
f

TksMfse m fkMrih
flntof TUftfn rsnl vo

V élř tknn propadla # bki
I oIt po#dfý o l tálM f o lUhlffl

i I
byt 4 holiny srn lam knfálsn

při ( asIMnýth IMi iilMsih fj
pustil hlí htílon svofl diíl

tlst-flfSS-
Í f Isfrf8l

Viňobřif( Stolní J nf ♦ pMrrt
protidri v rkřplt 'rnn Mvdřlřt
a é a a t é é

MM i(áééá i nti
Hmithtrn dráhy nfk f 'lifttin
Sto dřsvlnfm řnoslsm Hirnlvs

f Kl Hmith a jistý farmář

jmAfn ítiíharl Uttlft hyli ia
mítá fcmřfef) ~- - Tíhni lne vs#r
o láli s h flilllmors t drá
tm ftsdtUkl h rioltstí H
hlířf nabilsnlrh toal vyj#f k

l"jf řnillbt 'Iři iramfiv4

byli při lom pofstinl a jdon labtl

nu t dollarfl — Na

NMtt!# Wash byla nahoru mtí
vola Mi k obr ho Iftílin rntťi
jrMho aisftotftií h# rtrmy ii tijofi a

Murrisnn hunn Muk byl

přsjst řtsobňffii tlaksnv Northrn
Paifio dfál v

9

% ksarsnr lUUssl
V ííran l líipids Mim konal

UrMo dnerh konvsmd svoií

"íttoř Carrlsra Nitíonal A- -

ia" a v pondlll Jsjí prftvod byl

při dílničkám svátku hlavní n la
jistl dne V At awfca kráčelo a 1 7 o

HstonolA ltl huďbnftli sboru
éfilnlovalo Více Bel polovic li

stoiioíři bylo i Chicaga Postmlstr

llMlng prtveil arbou kolem I20o

vého molitva Z New Yorku

hylo U přítomno 131 i Clsvslan- -

la a Toleda Cl t Milwsnkee
VI a Filadelfie % %% Detroit 140
lislonoSa Postmlstr Carroll a

purkmistr Mowe (Irand Kapids
promluvil k shromážděným hotUm
uvítací řeči Kratlí řrči promlu-
vili Richard II (jainn i Filletíle
oitmislř Enright i DelroitJIesíng
Chicaia a koniresuík Hmith

Vlastni jednáni zahájeno bylo tepr-
ve v uterr

Živelní pohromy
Hrozná bouře anesla se v noci na

úterek nad část townshipa Menalen

a Franklin jak se adčlaje z Unicn
townu Pa Mnoho domu kolen a

úrody bylo zničeno a jen 3 staveni
zflsulft stáli celá Zabit nebvl nikdo
ale nčkolik osob přišlo k rflzným
uraanm rjasmf bouří postilené je
asi 400 stop Široké

Vichřke v Xové Anarlfl

Prudká vichřice která na Ithode

l'lf#l Pan Ufřism lUj(fařf il

í ťi rUtaUřJnl ň H #mřtfiff

íflilit by twtítw 4

MMniH al M l M oilřskll I As

d lk'i prii In aU bUfiřipřál
km li látftřti tfUfittfttnf

IHss f MslfMi

Hiát Milřis Aálrtovl Vsřmofit a

fl'!Ail pfř ripib!ikintkfi

djiftAřh '% jfřřiřl iVfdsfi byl

Vnt vtitfvti kl"řá dí# 'iilsf
nřli fi r&v iřcvflujs (nooo hl4
T IV I i # 1 atnlfři npl ďi křiřijjfssu

8 dilřiktf ivflsn kttiiitta

hls4 V (Mim di(rikta huhř
iíiltikffi a t Hitlhn lrtti(slb
Milr-r- MrKiftlsyovt dn Cshtoftu
-- "I4h n vftlMtff ihřis-- l Itiilin
lljřít-ki- správa

