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na zemi i z more Aguinaiuu m věnováno vzpomínkám na nedáv-

no zemřelého poslance DingleyhoDr podepsanou záruku od ameri
] tfejlepší TVRDÉ aMÉKÉ TJHLÍ

Rock Sprines Ohio Hanna Walnut Block atí
V sobotu se ani předseda Řeed

ckých komisařů že ze strany ame-

rické nebude započat žádný boj nedostavil do sněmovny a vzká-

zal že bylo by nejlépe se odročit
A proto vojsko filipínské odpoií

VŠak asi ioo členů bylo přítomnovalo a muozí důstojníci byli v so- -
NeilepSť llllnoiBké v kusech $550 drobné 5 25 Cherokee drobní za

1425 nejlepší uhlí na vaíení Naše Beacon Nut uhlí $350

Jest velké čisté a dobré Přeavědčte se o tom

COUTANT 4 SQUIRES
a ti jednali dále o rozpočtu prohnin v divadle a zaiati když

plenárním zase- -

lloilo dobyto bez ztráty jediného muže vypukla střelba Střeblou na různé potřeby
hoíhnnni místa Malata Pa co dání Telefon 80 Sklad 17 a Mason Píuároa 1402 řarnam 81

Santa Anna a Malabon spůsobeno
li _ XJX_f Xn a Aiti KRONIKA UDÁLOSTI

Cr4iv im řlAntiím nnřádkih--Osad- a CalOOCan počítá se že jich 4ooo byiopobi- -

Mrtvoly vojtou budou převezenyjlOiBj ui vm r"-- -"7 to Vojsko Filipíňanů ač jeho
ztráta hvla poměrně malou drže- - Odbor války po dlouhé a pečlidobyta a nepřítel zapuzen _

prudkého větru a 20 stupBů pod metropoli americké výtečně sor-nulc- u

k obydlí hlídačů Na tuto ganisován zápasil s divokou

cestu plavci tak brzy chřicí avšak konečně nucen byl

nezapomenou Když se vrátili ustoupiti a ponechat! bouři volné

shledali ke všemu že lodice roz-- pole Tím stalo se že i Broad

ki u tmím kmit ledovou wav neidůleŽitěiší třída new- -

in řinnževnatě své posice Jednání Ivé práci sestavil úplný seznam

Američanů bylo prý hanebné Vy našich padlých vojáků kteří do

pudili prý obyvatelstvo z jejich sud pohřbeni jsou na Kubě a Poi
Peníze byly už povole- - Ur „„„ nnmn~ jiného vlečného vorská stala se neschůdnou Ně--domovů a pak je postříleli bez to Ricu65 mrtvých a 276 raněných stála nás již naše

: država Filipínské - a to je jen počátek těchto do Spoj íčku dostali se ke břehu kde navál vítr závěje až 10 stopohledu na pohlaví V Manile pa-- Dy kíi převezen
Států a parník Roumanian s velnuie hrůzovláda Občané stříleni

Třicet roko psancemv TI ! - I

sou na ulici Komisaři z 110110— — - -

přijeli do Manily na pozvaní Ame-

ričanů a kdvž odifžděli tedy ame

kým počtem pohrobnfkú vyplul

již na Porto Rico aby práci tuto

započal Příbuzní asi 30Q vojáků

přihlásili se již u odboru války se

žádostí aby mrtvoly vydány byly

George Lee jenž zastřelil Henry
M Stanestreeta v Lee's Summit

Mo před třiceti léty a od té doby

skrýval se před spravedlností

vysoké Doprava na pouliční drá-

ze i na železnicích byla téměř úpl-

ně zastavena Na dráze Long
Islandské jež obstarává dopravu
a spojení na celém ostrově vlaky
docela přestaly jezditi Mezí' chu-

dinou panuje veliké utrpení
Tammany Hall poskytla měftské- -

upevnil se na noc Vzetím Caloo

canu nabylo se mnoho vozů a

strojů Manila Dagupan dráhy
Ztráta Američanů včera byla 3

ričtí vojínové plenili a loupili

Aguinaldo poslal komisaře k gen

Minule sdělili jsme že usnese-

no bylo vládou vystupovati roz-

hodně a" odhodlaně proti "po-

vstalcům" na Manile po celé čáře

a proto poslány posily rozkaz k

tomu cíli gen Millerovi k lloilo

Nořítel utr- - Otisoví s dotazem proč nepřátel- - jim ku soukromému pohřbenímrtví a 32 ranění
zemřel v pátek v Mendian Miss

