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CTI
KOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ Uejlepší TVRDÉ aMĚKE UHLÍ
jedině na osobním pozorování a

výpovědích důstojníků v kteréž

mám plnou důvěru Myslím že

svědectví jež jsem podal bylo do-

statečným aby dokázalo pravdu
mých slov ohledně masa"

Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd

NejlepSl Illlnoiské v kusech $550 drobné 1525 Cherokee drobná za
1425 nejlepSÍ uhlí na vaření Naše Beacon Nut uhlí $350

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o toni

COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad 17 a Mason ťísártia 1402 Farnam 8t

--
1T """"J

Robcrtsp nově zvoleného poi-lau-c-
e

7 Utah poněvadí jf mormonem
a bigamistou-- V Severní Daotě
oha domy legislatury přijaly osno-

vu zákona vyžadujícího roční po-

byt ve státě dfíve než komukoli
rozvod povolen liýti může Před-

loha schválena bude guvernérem

Stát Texas v odboji
Státní sekretář Hardy odepřel

ve středu příruČímu spolkovému

výběrčímu daní povolení prohléd-nout- i

záruky státních úřadníků za

účelem zjištění zdali opatřeny
jsou kolky Sekretář podporován
je ve svém odporu míněním gene-
rálního nádvladního Stát Texas
bude nyní žalován před spolkovým
soudem

Volby senátorské
Ve společném zasedání wiscon-sinsk- é

zákonodárný zvolen byl

Josuph V Quarles advokát z

Bankrotáři musejí svědčit

Rozhodnutí největší důležitosti
v případech bankrotního líčení vy-

dáno bylo spolkovým soudem v

Milwaukee Týž rozhodl v pří-

padě kupce Louise Sopira jenž
nechtěl předložití své účetní kni-

hy že ten kdo požádá soud za

prohlášení bankrotářem vzdává

se svého ústavního práva neodpo-
vídán na otázky pod záminkou
že jich zodpovídání mohlo by jej

