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ky zůstala úplně bez úrazu ftauer

ěílall '18 a manželku jeho asi 35 ro
ihned telegrafováno do WiinIi-íngton- u

odkuž došlu odpověď
npyikové vlády aby tumní ameri-

cký' konsul podnikl kroky u ma-rocké-

Ntiltinu o HtenNbímlovo
Z AMERIKY

kft Bylí oba statní přičinliví a

podnikaví v živností řeznické —

Koroner okresu Kummit vyšetřuje

timore vydalo se 100 nebo 500 Če-

chů na parníku "Annupolw" do
Bohemian Manor k těmto přípoji
lo se několik set jiných výletníků
z okolí Hliromáždívše Ne u jižní'
ČáNti domu pod starými košatými'
lípami vyslechli poutníci řeč Au

vydání Hul 1h n ovšem ochotnoneštěstí

Nedostatek pracovních lil
v OaliforniiWilliam J Bryan 'John K Millerem předsedou lín

colnského klubu odj
do hotelu 'o obědě odebral no

f ro (iciHitn pohyiu v cizino vrátil

I
Ne Williinn J liry iiíi opětně do své

vaul i Dnu !J() srpnu přivítali Bryan k řeěnické platformě přci

Den ze dne jeví ho v Caliřornií
větší potřely dělnietvu Práce je
dost nabízí se Slušný plut ale

vzdor tomu se stále hlásí málo

pracovních sil (Jalifornské ěiiso- -

níz jiz bylo Nhromázdeno na 50
Bryunu de in ok nit z celých Hpo- -

000 lidí Nejprve mluvil guvernér
j jených Hiátů v Mudíson Hojním

lirdi'ii v New Yorku Bylo prý
A ' t t lfl V t

Mickey a po něm Bryan U
písy píšou že (Jalifornic nachází

svou začal Bryan velice zajímavě10 UVIHUII JílklIlO li llOHUll I)C- - se před všeobecnou dělnickou kri
sí Nejen že není dostatek pru

Pravil že na svých ccNtách iiauěí
se šestí stům arabských slov kte covníkň ale i ti již jsou nachází
rá však všechna znamenala pouze se v postaveni dosti bédném po
jeden význam a sice dromedár uěvadž stálé práce není DélniCtl
l'řál prý by si aby aby anglická
refi měla také tolik slov pro vý

agenti rozjeli se po celých Spoj
Hiátech aby pro Han Fruncísko

získali dostatcěný poěct dělnietvu
Icé výsledek jejich Nnuh je celkem

nepatrný JjcS nejen pro Hun

znaní s "Děkují vámi" Heěj jeho
výslechu uta byla velice pozorně
a odměněna hlučným potleskem