Kronika tililitl

f ( 11 rr II

UmUA vlak dráhy An-ai- % M l

Hivfř nálflf jí t bratřím Korbel5ra

iřítd s v iipdíii vefřř do Míl
rky Ma I Vlak 1 1 přístaviíté v

Arcatt kd nalrá dřsvosklad tr
KorhelO smri-- k pilám a stanici

ivané Korbel v okresu llarnUMt

Neitstí událo s asi ft mil severní
od Arcuta na moste přes řsku Mad

Když vlak vjel na most povolil

sloupy tího! a parostroj dvllma

osobními voiy sřítil se do řcčiítl 40

top hluboko Ve vlaku nalítalo se

řes 30 osob i nichž 4 na míté

uumrctny a 16 telce račno bylo
ouae jediný človřk jenž skokem ss

aachránil tiicl poranění Zabiti jsou:
annie Ilolland i Kiverside sl Kírk

manová Fannie (Jrsgory s Eureka

Šandy Csraeron bradař Meai téžce

ranoajmí naléxajl se slečny Marie a

Anna Zárubovy teteřw bratří Kor

belu a sentry vrchního správce drá

hy a návodů Korbelových v llum
boldt Co p Václava Záruby Je
ich matka sestra bratři Korbel 6

lemřftu letos na ranči v Sonoma Co

Mary Zárubova má zlomenou nohu

kdežto starSí sestra její Anna jest
téžce porančna vnitřně Dvanáct

trančnych se asi uadraví Zvláítnl

omocný vlak % Arcata poslán byl
s lékařskou pomocí ihned na místo

nestčsti a raritní dopraveni tpít do

Arcata

II ClrtUMHonhiH mrtey
Z lierlína doSIa do Chicaca tprá- -

va io II ClauHsenius bývalt nčme- -
cky poadéji rakousko uhersky kon-su- l

tam ternřel Týž narodil se-- r
824 v Enchwege v Hessen-Nassa- v

sku V roce 1850 so vystihoval do

Ameriky Poadéji se stal v New
Yorku tajemníkem pruského ceně
rálního konsula Schmidta a kdvž
tento odcestoval do Evropy převaal
fuenl kanceláře V roce 1807 stal
se konsulem severončmeckčho sjol
ku v Chicagu a v r 1871 stal ae říí
ským konsulem nčraeckým Od roku
1878 zastával úřad rakousko uber

ského konsula kterýžto úřad zastá
val až do ukončení avčtové výstavy

chicagské II Clausseniua byl za--

kladatelem firmy II Claussenius &

Co v Chicagu která mimo přeplav-
ních záležitostí provoiuje i rozsáhlý
obchod sménečný a bankovní V r
891 vystoupil g obchodu který udr

žoval valné spojeni a Čechy chicag-

skými Jedna dcera jeho provdána
o i a soudce Ilrentana Mimo toho

zanechává 5 syn o z nichž 3 jsou ma--

itely obchCHiu II Claussenius V Co
f

Znamení duby

Úpadky ohlásily v tochto dnech

mimo jiné: Firma Coffin A Altémui
& Co nejvřtil velkoolcbod střížním
zbožím ve Filadelfii Union Ilottling
Co y New Yorku Uennett National
Uank v New WhaUonu Wash A

E &LK Kelly firma pajčující na

'nsltl i řřfwífl #taiUn lnn Ut Ín #

iřlbřňý fl#ři lhtttťmHtfí% byl

í)ím ulibnftn "ttUsksm

M líiňl#f VUh" i ( hlí{i byly t
ňlflhiflln-yřir- t f f M'ii II t #'b'

