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OitouJill anarchiím
V pornllnl vhnzi thicai{ke

íl'M práce učiněn strany
několika anarchistů poku aby
organizace tato schválila n a I

y

nartliistítkc aby míastnila sr
ulavno-it- í kteráž jakož v letech

minulých í b ten tu památku po-

pravy haymarkrukých anarihitlů
pořádána buď Návrh U nto vy-

volal velice prudkou debatu vý-sle-

k jejíž y }n ni v tli poražen
a le fede race práce prohlásila se

v ttnei ro(((il takou rychlo
stí že dlníu při pecích zamst- -

tůní tti haVní mii pomýMtti
ii' iiolili a rádi byli )e zdrav!

fiiořf plaitunu vyváli liyly lo

IřuJié ni jvtíí t4vírny ve Spoj ¬

ných Stit c h

VUk oloufM-V- e

kI F t 11 vclpiH Iiodifiř

4(4v n b) l f pn ní vhk dráhy
Chit t(tt A Alton " 6 rnil od Kait- -

City M 4kukl nýini lupifi t

'práce' ji-j-
ic h mři a poue fatteř- -

riho výnl (kn tu loť pokladnu

ixprfní vzelor poulili dynamitu
otevřití jim nepodařilo Kdy!
vlak k l!vantoriu blížil dáno

bylo znánu ní výMralné výbutlu in

torpéd na kolejídi umístěných a

v okamžiku kdy vlak Httavt n a

kotidtiktor brdařc-- vyskočili

aby o příčině zastavení vlaku se

přesvědčili ohroženi byli 4 za-

kuklenými lupiči a v tutéž dobu

4 jiní strojvedoucího a topiče re-

volvery svými na muíku vzali

Na to odepnut vd expresní a v('l

pro zavazadla od vlaku ostatního
st roj vedoucí s topičem k sestou-

pení se stanovišť svých přinuceni

Tlí f:
j

lil hJm1

naldnou I líc l ovoii u kťrJj
'irriti 4Miřtii4u j t Il" udi '

ní lolioln vyznal lnu Novák

Ivakriť jak lo Wl onoui
vlastnA tni Novák praví ) m1
v ol hod' v nt na hipířr připra-
venou lili V kořalkou v klrř
ziM'ni iltvka morfia roimřna
) pomoc i kl'ř'1 lupiče prý
na v)f'ku ihytnouii rb V

oiiidný d n kdy lrau" di' ode-

iráia a v kťrťž Murray u nho
přcupati chtl odtbral prý do

nkbpa na nliefl ve velkých vli- -

předli kamnech dohlédnout! a

kdjl e vrátil znal prý k m ma-Iř-iii- u

překvapení ftvmii l- - Mur-

ray kořalky oni! %r napil a h ve

Rtavu be vědomí ni im1('' ('
ložil prý j j proto do po%ť'e aby

t úřinku omamující látky vy

upal nám pak m I do inístnosii
obe hodní kdež na puti ulehnul
a mnul Když ne probudil nalé-

zala prý se budova v jedinkém
plameni a dva jf ho pokusy na za-

chránění přítele byly prý marný-

mi Utekl prý jedině proto an

obával se že by výpovědím jeho
kterak neštěstí se stalo ti věří no

nebylo
Žlutá zimnice

podél zálivu gulíského rozmáhá se

stále víc a více tak že již patrným
býti počíná že jedině od chlad-

nějšího počasí zamezení dalšího

Šíření se nákazy očekávali možno
V New Orleans oznámeno v úterý
31 nových případů a 3 úmrtí a

podobné zvětšení případů ozná-

meno i ze všech téměř míst ostat-

ních v nichž nákaza již řádí —

Ve středu se počet nových one-

mocnění v New Orleans opětně
značnou měrou zvětšil neboť

jich celkem 46 a úmrtí

5 V Mobile Mo clo dne toho
událo se onemocnění 100 a úmrtí
16 v Edwards Miss nových

16 úmrtí pak žádné

NcŠtČstí

událo se ve středu večer v Kansas

City Mo na stanici zvýšené drá

hy elektrické na 15 ul Na plat-

formě shromá il se totiž velký
dav obecenstva k domovu z dívá-

ní se na pouliční průvod slavnost
ní se vracejícího když tu pojednou
tato jsouc na polo prohnilou se