vyhověl přání "velikého přítele
Nvého Itoosevcltu" a dokonce byl

ochoten propůjčit! americkému

konsulátu Nvé vojáky k řádnému

hlídáni Htcnslamlu Htenlnnd v

době nejbližší dopraven bude do

('hícaga kdež jeho zatčeni způso-

bilo veliký rozruch Je zvláštním

že i při zatčeni Htenslandově hrá-

la vynikající úlohu ženu jíž jmé-

no se ale tají Táž prý označila

jakým směrem Htensland se bruj

takže práce pronásledujících jej
bylu valně usnadněnu

Počet obétí zemětřesením v

San Francisku

Místní zdravotní rudu v Han

Franfisku oznamuje ve vé zprá-

vě zaslané h( Atrií zdravotní radě

ve Washingtonu že veliké zem-

ětřesení u požár jímž dne lBdub-n- u

Han Francisko postiženo bylo

vyžádaly si 452 obětí 'A těchto

lidu' osob zabito bylo řítícími se

zdmi 177 zahynulo v plamenech
7 bytlo zastřeleno 2 pak zemřeli

otravou způsobenou bezpochyby

požitím klíženého masu Ze za-

hynulých bylo 420 bělochů 1H Č-

íňanů a 4 Japonci Mezi zabitými

bylo též jedenáct nemluvňat Ve

zprávě této zahrnuty jsou pouze

ty osoby jež byly úředně zjištěny

Česká slavnost na Bohemian

Manor Md

ro té následovala velkolepá hosti

gustinu Heřmana Htiimpu který
pojmenován byl po svém luviiém

předkovi nu jehož místě nyní stál
a za něhož mluvil Po něm ko kra-

janům svým promluvil rev Václav
Vaněk a puk pluk V J ftimek

který prohlásil že vešlo v život
hutí jež má zu účel posluvitl vý-

znamný pomník vekému Čechovi v

Baltimore Pan Jaroslav Toulu
recitoval v české řeči báseň a Mr

J Cbiyton člen poslední mury-laudsk- é

Icgisliitury tmu vil po něm

anglicky Hhomáždční zapělo ně-

kolik českých písní mezi nimiž t

hymny "Kde domov můj" u "Hej
Slovane" Celý den byl velice-příjemn- ě

zažit mnoha Čechy z

Baltimore právě tak jako velkými
shromážděním přátel a sousedů z

('eeiltonu Elktonu a ostatních
obcí v okresu Cecil a jiných okn
sfi sousedních

Drobné zprávy
Přes osm set předsedů různých

kolUejí a profeNorň ncIi vál ilo v

těchto dnech zjednodušené psaní
:{00 slov jak nuvrhl Roosevelt rt

budou tuto slova v době budoucí

tuk psát
Dle posledního měsíčního vý-

kazu spolkové mincovny bylo za

tuésíe srpen naraženo celkem

K20000 kusů mincí majících hod-

notu !:i!MMM) Z peněz těchto

FranciNko ale i pro ostatní Cali
mi a za vcěero vypáleny byly fornii já potřebu dělníků juko ho) i

dostalo se žádné soukromé osobě

Uvítání to uspořádala "Com- -

' mcreiaJ Truvelcrs Anti-triiH- t Ei-gu- "

Tři uvítání bylo přítomno
lh'H 20000 mužů u žen Bryun

% promluvil delší řeč v níž přednesl
hlavní hody nvého progrumu na
základů kterého byl by ochoten

přijati kandidaturu za presidentu
Hpoj Státu Následující jsou ší

body jeho programu t

Hestátnění železničních druh ní

vlády pomocí soudních
osmihodinová doba pra-

covní vrácení Filipínských ostro-

vu Filipíncům zakázání korpora-
cím a liiislům přÍMpívati na volby

vykořenění zásady monopolu z

průmyslu zavedení daru" z příjmíi
a volení senátoru přímo lidem
Mimo to

'

projevil vo nvč řeci

Různé rozestavené železnice potřeohňostroje
Zase úpadek banky bují množství pracovních sil IícS

i na místu menších úředníků nedo-stáv- á

se lidí Úrodu v Caliřornii
Frank JI Hippie předseda Jtea

Hstate (!o v Philadelphii v m

v tomto roce byla ncobyěejné hojdávných dnech zemřel Utopil se

ná leě ani k NváženI jí nebylo do- -v koupnei vaně fA rvu domý
šlel se každý že Hippie stal se o t

' ' )
sti sil Na podzim tohoto roku

bětí nefitcHtl ale poněvadž hnei mělo býti započato se stavbou ve-

likého kanálu ale pro nedosta
m

po jeho smrti uěíníl ústav jehož

předsedou úpadek zavedeno tek dělnietvu byla odloženu Nu

jižním euIifornském pobřeží je ro-

ku letošního veliká úrodu cukrové
bylo vyšetřováni celé věci Tím

pak bylo zjištěno že Hippie uži

jedu a puk teprve unedl do kou řepy V některých místech ji jíž
kopají ale většnu jí zhnije v zonací vany kdež skonul Padlé

bance nedostává se maliěkost rni nebude-l- i k její dobývání do-

sti dělnietvu Rovněž v celé ze7 millionú dollarů Majetek před Nu známém historickém Českém
mi bylu velká úrodu ovoce najme"Hedy Npoleěnosti obnáší pouze asi

panství v Cecil County Md ko

n alla se předminulé neděle okázalá

množství náhledu jež fič nejsou
novými přece jsou v každém

zajímavými 'V Celém jeho

programu novinkou jo Hestátnění

železnic V Evropě téměř ve

všech státech jsou železnice stát-

ní ale americkým politikářům
zdá s tento požadavek přece jen

příliš radikálním Itryau studo-

val poměry v cizině a přesvěděil
e že v Hestátnění železnic není
níf! tak hrozné radikálního a po-

kládá toto u nás v Americe za

zcela možné — Vřele uvítán byl

Bryan zejména Nebrusčuny kteří

vyjeli mu vstříc až do New Yorku

100 tisíc dollarů Spatué promy
šlené a pochybené spekulace za

výtcěných culifornských hrušek

V pilách přijali by tolik lidí kolik

by se jich hlásilo Některé řuso- -
slavnost jiz sučastnil se veliký

počet krajanů O průběhu tétovinily úpadek ústavu Úpadky ve

isy oznamují že ze Han Franci- -

Ijkých peněžních ústavu jsou nyní slavnosti píšou "New Yorské Bi

nu denním pořádku Derme docí
Nty": Nejméně tisíc lidí shromúžska kontraktoři utíkají Domy

které zbudovati ho podjali stojítamo se o úpadcích zaviněných dilo Ne v neděli v Bohemia Manor