ř#n t rmU% Í )' ktrá přijh

dráhy řfiřt Vjrft# db(t# UU

ftíM "jiirftn i riufřUn lii

VréiŘ lřýr# Usm f# 1Hnh

?iílkol tfřáfftf návtidiif di
Art tMnf#U 'ffd Jimi fbřt l

přfiti tifioik tťwi kiíi-li4- t

tuUMi lUinn v nétn i říií
mrífri ď Um fAMl m fřníiováfií

spolková ffM i pH Jistýrk b

l'fri v lf lnoi it( i slitrh
Ivřdí ! pdkvá Uta vtladalfl
(yitání slátftl iřáy k I tkotimrc

Plkornii i%kfo' ní jen tb!ř
kdyi ]U vfhradné oiá!!ílot ti- -

tycV-h- státd a le vtfhlttit CU
třland byl ípiné oprávněn poslat
ojki(!fi ( hůi:% ani] by byl o

lotn dřív dololl a illínruWm
1

tátntm břIctn

fsa Ilryan m na rrUrk
V Ksna City si pan Urván v io

bjtu pospUil a spustil řeč s vlaku ul
o 7 hod ráno k tástuuu ieleiniČ
ntth a jalkářkýcb dflníkft kuří
chtěli slvst-t-i slova m střtbrn

I á t t t š

miavnytin ifiio asi lli se mu
do smíchu hned na nAtku kdvl
tkl že tentokrát aačíná 'dílať io
nřkud dříve nežli obyčejné I'k
ohříval sté obvyklé roiutny o tom
!e musí býti otevřeny mincovny dři
ve neíli dílny vyslechl s potéňenfm
nřkohk státnickích víkřikft íako

w „ w 0

Missouri vám dá 100000 hlasu včt

íiny!" "Přidejto Kansas se COOOOJN

pod ukončil polohtánfm lástupu
výkladem že všeobecný lájem bra

ný na nynější kampani inamená že

vládu je třeba udélati tím čím vláda

býti má a to že bude vláda která
bude chránili nejnižiWho človčka v

term v jeho právech k práci a k ovo
ci jeho pftdy Následoval náramný
applaus a nestéstl se nestalo takto
žádné

1'opullstlcká notlílkare

W W Allen předseda nonuli
stické národní konvence taslal W
J IJryanovi v pondčlí přípin jímž
ej lorm&ine uvědomuje o Doouli- -

etické nominaci pro ářad presiden-
ta Předseda výkonného výboru
popul senátor liuttler ae aev Caro- -

iny nvédomtl pak ivláítním Dříni- -

sem o nominaci Thos E Watsona
kandidáU místopresidentství Hen
Allen písep Itryanovi že dopuIí- -

stická konvence imenovala 1a1

avým kandidátem ne proto le bv

jej pokládala ta populistu nýbrž
proto že nejhlavníjSí otůikoa je
teď otáika mény a protožo Hryan
byl vždy neohroženým iasUnccm
volné a neobmeaenó ražby stříbra
roto takfl není prý potřebí aby n

iryan prohlásil bd pro víecky
lanky populistické platformy
vonvenco povznesla prý ae nři no
minaci nad strannické stanovisko a
ivolila stanovisko vyiiího vlastene
ctví majío ta to le tříiténí sil mčlo
by aa následek avolení McKinleyho

SoUnkace rlmfre a Ilncknewa

V Louisville Ky shromáždilo
ae v sobotu na tisica nárvulnfoh

ilatých] demokrata ta účel
tifikace kandidáta dvou nejvySSích
uraaa spolkových o jich nom naci
Henator Donelson Caffery mři řeč
k Jonna l'almfrovi kandidátu d™
aidentstvl a John R Fellowa ke
líen Uuoknerovi knliU
presidentství Obé řeči vyslechnu- -

ty byly nadJením Po celý den
bylo ho nč díla: odneledne mřlí
oka kandidáti p Uynum pluk
rtuows senátor Caffery a místní
editelé kampaně porado o tom
Jak vésti kampaft v nejblilií bodoa- -