probořila následkem čehož na 50
osob do hloubky 18 stoj) svrženo
Na 30 osob poraněno pli tom leh

ce a 5 smrtelně

Milionové dědictví
Tři rodiny v Peoria 111 obdr

ží díl dědictví australského milio
náře Richarda Coldsborougha
který roku 18H5 zemřel v austral
ském Melbourne bezdětek zane
chav majetku za 20 milionů dola
rů který odkázal svým příbuzným
a dobročinným ústavům Děd i

cové jeho v Peorii obdrží asi je
den milion dolarů Jsou to: práv
ník R A Goldsborough z č 1408
N Madison ave 4 děti jeho bra-- "

tra Nicholasa a pí M Grundyová
rozená Goldsborough z Richwood
Co nás při tom nad jiné zajímá
jest to že manželky obou bratří

Goldsborough jsou naše krajanky
a to sestry p Karla Vodvářky R

Goldsborough přišel do Austrálie

před 60 lety nemaje ničeho než

dvě ruce a anglický smysl pro še-

trnost Za 50 let nahromadil
bohatství a vše čeho se

dotknul měnilo se vc zlato Uyl

dobytkářem obchodoval s vlnou
stal se majitelem dolů a jxisléze
bankéřem Urzy stal se peněž-
ním králem Melbournu a nebylo
žádného většiho podniku v městě

aby se na něm nepodílel Skoro
12 let vzalo to nyní právníkům
nežli urovnali jeho pozůstalost
Otec peorských bratří Francis byl

Ivliitnl 011J4 tttnoiú
V" Alabamř tudabko liiffnintf

haní j t řřiioUkí oada jdmÍ
v 1 r druhu na jilm NVjblilU

j
l po'fa " Vance a nab zi f na

rřívVÍ( ytih M Pauk"'" maji-- ť

l otroků a utarých dob j nl

při vé tmřli j'oz mky nvýmrVř'
no hntii oilkízal V lu dobu by-

lo tu it hlav rodiny a kaldý lo-l- a)

larmn o tun akrech dali !

přednost upob ěnétiiu liti praco-

vali vpol k a ) d n druhému

fi potřeby jHitnáliati (Mada

prospívala a nyní ama ne vydržu-

je a tni př h joo fl nů jiŽ ikoro
vtic hni jou fité řernoíké krve

Ab ř ho lt rno'i v fc než co jiné
ho potřebují jhoii b pAÍ školy ne

boť počínají uznávat že jenom
vdéláni jsouc mohou udržeti

kroku b' lochy a ntaví nyní po- -

tl bnou školu aby nejenom du

tevně ab- - i hmotně pokročilí Na

jihu j- - st ai tuce t če rnošských
osad ale tato jest snad tou jedi
nou j Ž bez rady pomocí neb

vůdcovství bělochů dodělala se

úplného úspěchu a v níž zásady

koop race o nichž se myslelo Že

jtro Černocha nejsou důkladně

byly provedeny

Stávka k vull hubičce

R Kissinger zaměstnaný v to-

várně na bílý plech v Newcastlc

Pa políbil v úterý v továrně jedno
hezké děvče to spustilo rámus a

Kissinger byl propuštěn k vůli to-

mu z práce Náleží však k unii
a ta uznala že ukradení hubičky
není zločin pro který by musel

býti dělník propuštěn a žádala za

jeho přijetí zpět Závod nechtěl

jej vzíti zpět a dělníci všichni šli

následkem toho na stávku Cel-

kem zastavilo práci na 200 dělní-

ků

Náš přívoz a vývoz
Statistickou úřadovnou uveřej-

něn vc čtvrtek výkaz přívozu a

vývozu našeho v měsíci srpnu

prvém to celém měsíci činnosti

nového zákona celního a z výkazu
toho vysvítá žc dosud nikdy v

dějinách naši země nebyl v srpnu
vývoz tak velkým jako letos
Obnášel totiž £79230244 proti