vystaviti trestnímu stíhání Není

pochybnosti že rozhodnutí toto

je dobré a že aspoň Částečně ome-

zí počet podvodných úpadků

Vojenský kongres
Vojenského kongresu kterýž

zahájen bude 8 února v Tampa
Fla súčastní se také Mexiko a

dva zástupci jmenované republiky

odejeli už na sever Jsou to bri-gád- ní

generál José Maria de Lo-neg- a

a plukovník Felix B Estrá

Z kongresu
V senátu jest skoro stále hlav-

ním předmětem debaty otázka

rozpínavosti Spojených Států V

úterý debatoval proti tomu směru

senátor Berry a sice o předloze
Vestově Bacon z Georgie opět

snažil se docíliti odhlasování o

svém návrhu prohlašujícím že

vláda Spojených Států nebude

bojovati proti lidu kterýž hledá

nabyti svobody V tajném zasedá-

ní mluveno bylo nejvíce o smlouvě

míru Stnitor Gray který byl jed-

ním z členů komise míru sděloval

mezi jiným že z počátku byl proti

připojení Filipín však konečně

prý k tomu svolil seznávaje že

bude muset přidati se k většině

aneb že by jinak vyjednávání o

mír stalo se nezdařilým Dovo-

zoval že bychom neměli Filipíny
trvale obsadili a o svrchovanosti

nad nimi by mělo teprve v bu

doucnosti a ne nyní se rozhodo-

vali Ve středu pokračováno v

debatách v témž směru Mezi ji-

ným senátor Sullivan zMississippi

podal návrh usneseníže schválení

smlou vymíru se Španělskem nemá

býti považováno jakoby tím vy-

tknuta byla určitá politika Spoj

Států vůči Filipínám aniž má to

překáŽeti v zřízení
libovolné vlády

lidu Filipínskému
Ve čtvrtek v senátu zase hlavni

otázka rozpínavosti převládala

Senátor Spooner v řeči 3 hodiny

trvající přimlouval se za schválení

smlouvy míru a pak že prý lid

bude moci rozhodnouti o otázce

připojení území o něž se jedná
Ze států New Yorku a New

Hampshire předložili senátoři

usnesení učiněná ve státních sně-

mech v zájmu schválení smlouvy

míru Ostatek doe odbýváno se-

zení tajné
V snemovné poslanecké v úte-

rý prošla 168 proti 125 hlasům

předloha dle kteréž rozmnožena

bude armáda naše z 25000 na

100000 mužů a ovšem tím také

přiměřeně rozmnoženo bude i vy-

dání To jest první ovoce naší

politiky rozpínavosti Na návrh

Johnsona ze Severní Dakoty vtě-

len byl v předlohu článek kterýž

zapovídá udržování kantin v tábo-

rech vojenských Až posud ve

všech táborech udržovány byly

kantiny pro důstojníky i mužstvo

což bylo jen ku piospěchu a vý-

hodě neboť kde a kdy se tak ne-

dělo toulali se vojínové po hospo-

dách a krčmách mimo tábor a

utráceli tam své peníze kdežto

iistý výtěžek z kantiny plyne do

pokladny plukovní Poslanec

Cummings z New Yorku navrho-

val opravu aby vojska nesmělo

býti používáno k potlačování ja-

kýchkoliv nepokojů domácích

nežli na Žádost a vyzvání guverné-

rů avšak návrh ten zamítnut

Bodejť by ne! Vždyť hlavním cí-

lem rozmnožení armády jest právě

míti větší sílu pohotově k potlače-

ní nepokojů dělnických aneb ji-

ných Kapitalisté a korporace již

dávno domáhaly se rozmnožení

armády avšak v době míru neod-

vážila se většina pro návrh tako-

vý blasovati Teď pod záminkou

nutnosti posádek v nových drža-

vách mohou zástupci "lidu" hla-

sovat! pro to co chtí korporace s

dosti dobrou záminkou Podle

předlohy přijaté jestli také v se-ná- tu

dojde schválení bude armá-

da sestávali ze 1 2 pluků jízdy 144
baterií DoLřežních 24 baterií pol

ních a 30 pluko pěchoty každý o

12 tetninách Ve středu předse-

vzata byla předloha rozpočtu pro
éDravu řek a přístavů Cela prea
loha řítl 88 stran 1 nichž 50 bylo

projednáno Navrhuje se povo-

lení 112500000 k tomu účeli'a

dává se právo uzavřití dalši smlou

ry v obnosu 1 18000000
V sněmovní poslanecké dokea

no Udnání o rozpočtu pro výlo

hy na řeky a přístavy a týž přijat
160 proti 7 hlasům

Z tlící likoiodárifci
Wisconsintki sněmovna přijala

resoluci níi vyslovuje se pro
volbu spolkových senátorů přímo

lidem a lidi poslance v Kongresu
h k doulenf dle tobo působili

Souboj na nože

Whittaker Manus a Howard
Harlan farmáři utkali se v pon-

dělí v souboji na nože v kovárně
v Ballardsville Ky aby vyrovna
li mezi sebou nedorozumění vzni
klé nějakým prodejem tabáku
Oba muži zápasili až do vysílení
potom si odpočinuli a opětně pu-

stili se do sebe Konečně zbroceni
krví skáceli se téměř současně
k zemi Manus zemřel na místě

kdežto Harlan sotva vydrží
Účastníci hnusného souboje sou
sedili svými farmami měli oba
četné rodiny a těšili se pověsti

mírumilovných občanů

Nechce $357768
Přehled práce paní Jane L

Standfordové jako vykonavatelky
poslední vůle zemřelého senátora
Lelanda Stanforda vykazuje že

spravovala majetek v ceně $24-8692-

Honorář a procenta k

nimž byla dle zákona oprávněna

obnášejí $357768 ale ona odmít-

la jakoukoli náhradu za své služ-

by Právníkům za jejich práci

vyplatila $60000 a $7000 povoli-
la jim na výlohy

Hrozná sebevražda vězňova'

Děsná sebevražda spáchána by-

la ve vězení v San Francisku ve

středu Anthony Burgle jenž
14 července 1897 postřelil klenot-

níka Sigmunda Bravermana a ob
držel sedmiletý žalář za zločin ten

upálil se ve své cele Vylil trochu

oleje z kamen jichž používáno
bylo ku vytápění na své šaty a

pak k nim rozžatou sirku přiložil
V okamžiku obalen byl plameny
Cela se chytla a dva spoluvězňové

