval
soustavně správu celnice v San

Franciscu vynesl na světlo

značné podvody jimiž poškozena je
vláda spolková vysvitá z toho že 3

neb více úředníku propuštěno bylo
ze služby kdežto jiní byli udáni a

jet jim očekávati vyšetřování pro

porušení spolkových zákonu Po

sledním svědectvím zavlečen je do

skandálu koilektor John II Wi-- e A

jebo syn llarry onen že věděl že

býv tlumočník čínského jazyka
Dick Williams "dělal" peníze nezá

konným propouštěním Číňanft dru

bý puk Že přijímal cenné dary od

Williamse a pokoudel se pomoci mu

zastraAovali svědky

Náboje v seně

Do New Orleans došla od Mahea

bteambip Co zpráva že v seně

naloženém na lodi Wanderer naleze

ny byly náboje Dvanáct bulíků

adressovaných od jisté cincínnatské

firmy Amerikánu li E Caldwellovi

v Port Uarrios obsahovalo 82000

patron a jiných nábojft Shledalo
s že Caldwellovi a II C Parkoví

rovněž v Port Banios posláno bylo
9 podobných zásylek Není známo

byly-- li náboje ty určeny prokubán
'ké nebo guatemalské povstalce
Caldwell byl zatčen a do Wasbingto
nu podána o tom zpráva

Hasl se nřlt anglicky

pouze jen v řeči anglické Hyn
b u VineSeoa 2]0ba na několik lo

Jf Je prý ee dle nařízení toho neza

chovifAjí Zajímavým jest že se v

pneme i sueiuje z primy poanei k

tomu nařízeni dala česká lože v LhV
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V Indianapolís ai po d#et do

I shromallujt lid na r)hu poš-

tovního úfadtf a přetřá& Um finto

Int otázku Debaty takové tmly
kolikrát al do půlnoci Policie i

pokalila mnohokrát ale mamě

ihlaklf lid a konečné kolik

lidí zalkla Zatčení pohnáni byli

před toudce Cože od městského

touda který je vlak vesroíe propu
til na základě důvodu že nikdo o

porušuje zákon přetřásaje politické

otázky ds ulicí Zárovvn dotknuv

w Občanské svobody povfdél policii

Aby dalším zatykáním v tomto

ohledu nenamáhala ježto by zatčeni

nikdy nebyli potrestáni

americké penixe v Kanadě

Baoky v Torontě mají den ze dne

větlí vítr před Americkými penězi
Bank of Montreal vMontreal ode

přela přijímali bankovky nebo stří-

brné peníze Spojených Stát 4 To

rontiká pobočka banky té přijímá
dosud menší obnosy od vkladateld a

ůčtnje 1 procenta Merchant btnk

uvažuje také o tom nebylo li by

radno odmítati americké peníze

přijímá je však dosud s diskontem 1

proa Standard bank zavedla před

nějakým časem diskonto 10 procent

Dominion bank účtuje 2 procenta na

národní bankovky a 10 procent ca

stříbrné certifikáty Jiné banky
42tu jí procento Jen Bank f

Hamilton přijímá od vkladatela

stříbro v malých obnosech

Stríbraři pro zlato

Za Sioui City se oznamuje A J
Westfall jeden z předních populisla

T tomto okresu který ucházel s o

mandát kongresnfka a o úřad guver

sérský prodává letos mléčné separa'

tory (odstředivky) a při lom "délé

splčV pro Tolnou ražbu stříbra

Před několika dny jaa na cesté do

Eingsley kde měl také mí ti řeč

prodal sepsrator a předložil farmářo

tí k podepsání nota splatnou ve

zlaté Farmář však podpis odepřel
a na Westfall 5 v humbog veřejné

upozornil To dopálilo popalistu
tak ie do řečené schůze pesla! za

sebe jiného Jebo nny maní býti

vypláceny vesmis zlatem

Hoke Sraltli pojde- -

Před néjakým čaetn kmitly se

tiskem povřst o možnosti brzké re-isn-

tajemníka vnitra Hoke

Smitha Není až teď pochybnosti
2e resignsci podat a ie byla přijata
Před několika dny dal si tajemník
své kniby A ppíry zaxlatí do Atlan