$6668998 1 v témže měsíci roku

minulého Za jrvých osm měsí-

ců roku letošního byl vývoz náš o

$6 18 10 000 větším než loni Pří-

voz náš obnášel v srpnu $39848-31- 2

z čehož $18629607 připu-

štěno beze cla

DROBNĚ ZPRÁVY

Za minulý rok úřadní hlásilo
se k vojsku 14659 osob z nich

8854 bylo jich odvedeno

V Plymouth Pa udál sc v

úterý v dole čís 2 výbuch zkaže-

ných plynů při čemž 3 horníci

zahynuli
V Anstin Pa zničena byla

v úterý větší část městečka a Ško-

da $100000 přesahující spůsobe-n- a

Osmdesát rodin zbaveno

přístřeší
Hotel Lafayette při jezeře

Minnetonka zničen byl dle pon-

dělní zprávy z Minneapolis Min

došlé požárem a Škoda $100000
spňsobena Pyl to největší hotel
na západě neboť měřil 745 stop
délky

Z Páro Mich oznámeno ve

středu Žc jižně od Kingston spů-sol- u

ny velké spousty lesními po-

žáry jež po několik dnů tam řádi-

ly Několik farem lehlo popelem
a pak Kingston tak i sousední

Vi'mot jsou dosud požárem

lom íkldř e Sp4nldihK4 n ni

iiioJno povalovuti t nfadníka

liln(io mi iikou pokladník) ko-

lnicí 1kírníí ké n povoluj'
10 pouhý iřírnc odpv7dn
M poui-

- koiiiíí kť rá i ho

}dnaU 4 n" Alálu

Laciné pivo

mají nyní v Chitajju Pivovary
lamní jou i totiž v vlatr c h n

boť Iruil pivovarský robodnul
ne t každou cenu ony pivovary

dotud mimo trnutu jtott ku

Vdání e ťfiinřti ' oČelem

tím !)( na n ru nudu piva na I4
a onamuj' Že Irusl odhodlán

j t c nu tu v pádu nutnosti až í

na ti míŽiti

Stávka hornlkii

uběhlých oblastí iowských trvá

doHiid beze změny a dle posled
nich zpráv nabývá vřtSícb rozině

r i'i a zároveň nabývá í pro stáv

káře vzhledu lepšího V rtterý

KpAsohena v Carbondale značná
sensace a 150 Ženami a dcerami

Kn Emilie Nuiiez Hřhem nvnřiSíl o
ypray ji-í- i vcicrňncin 7 Hllctfi vrtlky

Knlia podnikla v letech Hedmdesiltýcli

stávkářú kteréž vším možným
ozbrojeny jsoucetáhly k dolňm v

nichž skébové zaměstnáni byli a

než překvapenému šenfu se poda
řilo příručí své dohromady dostati
a dav rozehnati provedly ženy
svůj ukol— přiměly totiž skéby ku

zastavení práce a klidně se roze

šly Jelikož stávkářftm dostává
se podpory od organizovaného
dělnictva jest naděje že při nále

Žité vytrvalosti a bdělosti podař
se jim majitely dolů k povolnosti
příměti

Stavba se sřítíla
V Charlevoix Mich zřítila sc

v luerý stavba velkého hotelu v

Lindsay parku na níž 40 osob
zaměstnáno bylo a dva dělníci při
tom na místě usmrceni a 10 jich
těžce poraněno Stavba byla 440

stop dlouhou a neštěstí zaviněno

bylo prý tím že stěny kteréž již
vrchole svého dosáhly náležitě

vzepřeny nebyly

Novák se omývá

Hned po přivežení F A Nová-

ka z Walford la kterýž jak
známo obviněn jest ze zavraždě-
ní přítele svého Ed Murrayho Že

týž na cestě své z Alasky jakési
vyznání tajnému policistovi C C

Perrinovi učinil jakého druhu
však bylo nemohlo dosud zjiště-
no býti Teprvé nyní bylo 'vy- -

proti udržováni jakýchkoliv styků
iiM í organizovanou prácí a sku

pinami anarchistu kými Iďsolu- -

ce tato přijata čtyřmi proti jedno
mu a po ohlášeni výsledku opu
tlili poražení soudruzi společně
šíři