Búrgleovi byli nebezpeční popá-len- i

nežli stráž přikvapila a za-

chránila je Burgle žil pouze ně-

kolik minut

Malomocenství ve Spoj Státech

Zvláštní depeše detroitského
Free Press z Battle Creek Mích

praví že Dr Hyatt z Indie me

škající zde návštěvou vyjádřil se
že nyní nalézá se ve Spojených
Státech 32 případů malomocenství
z těch deset je v Chicagu Zmí

něný lékař jenž učinil malomo

cenství svojí životní studií odpo- -

ručuje aby naše karanténní záko

ny byly přísněji prováděny a věří

založení všeobecného ústavu pro
male mocné v této zemi

Útěk trestanci
Ve středu v noci sedm trestan

ců kteří v místním vězení ve Wi- -

chita Kan očekávali převezení do

státní trestnice propilovali želez

né dvéře a utekli Ed Stewart

byl odsouzen na padesát roků pro
vraždu kdežto ostatní dopustili
se větších kraaezi jeaen z u- -

prchlíků vrátil se včera časně rá-

no poněvač zdálo se mu venku

příliš zima Za soudruhy jeho
se pustil Šerif

Rázný úsudek o válce a rozpínavosti
Dr VV S Scott bývalý předse

da ohioské státní university v

přednášce o poslední válce v Co—

íumbus O prohlásil že vpád na

Porto Rico byl neospravedlnitelný
Bitva v manilském zálivu byla prý
svedena bez jakékoli závažné pří
činy a Španělsko nemělo odstou- -

piti Porto Rico a Filipíny Pravil
že důvody které omlouvají podr
žení těch ostrovů omlouvali také
lidské otroctví

Bláznivé ženské

Chicagská ženská vzdělávací

jednota přijala ve své středeční
schůzi následující usnesení
"Vzhledem k tomu Ze v Paříži
konána bude světová výstava aby
označila počátek nového- - stoletf a

vzhledem k tomu Ze bible nej
skvěleišf kniba světa byla naší
vlastní Americe zdrojem a silon

světlem a rodícím vnuknutím vše-

ho světlejšího v našem národním
životě povaze a naději pro bu--
doucnost proto budiž usneseno
Ze my co nejvřeleji odporučujeme
aby pod dozorem vlády Spojených
Států taková případná a vynikající

výstavka byla učiněna ze svatého
Dísma lež hlásala bv světa čím

Amerika povinována je bibli"

KosHuct lliavaríílL
LoottviUaký (Vir) Evmixj

ubytovatelem Kimba lem byly ve-

směs vyšší — Zrovna než vyplul
parník Senátor s 22 pěším plu-
kem na Filipíny sběhla se na pa-

lubě rozrušující událost Desát-

ník Paine přidělil jakousi nepří-
jemnou práci prostému George
Burtonovi když prý týž tasil re-

volver a s'třelil několikráte po de-

sátníkovi Paine smrtelně zra-

něn dopraven byl z lodi do ne-

mocnice v Presidio kdežto Burton
vsazen do strážnice Bude souzen
buď na lodi neb až v Manile

Hájí se že osudné rány vyšly ná-

hodou

V Chicagu shořel v pondělí
večer třípatrový činžák na 52 ul
a čtrnáct rodin připraveno do-

časně o přístřeší Ježto voda
v hydrantech byla zamrzlá hasiči
museli nečinně přihlížeti k řádění

rozpoutaného živlu

AMENOEO ARTICLES OF INCORPORATION

Cbanglng the Narae of Pokrak Sapaala
ťriutiug ťompany to "The Natioaal

Prlnttug Company"
Know A ix Min BT Thkrk Phiboint thtat a Hpecial meeting of the Btockholdera of

tne ťokroklupadu mcor-pormlo-

ořu mized nd exlHtinx u uder and by
virtue uf the laws ef tbe State of N braska
hfld at the Office of sald oompauy la Omaha
DouidilsCouniy on Baturdur tha Uth
ut January Intw under and pumoant to acaíl
for HUh meeting duly passed by the B ard
of Directoi-- of ald company an i publlshed
tu no rtmruH bM'iu uumorminK in au a

to the nrovltiiona nř tliAni-iu-lni- l

of the said company tbe sald Anicles of
wero auiended ao as to nad m

followe:
Articlea of IncorporatioQ of Tni Nayiomai
Pkitino Comp akt:
We the unilnrfliirnMd ňn hMh