podvody nebo pochybenými spe Cecil County Md krásném tonedostuvěuy protože není děl-

nietvu k jich ukončeni Výdělkykulacemi Na tyto události nelze sídle Augustinu Heřmanu jež si

hleděli lhostejně a bylo by na mí tento vybral za svůj domov v Nojsou dosti slušné Nejmenší mzdu

jest $225 kanieuník dostane den
vém Hvětě roku 1GG1 Nikdo nestě aby veliký poěct těchto úpad

kň vzbudil i pozornost kongressu může než obdivovali znamenitou

bylo GU2000 zlatých deseti a dva-

cet idollarů za pět millíonů minci

stříbrných a zu osm millionů bron-

zových centů Pro Mexiko raže- -

no bylo 200 '000 Zlatých pětidollu-r- ů

a pro Filipíny IIOOOO stříbr-

ných dollarů
#
Známý krajan a slavný malíř

Alfons M Muchu přijede v době
nejbližší do Hpojených Htátů il

přednášeli bude žákům a profeso-
rům uměleckého Institutu v Chi-

cagu od 20 října až do 20 listo-

padu Přednášky tyto budou ka-

na ti se v jazyku francouzském a

povolaný tlumočník bude je pře
kládati do angliéiny — Jak další

zprávy oznamují opustí krajan
Alfons Mucha ve společnosti své

mladé choti Evropu dne i JO září a

po lodi Patricia popluje do New

Yorku Na půdu této země při-

bude kolem 10 října

Nejstarší přistěliovalkyní jež

h omazským mayorem Dahlmanem

v ěele — Neméně srdečné uvítání

připravili mu Lincoliiští Bylo

to ovsem jiné uvítání než ono jež

Máme zde sice zákony kterými

ně iN75 tesař $500 zedník $7

truhlář $:)50 Dle této mzdy zdá-l- o

by se že v Han Francisku mají
krosoehuť jakou osvědčil vybrá

možno stílmti nepoctivé buukovn ním onoho místu pro svůj domov

Iruhý ráj Leě není tomu asipřij)ravcno mu bylo po prvních neboť stěží může býti nalezenaúředníky ale až tehdy kdy banka

praskne To je pro ty již v tako tuk neboť by nebyla tam tak ve- -
jeho politických úspěších Bylo krásnější krajinka ve světě Pň

iká nouze o síly pracovnísrdečnější a upřímnější Lincoln vé bance o peníze přijdou tuze vodní zabrání pozemků zahrnova- -

mulou potěchou Nestačí pouzeStí nevítali Bryana — politikáře Dcfraudant Stcnsland chycen o J0000 akrů Obytní dum po
nýbrž Bryana — přítele Za do zloěin trestati ale zloěiu překazit Hon jenž podniknut byl za nej staveny Augstmem Hermanem

před 275 roky z cihel dosud stojíMnohým úpadkům bylo by zabrábu svého pobytu v cizině získal tú
větším bankovním zlodějem po

něno a zároveň předešlo by se
slední doby Pavlem O Htenslandmnoho přátel Mnozí viděli i

barnumovských telegramu jež o
pokryt jsa plástem moderní omy

tky V jihovýchodním rohu domnohým neštěstím jež obyčejné m který přivedl k upudku banku
následují v zápětí kdyby zavedelinkovaly všechny listy americké mu připevněna jest tabule nesoucína Milwaukco Ave v Chicagu byl

konečně ukončen Byla to honbabez rozdílu stran ze Bryan dodo
následující popsaní ve velkých lina byla stálá vládni kontrola

Hrozné neštěstí české rodinylává se v Evropě velikých úspě do Spoj Států vpuštěnu byla jestterách: Augustine Herman Bohezajímavá Nebylo jediného dne
chu a tím úcta k němu stoupala aby nebylv oznamovaly noviny

!Ulctá Kláru Voglovú z Varšuvy
která v těchto dnech přicestovala

mian — The first Founder —

Seator of Bohemian Maiincr —
Hrozným způsobeni zahynuli

manželé ftauerovi z Clevelaududen ze dne Mnozí žasli nad sil
zprávy o nějaké stopě po uprch

nvm jeho vlivem kterým dovedl Anno IGGl — Tato tabule pokrýém bankéři Dne jednoho oznuoznamuje Denniee Novověku Na