ty 6a Lze míli ca to Že nástupce

jebo jmenován bode velmi žáby

Jak známo vyslovil se tajemník
Smitn pro liryaoa a sewalla

Fraaeis Udesaaikea valtra

President Cicvelanl jmenoval

pcmdílí býv eovernéra mwourského
Davis li Frsncise tsjemn kem

vnitra místo odstouplého Iioke

v

i
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lato byl vs vJUiřu jirnoI byls ol
ká4na liinítnata Také }4dot lby

t)U apA řeč riěme'ki vedle anglb

tne iyia zamítnula ti prou oi nia

0rn však Němci vzdor lomu pnuli

vajf rituálu ktcrýl malí v překladu

74e velká stát ka

Ntw York llml t pravit Víi

tLni zřlzonci u Adams Kipross (
ve východních měitecb zastaví práci
k příkazu generální výkonné úřa lov-n-

Hytlřft Práce Praví se že za

tímto hnutím stoji Switcbmen's

Mutual Aid Ai'n s přešinovači v

nádrsžišti dráhy pennsylvanské v

Jersey City zastaví ráci Hnutt

t Ho zajisté bode na velikou překážku

nakládání expreosních vozu

Ubmezené cestování

Státní tdravotnl úřad v Coloradu

prohlašuje ve své výroční zprávě Že

je povinností státu nedovolovat! na

dále nemocným bez jakéhokoli roz

dílu cestování státem a tím i rozši- -

ování nemocí v mnohých případech

nýbrž stáli na tom aby každý ne-

mocný vykázal se zvláátním povole-

ní ku cestování Btátem

7000 let před Kristem

Výprava university pennsylvanské
do Babylonie setkala ne s nevšedním

úspěchem Podařilo? se jí nalézti

klínové nápisy nejméně o 2250 let

starší nežli dosud nalezené Tím je

prokázána existence a vzdělanost? ná

roda v Babylonii bydlevšíbo nejméně

7000 let před Kristem Profesor

llilprecht je teď v OařibradS zaměst-

nán rozlřiďováním nápisů které sta

nou se mejelkem tamějšího císařské
ho musea

Srážka vlaku

U Valentine 22 mil záp od

Pittsburgu na dráze Pittsburg &

Western srazily se v pondělí o po- -

lednách na křižovatce 3 vlaky

Byly rozbity 3 osobní 18 náklad

ních vozů a poraněno bylo 25 ce-

stujících nichž 5 asi nevyvážné
Poranění dopraveni byli do Alleg

heny hospitalu kdež se jim dostalo

všemožného ošetření

Rytíři Fythiorl

V Clevelaudu kenala se včera

18 dvouroční schÚ2e nejvyšší lože

Itytířu Pylbiových Organisaceta
má teď 6494 loží a 454639 členů

DKOBSĚ ZPIUff

Strašný výbuch udál se minulé

pondělí v New Ilolland Pa Vy
buchly totil zásoby dynamitu ulože
né v hotelu jichž mělo být použitu
při zřizování nové telefonické linie

Bylo ho 25 liber a výbuchem tři lidé

byli na místé zabiti a 10 jiných zra
něno

V Eau Claire Wis bylo v pon
délfsaměalnáno 25 dělníků bořením

staré Čtyřpatrové budovy zvané
Musio Iíallkdyž tate se náhle sesula
a pobrobila je Tri i mcb vytažen
byli již jen co mrtvoly dva smrtelně
zraněni a 12 byla více neb méně po
šramoceno

V pi(btirgké Iflriirné náUI

Jící rjír Thimp ('„ vUbla
vo li dl řltpefíh'i kovu tli děl
bM MikeMnkriw John Lorvkfc