řholf J iWIM SlAím b ft po
l!ftffh II !f fc Mail

poliliřkl íef tmťji vívil
ftátof Ukfo (I (4 dďf s

!J#j I Omthf řsVml Jnm v Mtir- -

Mirylan lit ZjiM U rrnlttktn
II SlřtM Ifftlif lrt řM„v
Rli ll lt V N#Wf fH řV

JW f Mff m I f hUtlM
k( lmikfiU ďtf ijí (4t njvf"#
hhn Podle tri h ífifořmvf ]

Jm l Hiftťi tím dost! nřfth i

m ft Iftl JiriIo rili vfVitvf yr

McKlitlsys UohiM N"pfrknpti
bf mne i Itby stát Mworfct
vídal ítvrt fnílMfti tt!1 v'(fy pr
tikt rtptihlikánk'ti (o Jf
itaaie v Mirjlmli jí ét n
přvfd'fn Í9 toM i !ítu tfhf
ta Ion republikáni V# flrb IA

lích pro l liavou mno t ni hl jm
byl přítomen hyb ft Nfívi ik#

Nemyslím 1 l'řsn tv ftíí byf r

jediném stát vjt hodním Mirylan I

▼ lo poíitajfc

Kána mrxl pwpalMv

Z Indianapoli sn narno] I'o-pulís-
lé

zápa Iné h #t k
j Mississippi

dllajl hřmot volají k populistuut
otfttnfili států aby e spojili proti
tiketí na níž napsána joo Jrnéna

Urjfto ft Hewall V ř#U hnutí toho
Je Keforra Press Aa'n která má
klarnf stan v Om%io chc tbjr
Hwftll 0(ltrnřn tyl JfinokritickA

tiketjr nahraícn WUona Ne
bad-- !i prý Hewall oJkaríJídovan
tud prý přikáaáfio populiíiftm po
celé lemi ftby pro demokratické

tikety— af nirodnf t&tnf kongrenní
nebo itiřmovní— nřblanovali (Ne
dochází ul k třtn 3 iidifm ~ na kte

rých kdo chce e Ht leZI? V r)
Demokrati n Mf kinlryho

Commeroial Demokratio McKin-U- j

klub v Chicagu podniknul v

soboto výlet do Canton O naviti-vi- t

majora McKinleyho Jeli na
dvou vlacích v pocta m 100') osob

Po mžmž vibudils t& D&vStvft ne-

malé nadSení Prof lloffitadt
mluvčí delegace promluvil k Mo

Kioleymo meti jiným tato olova:

My Členové Commercial Democra-ti-o

McKinley kluba kteří jame

vidyoky hlawcvali pro lístek demo-

kratický chceme teď kdyi vlanC

naie ohrožena je anarchii socialis-

mem a upřením dok&iati vám

drahý pane v této kriai evé vlanto-nectv- í

a láska k vlasti k její lis ta-

vě k její aříiením a její praporu
rovnéž tak jak učinili ySichni loy-al-

demokrati r 1861 kdyi naíc
vlaitr ápéla bolestmi rebellie" A

jménem celóho kluba slíbil že

členové jeho hlasovali budou pro
McKinleye Po řeči jeho násle-

doval hlučný jásot
SItoHce v Colemdu

"Fúe"čtyř střlbrařských stran
v Polorada ta účelem jednotné
tátní tikety se nepovedla Demo-

krati a atříbrní republikáni postavili
i tiketu jedna s Alva Adamsem

demokratem jakožto kandidátem

gnvernérství v čele popnlisti spo-
lčili se se stranou stříbrařskoa na
sakladé tikety na níž je kandidá-

tem guvernérství populisu M S

Hailey VSeoky čtyry strany ale

hodly se na elektorské tiketé ve

prospěoh Hryana a Sewalla Ttď
jeité maji konati řchftxi republi-
káni

Termont McKlolejho
V pátek bylo před residenci Mo

Kinleyovoa v Canton O tase živo

Belegaoe te státu Vermonto byla
prvá jel ivláitnlm vlakem přibyla
a vzhledem k nedávnému republ-
ikánskému vítčtstvf ve Vermonté