oursolvpB iuto a body poli tle and cornurata
under the naine of National Phiutimo
CoupANran t do adopt lbe loUowliia arUelea
01
Ahticik 1 The name of thla nornnntln

ahallbe Trnt National Hkinting Oumpant
aht2 i ne principál piace lor the transac-tlti- n

of the huHiness uf nid Corporation sbalí
be in theUltvof Umuhu Cnnnt ir iimiu
and Hlateof Nehraka
AKT 3 The ireriHral ntnrflnf rtihnalnMa

to be transactod by thla Corporation ahall ba
wpriniHiiu punusn moniniyweeklv seml-wee- k y and dally
newspuperg Mnd do generál job prntingbook iiliidinic Uthogranhinfr and engravingAht 4 The author d Ouiliil Hnu-- u nf
sald Corporation shall be TweniT-Klv- n Thnn- -

a 'd DoUaH divided Into Two Hundred and
Ktfty ShKi-t-- of One Hondred Dollara eauh
whlch xhall be tranHferahle in such a nianneraa uiay be provided In tbe liy-La- o d ma
be lsMiie1 froin tinie to tlme by a vote of a
majority of atock ixaued and the numtier of
paymentBHball beaaordered by the Uoardof
uirectorw hut no sliare siuill beaold for lea
than One Hundred Dollara each
A kt 6The Ume of oom of aald

Corporation ahall be the Twem y flrst day of
Octotier 1889 and the tlineof turmlnatlon of
ihesameKball ue the Twenty-fint- t dav of

lH14unlea renewed oř dhMolvedanoner
bv a vote of a of tne Uapiial Block
thereof
AbtO The hltrhest amount of Indebted-nea- a

or liabiliilea to whlch aid Onrporatioacan at any tlme suhject Itsoir h 11 not eiceed the auui of Flve Tlio nand llollart
510000' exeepl for uronn-l- andhultdlnKSOf

a cli huHineaa If tt slinil be h bu
"ml bul d aichand no other botidd or mnrt--
KuKed ludebtednesa aball ever beoontraeted
by sa d Corporation
Aut 7 Tne tuinea and affalra of aaia

Corpontion beconducied ny a Roard of
irecuirK nve in numner wlio ahall hechoaea

by lhe8tockholder at ttieir anunal meetlnf
aneb fihare of Htoek havlmr nnn ma wiiI
election shall be held on the Hrai Hatorday of
ntimui ejM ii ycar nnu iney anan ooia omo
fo Otie Vear or Unlll tholr aiin-Hai- n ra
e erted and qnalifii-- A majority of the Board
of PirectorxHhail forma q norům foriheirant- -

cuun ui iiusintwx rnf ahall xdoot the
neceaaary riilnt and Rv-Iit- fir tha truiutlon of butdiieaa and chatl rwolve auompeo-sitlo-n

of not more lhan Ten iMlUrs a yearfor their aervlcea Va-a- ten on tiie Board
hall be nlled by tbe iwinaining Diractora fot
the balance of the unexplr-- term
Amt a The offlctT of aaid Corporation

ahall be a President who ahall aa be a min-aei-
lit-- r a I reiisurer and Kecretarv who

hall be vhiwen by the Board of Direetors la
uch manner and pwrforin aueh dutlea
aa the of aaid UurporaUoQ m iv

Akt V WheneverOn Rniulinl iITmiim
Shares or more of alock ahali bave tieen aob-rrihe-d

for the íurlHtlnn anil tw lUmal
onranlwid aa a Corporatam and tbenapoa
my BuiinuriunriirauiNicrineni rorover KKhtyPharea niHycall a ineelinnf the antwrlbere
at pit™ hd taoHi piace in ttia city of Omaha
for tb election of olftonra lr Rivln aotioa
thereof for not tma than od week la tha
Pokrok Západu newDDnr
Ant 10 Hr-La- ma tm maria b tka On

po aiion not Inconslatent vith tba law or
tbee art leh'
Akt II These artlclra af laanranrailaa

may be amended hy a ot of a of
the stork urna notice by lha Board of Dlrec-or- a

to Um Htocboidera of not lesa taaa twa
weean pnonaBed la the Pokrok Zapadá or
ni ty mail
In wltDeea whranf Joha lliml+k vnmlAnL