Jidifi Diuriis bvIS difiA popáltnl
V bf tomu dnf4 I budou při
livotě í hovilií

ííoiisřálni pšlmUtr vydal roi-k- az

dle něhoi m61 lloiniinl spo-leěbi- it

avé áfrdnl dopisy dnpravovA-t- i
si i hrma totiž rníti svou poštu

Dopravoiání však soukromých dopl
ů rnszi jednotlivými taměstnanci

Jot rákáiáno

írif Lmdy FoUom v IVrry
Okl zsifrei byl výp spolkovým
marAáUiu na obvinění te zavraždil
zámožného dobytkáře Linga někdy
před 9 lity Fulsom byl tehdy o--
dezřláo z vraždy ne však prooásle- -

lován

Zpráva o resígnacl tajemntkA
loke Smitha ktert se vyslovil pro

líryana A Sewalls vzbudila v politi- -

kých kruzích washingtonských ne

malý rozruch Osobní poměr mezi

ním A presidentem nevzal však úho-

ny žádné

Tržní zprávy
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Man setrvává itálo Uvnm lTHSn
LoJní temeno t poolkad ojiít lenilo leat

Djrnt m t1%

Dobjtek boWti byl mtoalého tdue mít
ln4( tjMI al toprvl koncem tdn pon4knd
odoal a teoto týden iiat Ui ochable Voli
] akrovLlJI a frodáva]! po tM®4TI krá?y
a Jalovic tlU®3as voli k lira aHJ40
dobtok tcxeuk %iWiílÍO

Dobyt k vepřovy byt minul? tdeii eaoy ley
li ale ť nto tydn poíloá ochabla a lehký kW
nul aei ua to alm Jako atál před týdnem kdoi
to tetký JeiU vlca Prodává m lbky ta tllt
ílAtO milený lMi380 a tký lJ76aj06

Omaha daelt arpaa
Dobytka hovíilho nyní hojni do trliO a při

viti ov m akoro veemie tr aápadnlch raall
dobytka k lim V minulém týdní pHv4uoo
bylo lm kaei hoveallio 4 jeat o SIO0 vtoa
Del minulý týden TU vrpruverjo dubytaa as

iyu( bojnljl přiváli U4uem mlnnlllio týdna
pMv-- i no l&riA cot jeet j dnoa tolik Jak přa4
rtikam PMváiený vepřový dubyťk není ve
tavn neJIKm
ftHovIsiho dobytka v prvních dnech týdna pft
ve 'ano skoro dvojnásob 00 miaalý aabol pfive- -

t no done 41(8 kueé a viVra itHX kdlto miaa
lý týden přivnieao dohromady tU3 Za rirho
toho dobyUa poaaa tři stáda bylo knaenýeb
voli a s tich Jedno váliol primářem 1U1 Uber
prodáno 11 (IN 1 drahl prdmlreas vlby liti
prodáno aa 11 JO Krávy a Jalovic Jeoa ta
líaífcl70 a dobyt k k Hra llaOQJa9

Vepřový dobytek Jeet c ay Bttá! ael bM tý
dnem SHiyiál eaa plácne byla II0O vltšl- -
aoa vlek platilo s II TOQJso To Jt oř-- a

osa a v porovaáal a lookm alak á nebol tably
byla MatUl ál
Vejce (erelvá sloopta aa Ie "i

afáelo setrvává v aat ssl tv jal proaiřadal k
Bakládáat 1 asata BJlrpál stolní a vakva lia
11 cntl 1 mislovny oOstřeiTuvaBi lSQláo a
sblrmal smeUný llo
Drlbtl setrvává v eeaáoh dHvIJItab sl pta

4 svata kuřete 3 eestl a jara! kechey
eantl

SU toata M srpna
I'Srn to J esay o nleo pl ítelo I řervsn

]t za ei3A Itala I tvrdá Jarka aa (la
labařte npr-jt-l torna Jeet JelU lavaljM a

klreU JU pod lna tou! aa 1

Bet iris Jeet e ay peval a avexmlnlai pra-stř-

ni taTa
tr OrVaas M srpaa

Bavlaa Jeat oasy asUlrns prostři ni ta 1%

aorais ny nasovacino prav monu
U)DwUJak tfíim% (J vrchnf oíe

používali pouze jen občané mající RyUřa ptbi0výcb že všechny pod-pln- é

občanství a ne jako posud vši- -
qU n nif I)OUívati ohř ft

'tichni kdo mají první list aby města

a městečka měla právo sestavovali

si sve viasmi zsaaani zsaony cm

novuje že majetek občanů nesmí

být vzat k obecné potřebé bet n-á-

brady připojeny byly jesté také