byla avláálí nadřeně přijata De-

legace čítala 103 osob meti nimii

byl i gavernér Woodbury V čet-

ném průvoda odebrala ae delegace
k McKinleyovi který v odpověf na

poadrav její promluvil vřelou pro-cítín-

řeč v níi položil opětné
daras na to I celní ochrana je

ioi'i a rí'řftisriti t%hhM M t#

lfil t tllcn v okresích tiřímoř

kf h Vslk mrair v kvMni a

riál"dulfrl na to nsi iíS dllyr r -

téff n kv stly Ai Mi ba vs taVfc-k(-

(ik fs sktiift bul vli'#
p''l primářem Dnes dhtďij m

n A — 7fo ''o albřf( lpilht
pívtí hl Jd ift fiftliA § prt
vífiobřvftí přáli r piha jtll (ak

potrvá iávi( I jvkkosf tU% i t
MM Nřkteřl lř řl naMislf tolí
k' ♦! ii Um hřoiníj af rbv
podobný prll Cihláleti hť ani

jdřň Naproti iomri mnoho koupi
bvlo ivřsřio při % Ví - ' it lfin

' si l(nk rkla
V Nsw OflMns tiřirtila ňfifli

ktré kal I

přsdpokládtl 1 přnstojí příval fis

lúvrry vyvolané fipadksm banky
Arnrriraii National Hanka dluhuje
vkI%dtiWi asi 1100000 — 4)00
kielto majtftii jrjí páSí se n

M00ouo — Oči-IvkIou- od Union

National lUnk ťrink Z Uíae
tttmiit ('olornbebyli at'nl v bance

spolkrivým rnariál m Není dosud
mámo na základ! jakého davodu

5sve UilUke lt
V tttwtína Wvn vliU xilíli:

rozčileni nad nálezem stalého loži
ska přiOrand Knrampment Creeku
asi iti mil jihovýchodně odtaratml
Nález učinili A II Ilustonallen
Cullerlon ul v červenci ale chovali

ej v tajnosti až doaváde Zlatý
couk nacháii se v hloubce 13 stop a
má 23 talcó šífkv itoauml sesstno
sebou to tam táhnou divy lidu

Tržní zpntvy

Clilos U UH

(m Itfl M háklninul t tviítm
l nlři- - Tlk U áiiill )( iHitluBk Hlť
( iHAl- - _ fJ i— r-- " tiKunuii arita uinifift
'ols i™o ótiro ku tt

--
i rumum ládiirli DiiiřDloli tm tv

Vidur totns ti itJklrr du liípn ul to

típiit hojny fMoí ílml cd taovs trml

2?ZTll lií 'Ú???™
'

I Il"l'"c

" '"™i"'"r m

ŽIU ]t tii IhI lavnl

ittmtn jot Uk4 2l'l1ned ]kMÍ
Ln4n4 miio J irU lofitke lU t Iuj Urnt

HovlI dobyt k f en nfni ili4ll
Irm i voli iroláJl tn po $110íi4IO ÍUl- -
boo 9 Tt voli k lira U fim&Mi
krátjr JIovlc II SUjiJM ť tukt voli l t?7
llSÍVOJIM

Vřřo dobť k ]mI raj iiif pro-4áv-
4

H tiMiílM protřliil ráby flWKrt
I U a i hk fi Wtl " t'40uiM

Onialla II fáH

Fřlvui boTíitbo dbylk byl oilaiil idcn
uiKill nl lani tviak touťi týdnu potiui

hijnijllm Mod4ak 4lkiiHv-!- )
př W)0 kvti e t Ji t dvoJrUb e uiln

tydon rřiflncu tibo )! pHlfní tU4nf eB
rneni fill prnlár)l po J18íMSo krify a

Jlrle l 2480 voli k lira TiftjS

Vir0y dob) tk Jt oaf ltui Táky
iridá4 m i HT(iiJ1S protřInl laTAjft
lsa Ulky l WKdao vynilakoa bylo iUdo
lrbkb bIb lail btkiiihopredáno al l lf