and John Kreehler aecretar rtxnetll
of aaid oonipaay haa herraau aig-iia-

d tbelr
aamoi ue secona oay oi reoruary A U-- tam

JO FlH ROSICKÝ Praia
la prmrrKT of : JOHN KEaXHLJM Syrrat waiiwe

V A Huahrada

Statc or N'aanKA I

(JOOKTTor DoCliLAS I

John Rostrkf prealdeat and Joha Krarhtar
rvsperilveiy of th Nattoaal Prlat- -

lna tt paay tin In daly ewora eaea
wvsraily depo and aaya that aa farta
tated la l foreavin toM roa at are traa
that aaid w-- amtina of atneknoldan wa
duly caiHd by tae Hnard af Utrarbm of tao
lwroa pala FHo tinu tjooiraay that
rrottreof said mee la waa daly puMUked la
tae Pokrok ZApada a ad all Um prarwdiaca
pro1ddlaboricinalArUrlrof lacorpor-atlo-a

of tha PdinaV Za ada Pnattra i a for
anendlac aatd Articleaof IneoraorarlDBawfw
eoatplied Hh la all raaparta Uai MS of Stork
wrre nuriiiiiaa at aaH mlat that aaid
Artl) le
lir f by a ote of 147 for aad atalaat
ato aaaeaaawai aaa iaruer aalaaataaria

JOHf ROSICKÝ

afeaeraM la av l

aaa ta Sad tú of m

šla sem zvěsť z New Yorku že

sdružení všech lihovarů v Ken-tuck- y

v jednu velkou korporaci

bylo provedeno Kapitál společ-
nosti bude obnášeti $32000000
z Čehož za $3000000 akcií bude

ponecháno v pokladně a jeden
milion dolarů na hotovosti bude

ihned složen ku krytí běžných vý-

loh Ke kombinaci této patří asi

šedesát lihovarů v různých čá-

stech státu se všemi dluhopisy a

asi 10000000 galony kořalky ve

skladištích Trustem tímto ubita

jest veškerá konkurence v trhu

kořalečním a ceny zboží budou

nyní libovolně diktovány

Případ Novákův před nejv soudem

Konečné argumenty v pověst-
ném Novákově vražedném případě

byly předloženy včera nejvyššímu
soudu iowskému v Des Moines

la Tomem Milnerem z Belle

Plaine Novákovým obhájcem a

okresním návladním M J Tobi-ne- m

z Vinton Podrobnosti to-

hoto případu jsou zajisté Čtenář-

stvu známy Frank Novák zmi-

zel po vyhoření svého obchodu ve

Walford la a pozůstatky Edwar-

da Murphyhc nalezeny ve zříceni-

nách Příbuzní tvrdili že jtst to
Novák avšak pojišťující společno-

sti tomu neuvěřily Zjednaly taj-

ného Perrina ku pátrání a ten

zatkl lehkomyslného krajana v

Klondiku Po sensačním líčení

uznán byl Novák vinným ze zabiti

odsouzen na dvacet roků do

trestnice Při opodstatňování od
volání obhájci vynašli nový bod a

sice tvrdí že Novák zabloudil do

zlatých polí v duševní nepříčetno-st- i

Hned při prvním procesu do

kazovali že sešílel následkem ply-

nů v hořící budově vzniknuvších

Novák vězněn je v Anamosa la

Zprvu bylo mu dáno k vůli jeho

inteligenci zodpovědné místo ale

nechoval prý se dobře a tu ryní
nalézá se v samovazbě Rozhod

nutí nejvyššího soudu očekává se

v pondělí

Zprávy z armády

Generál M V Sheridan veli

tel departmentu jezer dokončil už

všecky přípravy ku odjezdu třetí

výpravy na Filipíny jež dalekou

plavbu nastoupí z New Yorku gho
února První zastávka učiněna

bude v Gibraltaru druhá před

průplavem suezským Výprava
tato bude pozůstávati z 12 setnin

?2 pěšího pluku a čtyř setnin 17

pěšího pluku — Ze St Paulu

odjel v pondělí třetí pluk spol
kové pěchoty do New Yorku kdež

vyčká až parník proS připraven
bude "Hoši" tito prodělají zají-

mavou změnu povětrnosti Když

odjížděli ze studené Minnesoty
rtuť v teploměru ukazovala 26 st

pod nulou kdežto na Filipínách
trepické vedro je očekává Pluk

tento nejstarší ve Spojených Stá-

tech obýval Fort Soelliog posled
ních deset roků 8 výjimkou Čtyř
měsíců na Kubě ztrávených —