Prodávají volu
rét r a ň

usceoia Ark oznamováno

počátkem týdne Iv v okolí tam-

ním následkem (lloitho trvajícího
sucha veškery potoky a většina

studní vyschlými jsou následkem
čeho? pfcvá2ná většina lidu veš

kerou pitnou vodu kupovali musí
Prodává se kvart za 5c a i při
teto ceně dodávka poptávce neod

povídá

Prohráli
V Kansas City rozhodnuto b)lo

v pondělí v soudě spolkovém
soudcem Koštérem v případu spo
lečností tamních ohrad dobytčích
kteráž zkustti chtčla ústavnost
zákona posledním sněmem stát-

ním přijatého jímž poplatky za

opatrování a krmení dobytka v

ohradách dobytčích regulovány a

sice rozhodnul proti společnosti
na celé čáře Rozsudek soudu se

dá shrnouti v následovní: 1 Zá

kon onen přijat cestou úplně pra
videlnou a zákonitou 2 Společ
nost ohrady dobytčí vlastnící jest

obyčejnou společností obchodní a

jelikož nedána jí Žádná zvláŠtn

výsada kongresem podléhá záko

nům státním 3 Poplatky záko-

nem ustanovené jsou úplně při-

měřené a výnosem jich postačitel-n- č

zúrokován bude kapitál do

ohrad vložený Společnost ozná-

mila odvolání k nejvyššímu soudu

spolkovému

Osudný poiár
vypuknul vc středu kolem pňlnoci
v dívčím oddělení státní průmy-
slové Školy v Plankinton S D

kteréž teprvé nedávno nákladem
několika tisíc dolarů zřízeno bylo
Dudova byla třípatrová a jelikož
plameny nočním hlídačem spozo-rován- y

teprve pak když již okny

nejvyŠšího poschodí Šlehati počly
nebylo na zachránění budovy ani

pomyšlení a veškerá snaha na za-

chraňování žaček tam spících
obmezena býti musela Dvacet

pět bylo jich v čas zachráněno 6

však a jedna učitelka v plamenech
bídné zahynuly a mrtvoly jejich k

nepoznání ohořeny Škoda pře-

sahovat! bude 125000

Velkým požárem
navštíven byl ve středu v Chicagu
distrikt jatečný a sice zasažena

jím rozloha mezi Halstead Union
ave 43 a 44 ul ObČtí dravé-
ho živlu stal se pavilon v Dexter

parku nákladem více jak 150000
zřízený několik stájí Armouro-výc- h

a dlouhá řada nákladních
vozťi železničních pící naložených
mimo čehož 28 budov jiných pla-

meny značnč poškozeno

řft pul milionu ikoiy
spůsobeno ve středu v 1'erth Am-bo- y

N J zničením tavírny Gug-genheimo-

téměř na 30 akrech

ÍJKN EMILIE NUNKi
NAf elnfkcm kiihňniikyrli Iili iih'r0 it

7apHMii vvhibi nit iviiihi jiz ni nvu v
totiž z viliky o ncoilviuloHt kterou

a lupiči as o pul míle dále s vozy
těmi odjeli a tam o vyloupení po-

kladny pomocí dynamitu se poku-

sili Leč to se jim nepodařilo a

vidouce se v nadějích svých zkla-

máni dali se banditi na útěk Ce-

lá kořist' jejich sestávala ze $56
kteroužto částku konduktérovi a
zřízenci expresnímu z kapes vy-

brali
Pit set tisíc akrů

dobrých pozemkň podél řek Hig

Piney La Iiarge Fontanelle a

Green ve Wyomingu sc táhnou-

cích otevřeno bude 1 listopadem
osadnictvu k zaujímání Pozem-

ky tyto leží po většině v okresu

Uinta
Budou stavit dráhy

Z Chicaga oznamováno v úterý
Že stavba dráh bude prý prvým

podnikem Debsovy sociální demo-

kracie Zakladatel nové této

strany zajistil prý si výsadu ku

stavbě dráhy kdesi v Tenncssee a

nezhatídi se mu plány tu prý již

příštím měsícem s přípravnými

pracemi by se zapoČlo

Rozsudek potvrzen

NejvyŠším soudem iowským po-

tvrzen byl v úterý rozsudek nižší-

ho su''1u v případu S J Spaul-ding- a

kterýž jakožto pokladník
státní lékárnické komise řr 3000
státních peněz zpronevěřil a kte- -