"den práce" vyjeli si manželési získuti přízeň panovníků jenž vala Heřmanův hrob po mnoho letlitováno bvlo že uprchl do Kana

do této země na brémském parní-
ku Main Stařenka má zde v

dva syny kteří žijí zde již
přes 20 let a na jichž žádost se ko

ovšak byla přestěhována z ošuměilne druhého opět že uprchlVáclav a Josefa Sauerovi tt 'J dět
— mimochodem řeěeuo — amen

ekvmi řusopisy byl jest 3 zvětšo lího místa Nvého a umístěna nalo Mexika Beč i jme země bylymi svvmi ilo Moiiseilství kde m
ván a nyní počali se na něho dí nečně ze staré vlasti vystěhovaladům nájemcem J B Arrisoiiemchtěli podívat na dostavený nový jmenovaný 1'nvei u Mensiami
vat i jinak než jako na obyčejného Pojišťující společnost Unitedsak zcela pohodlně dostal se ze

muMiy krám jejA p satier který před 25 roky Dům obklopen jest
faruioit o 4H akrech náležejícíKehytralého politikaře Bryan i

States Fidelity and tiuarauty CoSpoj Států pode jménem POIsenpuráel pro řezníky v městě doby-

tek stuvél pro vlastni upotřebe New Yorku oznámila že už neRichardu Bayardovi z Baltimore jo laverpoolu v Anglii odkudiukal si prieň nejen mezi uvynu

fctoupeiiei— demokraty ale i mezi

republikány Do Lincolnu ujeli
bude nikoho pojUťovuti proti zlo- -to dvou dnech odplul (íibrultaru rodinu Bayiudň převzala ji od pů-

vodního osadníka Pani M A

Masseyová Chestertonu Mil
léjúm protože se to nevyplácí

ni Blíže lištou Milí chtěl pře-- j

ti trať dráhy B & O Strojvcdti

prv nu naiiiotué lokomotivě jej

ve Španělsku Prohlednuv si ně-

kolik španělských ment vrátil seřtUtupoi všech stran Byl prý to
pocit zlolcju a lupicu v New
Yorku piv ucbepeěuě stoupnuljednu potomků která bylu v ne-

děli rovněž přítomna ukazovala
jiáíi do (iibrutturtl odklidí
do Tangem v Maroku kttei

stála nu trati nu Suueru volal by

poť kul ni mine tu blijící se osobni Jak úředníci pojišťujících spulce- -

nosti pnu i prémie tii pojiHtkvpřítomným dvě "udé olejové malak a také lokomotiva tohoto 1 lapen Zalknul jej 'ii rotí lupičům v New Yorku vyII V htiltltl tliHltOlIlt Uiwll JCIUUvlaku dávulit rý mu nilným pí- - by kopie to originálních podobí-e- n

Augustin Heřmana přísně

vyhUejicíhu "hurgherst" a jeho
hkAidni výstrahu ť npíi po uášeji lučně ua pul mttlutmi tlolla-rů- v

ale spttlď ittisti na nich ti ú- -

oprováel íástupee časopUu 'Tri-un- e

x New Yrku JSrttéenýVifbudl Sumru aby práikl do

mmiíelky kdvi veliee uliéné ivuy eji pfottiii' Itoisi blit liti iniiohclti

pravý národní svátek Ohromné

davy čekaly na Bryunu hned na

nádraží Kil ví prý Ury nu spatřil
Iv ohromné davy jej očekávající
iihuiAI te úsměvem mhytralého
člověka prohodil poiMeí "Tet
slušné hroináldcld" Nedrtí ani

Itepatlllě lil jeo Moll ÚlMVU tt

ukliiiěje stí na boy fctrauy

některými výnu stirýini

ťHiloýiní l'o té Vmdl ď kH'Arl

V němí pléii"' t' a ve lutre in

Mt ni i!iijr iu Bruv-iiie- u

koně a jel Vutřie Mulit tUobnl
Pant Masseyov má mnoho původ visi nuly ImiMioViiii spdUn- -

drAhtil se nejprve vrutitt ne do

Spoj Států dobro volně poníviU
unii Spoj Státy Marokem ne- -

vlak vruťil phuni ilu d jeho
- i I t í t ti loi- -t uk pit stMo pojistuvtitt proMUW UH II liiiilUelRi JtliO itieh listin jiných dokumentů

lliflU4ttovýfh nyní ui ovleui tA ti lupu um pU'c N i'i ku kdek iádoí Mi!nVV úhledně y- -uitirc'it liUdsi uely lo'vIi Jejn--

upti plilu ěiisto wkrultji do- -áui luětii ů VěUl dobře eju nttilo poíruiov u i Mli lol tím ilýťh j'l íamvsH

mkT landské Ilistori ké upulvěno HIV JHute niHle I i ( tl ttitíito dr4itiitlui svt' itiHiii nau k é iHlhiMťtn l bi m ne
lUvti pro budotul uchováni 'A Bd- -

ní ! kroku ddttto ut li il i sliti i jikott dobu rlbnUl ByU(