Ubytovatelský odbor armádní Činí

přípravy ku přijetí čtyř pluků kte-

ré budou z Porto Rica poslány do-

mů Bylo usneseno poslati 47

pluk new-yors- přímo do města

New Yorku Šestý pluk nenaka- -

zitelnýcb bílý půjde do Savan- -

nab Ga a osmý ilhnoisský a 23

kansaský pluky černošské vysa

zeny budou v Newport News —

22 pluk pěchoty z Fort Crook
Neb přijel v úterý do San Fran- -

cisca a přidělen na parníky Ohio

a Senátor Vojáci byli vyplaceni
dříve než na lodi vsedli Mimo

22 pluk pojede na jmenovaných

parnících asi 200 mužů na dopl
nění třetího a šestého pluku dělo
střeleckého a 14 18 ao a 23

pluků pěších Též četné řediny a

manželky důstojníků nastoupl
plavba na parníku Senátor
Převálení 16000 španělských vo-

jáků t Filipín do jich vlasti bude

nejspíše svěřeno Bordeaux Steam- -

thip Ca jal poddán f75 sa

Milwaukee senátorem Spojených
Států na místě Johna LMitchella

jehož lhůta vyprší '4 března Ob
držel všecky republikánské hlasy
kdežto demekraté hlasovali pro
T C Kyana z Waukesha — Ve

státu Washington zvolen byl za

senátora republikán Addisoa G

Froster z Tacomy obdržev hlasy
všech poslanců své strany cel-

kem 81

Smlouva s Indiány

Smlouva mezi Spojenými Státy
a kmenem Creekú byla sestavena
a podepsána ve středu v Musco-ge- e

I T Má za účel odhadnutí
veškerého majetku zmíněného

kmene a stejné rozdělení téhož
mezi všecky Indiány Svobodní
černoši v národě Creekú obdrží

pouze po 160 akrech pozemku
bez ohledu na polohu neb cenu

jeho Kmenová vláda bude udr-

žována dokud pozemky nebudou

rozděleny ale nesmí souditi oso-

by obviněné ze zabití zpronevě-

ření neb uplácení Inkorporo-van- á

města v národě jsou zplno-
mocněna vydávali dluhopisy ku

zřizování vodáren stok a osvětlo-

vacím účelům Prodej lihovin mezi

Creeky bude i nadále zakázán

Spojenými Státy Dříve než

smlouva vstoupí v platnost musí

býti schválena kongresem a větši-

nou voličů národa Creeků

Wrlfftat s hanbou odstoupil

Mluvčí kalifornské sněmovny

Wright o němž dokázáno bylo
že přijímal úplatky od kandidátů

senátor&tví poděkoval se s čest-

ného úřadu svého V resignaci

praví Že nedopustil se žádného

zločinu a že nález zvláštního vý

boru se nesrovnává se svědectvím

ale když pokládán je za vinného

uznává prý za nutno vzdáti se

úřadu mluvčího Alden Ander-

son zvolen byl na místo Wrighto-v- o

Také podána byla resoluce

na vyloučení Wrightovo ze sně-

movny ale nedošla schválení

KRONIKA UDÁLOSTI

Dvojitá vražda v Arizoně

Východně od městečka HackT

berry Ariz nalezena byla v úterý
těla dvou mužů jež patrně ležela

pod širým nebem asi tři dny
Krky byly podřezány a hlavy roz

tříštěny kamením V pozůstatcích
ztotožněni byli James Dowd hor-

ník a John Blake mormonský
vozka z Utah Poslední zanechá
vá vdovu a dítky Oba muži po-

píjeli nemírně několik dní a ve

Čtvrtek večer zmizeli Tři Mexi-ká- ni

kteří současně s nimi byli

pohřešeni nejspíše vraždu spácha-
li Lotři rozdělali ohen blíže

mrtvol a spálili zakrvácené šaty
část dopisu psaného španělsky

byla nalezena v popeh Mexikáni

do delší době bvh dopadeni a
T 0

uvězněni v Kingman kdež střeže

ni jsou před lynčováním Dowd

í Blake oloupení byli o peníze a

všecky cenné věci

ilvot pro dítě

Blíže Sears Mich na středu v

noci zničil požár obydlí farmáře

Thomase Lowdena Když byl za

chránil manželku a čtyři dítky
Lowden vešel do bořícího stavení

pro svého tletého chlapečka jenž

spal nahoře Otec byl však pře
možen dýmem a oba zahynuli
Panf Lowdenovi zanechavši své