Vojeo Houply iuiJ t en I'rodtr)(
yol :a lí(l1'4o
kfálu )it ikon b tmtuy uhjf)ni k

kUdnl í ecatl bJU4I ttu Ttnkova u
llKtlíctl
KařaU Jurol Jaoa l'i(í(T cantl kaebSf lil

TVi Mílo

Brambory Bol Jaoa tťilM bili
Sl I al It UH

fteiileB Bl1ki Bi tnuit ul bbMiMy b Brala
ilU Iprknlse May oolUII ui„ érv-- 4

á 00' tvrdl H'4

lakarie klls ib lc
Dtvla rnfidBl vjitiopllu JH i) 1t

' w Orli-au-a lt M

BuvIbb proatrdBl t "o

Pp odbĚratelQffl Ifospodáíe

Následkem Mifnioi nřni relsktors
UosK)dáře pana J v Dongrese
který skoro po dva týdny choroboa
na ÍQžko poután bvl zdrželo s n

celý týden číslo Hospodáře které
v vin i rr i i í nnak r i m a a iJé - V sv a tu sTbW U4IllCi

choroba zcela nernlnula tlepiil
se slav p I) přece tou mrou !

opít ku svímu stolku redakčníma
aasednui a príitim t jJnem číslo Ho

apodáře vyjde Číslo náslcdojící
nepochybné vyj-l- e již v patřičný čaa

vya iiospoiláře

ílund oočátknm ttilnn vili An'll'— — — - — — — w v

stoupila v noci na středu rychlosti
uo mu za nouinu iuoho teiófon-'- "

nich a telegrafických drátu bylo
strženo a západním pobřeží v Pro- -

vidence bylo poškozeno asi 30
člunu u budovy K C Yacht kla-b- u

— Do liostona přihnala so vo

střodu první vichřice ze Západní
ndie a způsobila rovnčž hojné
kod

Texasská zimnice v lowé

Ze Cedar Kapids Ia sdelulo se:

rjtrach před terasskou zimnicí který
se rosSlřil na farmách v okolí Wil--
ton Scott Co nebyl nepodstatný
Státní zvčrolékař navštívil nejnověji
Wilton a po pečlivém zkoumání pro- -
Lil l lil i

uijutii ze nemoc mezi aonytkem roz
iířená je puvodnl tezasská zimnice
Nékolik chorobných kusfl dobvtka
muselo býti zabito a proti rorSíření
nemoci učiněna vsemolcft opatfení
Má ae za to že nemoc byla sem za-

vlečena texasským dobytkem při do

právo jetio na východ

T nebecpeéf smrti hladem

Hpolkový poklalnf úřad dostal

zpráva že looo hledačů zlata na

Aljaíce nachází ae ve veliké bídé a

e jim příst! zimu hrozí smrt hla
dem nebudou li od amerických
válečných lodí odvezeni Letos

pozůstává viak celé úřadní loďstvo
v moři Ileringové nékolika celních
kotrň které mohou vzítt na palubu
nanejvýš1 150 cestujloích Pokladní
úřftdneví pro okamžik co délat

NvaU váleél

V Kast Liverpoolu O utvořila
ae avláituí aekta která zabývali ae
chce "vymýtáním ďábla" a nazývá
ae "svati váleči" Nejdúicžit if
lejich obřad je váleni se celá spo--

ecnost ae váli na břiae a PDvozole

alrailivý ryk taky domnile pose
dlý bratr mual se váleli načež

ostatní ta nřj horlivé ae modli

'dávno Jakýsi nemocný který la- -

hvpolhéky v Minneapolis Cullen tťr0ícl "Mj Pr tU
Newmau v Knoiwills vslknollm1 aektl aakročiti chlélf tirotole ne--

zbožím porcelánovým