tři dítky v maštali doběhla bosa

a pouze ▼ nočním obleku s ne

mluvfiitkem v náručí kn nejbliž-lla- a

toatedo jehol dam j ptl

da Na kongresu jednáno bude o

opevnění golfického pobřeží orga-nisa-

státní milice a podobných
záležitostech

Rozpouštění dobrovolnických pluků

Odbor války nařídil ve středu

propuštění asi toooo dobrovoln-
íků" Jsou to následující pluky:
První marylandský nyní v Augu-

sta Ga třetí z Mississippi a

druhý missourský v Albany Ga j

osmý a třináctý pennsylvanský v

Augusta Ga čtrnáctý pennsyl-

vanský v Somerville Již Kar

čtvrtý texasský v San Antonio

Tex čtvrtý wisconsinský v Ad-niát-

Ala sedmá dobrovolná

pěchota v Macon Ga osmá do-

brovolná pěchota v Chickamauga
devátá dobrovolnická pěchota v

Macon Ga

Trestuhodná zlomyslnost

Když zvláštní vlak sto plu-

kem jízdy (Černošským) jenž určen

je ke službě na Kubě dojel do

Iuka Miss v úterý časně ráno

nějaký ničema založil oheň" ve vo-

ze kde zásoby střeliva se naléza

ly Nastal ovšem výbuch kterýž
měl za následek zranění několika

mužů a smrt tří černošek jež vo-

jáky provázely a aby ušly zrakům

důstojníků skryly se v káře kde!

střelivo složeno Peněžní škoda

jest značná

Řádění áílencovo

Thomas Reynolds z Belleville

N J náhle sešílel v úterý vyběhl
na ulici s nožem a bodal každého

koho potkal Většina z obmýšle-

ných obětí se mu včas vyhnuly
ale Mary Coynová a slečna Man-ningo-

mladá ještě dívka pobo-

dány byly nebezpečně Reynolds
rozbil mnoho okea a z domů a

krámů vyháněl zděšené obyvatele
Konečně byl přemožen tlupou od-

hodlaných občanů a vsazen do

vězení

Studená vlna

Celá střední část země pocítila
mrazivé dotknutí zimy v minulých
dnech Ani jih nebyl ušetřen

Tak na př v Mississippi a v Texas

zažili pravý blizzard se rtutí na 5

stupni nad nulou v Oklahomě

měli pod nulou a v St Louisů 4

lidé zmrzli Na severu bylo to

ovšem ještě lepší ale seeráksebe
studenější už nikoho tak nepře-

kvapí v krajinách těch Nejchlad-nější- m

bodem hylo v úterý město

Green Bay Wis kde rtuť v te-

ploměru vykazovala 26 stup pod
nulou V Dulutb Minn bylo 24

v Bismark N D 20 v Chicagu a

jiných městech v téže poloze 12

až 15 V horách coloradských

zuřily děsné sněhové vánice tak

Ze všechna doprava byla úplně

přerušena a několik městeček od

ostatního světa odděleno Také v

Černých Vrších napadlo mnoho

sněhu Skoda způsobená na stá
dech dobytčích sahá do statisíců
—Ve středu vykazoval teploměr
30 stupfiů pod nulou ve Willi- -

ston N Dak a též dne bylo na

některých místech v Minnesotě až

45 stupňů pod nulou

Mlles stoji aa svém

Gen Miles dosud tvrdí Že ma

so zasílané našemu vojsku v po-

slední válce bylo "balsamováno'

Kdyl bylo ma sděleno Ze pluko-

vník A A Pope a Bostonu jest
ochoten ma vyplatili fiooo opod
statní-l- i své tvrzení odpověděl
"Svědectví téměř 100 vojáka to

dokazuje Zprávy mně podávané
dokazují to aade vlečka pochy- b- tABil

--a I

V IUiaoiso přijala sněmovna

rescíadUlzd kotna
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