Úkryt jeho vyzrazen byl teprve

nyní na základě dopisů které

svtfm příbuzným v Missouri zasí

stvl započalo a naoizei pnsne ustatni uiozeni ouaou ku vctuemu
pěl ztráty značné

cAMn„ jat potrestaní jesui oy oyu oapocinxu s vojensu"Nedělní zpiáva na národním hřbitově Arlington
nitedlie: Klid P" P Celí vnoyn "~ lal Lee vsazen byl po spáchání

zločinu do vězení v Independence
Mo aby zachráněn byl před lyn

mu podpůrnému fondu $10000 a

známí politikáři Richard Croker a

James R Keene po $5000 každý
V Pennsylvanii řádf blizzard se

stejnou divokostí Důležitá že-

lezniční síť Reading oznámila ž

nebude vypravovat! žádných vlaků

w a a w mr tv__l IIHLI líc LIUUWUIHUI —

kde mnoho bojovníků z občanské

války odpočívá

Mají choť do toje
Z neobyčejného množství tele-

gramů jež docházejí z Washing-

tonu do Sioux Falls Již Dak

čováním avšak on za nočního

temna utekl a veškeré pátrání po
něm zůstalo bez výsledku

porušen wimic r - - -

obyvatelstvo vacl tak jako jednal v Carohně y
se již vzpamatovalo

poněkud z postrachu který! spů- - listopadu porušuj ce Pa hdsW
válíení dopu-cho- dcivUzovaného a

domorodců ob- -sobilo povstání a

přichází opět do kolejí Ob-- Stě ce se hrozného PuPku na

civilizaci Není pochyby že jed- -
chod zasílatelský ovšem přirozeně

na ostrově Panay sídlu to vlády

Filipiflanů Jakmile Millera roz-

kaz dosel vyzval w sobotu o"

guvernéra ku vzdání

města a varoval jej aby nečinil

žádné demonstrace Však rebe-

lové se nevzdali nýbrž chystali

se k odporu Když ale válečné

lodě Petrel a Baltimore zahájily

na rebely palbu zapálili tito mě-

sto a vyklidili je Americké voj-

sko na to ihned vystoupilo na

břeh a uhasivši požár obsadilo

Oheřl založen byl pouze

Nový zpSsofe telegrafováni
V Clevelandu inkorporována

byla společnost
Crehore-Squireov- a

s kapitálem $1000000 a organi

m( rrnř 9m npnř ie v lidné lodé "u r_„___

až do 'dalšího oznámení' Počet

obětí jež vyžádala si krutá zima

na východě přesahuje tucet Ta-

ké na jihu jsou mrazy jakých ni-

kdo nepamatuje Tak na příklad
v Lexington Ky měli včera 34

domova to plukovníka Grigsbyho
velitele třetího jízdního

dobrovol-nickéh- o

pluku rozpuštěného před
!" f"~ -- ~ — " 1 —J hm taW ahv docílen bvl vliv na

do filipínských přístavů po týden
hlasování v senátu Spoj Států

několika měsíci soudí se ze od sátoři její tvrdí že zavedením novšak ze strany druhé obchod zrů- -

( ul4ítX An Honor Knncn a

každý parník tam jedoucí jest pře- - jaflyg ZPRÁVY DOMÁCÍ

Metl města obvvané domorodci plněn bázlivými uprchlíky £ to

vého systému vynalezeneno pp

Crehorem a Squirem způsobí

hotovou revoluci v telegrafování

"Je naším úmyslem rozpro9tříti

dráty po celé zemi" vyjádřil se

plukovník Albert E Squire jeden

bor války pomýšlí na zreorganiso
vání pluku nejspíše pro službu na

Filipínách Mnozí z Grigsbyových

"drsných jezdců" vrátili se už ku

svému bývalému povolání na do-

bytkářských rančích v Jižní Dako-- t

Wvomineu Montaně a jiných

ho zdá se iíti na jevo Že se tam

st pod nulou

Proti imperialisme

Hosp dvojtýdenník Journal

vydávaný Hoke Smithem bývalým
sekretářem vnitra v Atlanta Ga

obsahuje v posledním čísle struč

POLITICKÉ

Z kongresu

a nepoSkodil část města kterou

obývají občané jiní Ztráty ne-

utrpělo vojsko naše pražádné

očekávají mnohem větší a delší ne-

pokoje) Vzdor tomuto klidu však

mnozí mají za to že jest daleko k

i _ _ x _ _„ nnin XtaA vynálezců "a v krátké dooe
Dobyti Caloocanu

- V senátu podal v pátek senátor

Allen dvě resoluce a sice jedna z

nírh navrhuie volení senátorů
systém bude nalezenzápadních státech avšak téměř do

ř(tomný
jednoho hotovi jsou chopitt se

- minulosti
V pátek podniknut byl útok na

kdož mU]k na t0

né vyjádřeni proti imperialismu od
Clevelanda W J

Bryana a ocelářského krále Andrew
Mír poslali isme az

T K— josadu Caloocan kdež se povstalci
opět zbraně potřebujeli-jic- vláda _ minutu p0mocí našeoptimisticny preapoviaau _ druhá požadu e zá
k činné službě U valeni v taoo-- : vvnáiezu Bvl zkoušen vládoustrašné naučení kteréž rebelové r

ohi4šení neodvislosti nejenposud drželi a tato byla dobyta

Na znamení dané z věže kostelní — j '
Carnegieho r Grover Cleveland

praví: "Je-l-i něco co může upou-ra- ti

pozornost neb objasniti mypro Spojené Státy nýbrž co zása- - rech nestojí asi před šesti měsíci a v dobe te

du všeobecnou První návrh jeho Do Manily ve ilunu přes 3000 siov oyio posuno jth-
-

šlénky našeho hdu v leíio Síleném
j w

Známý odvážhvý námořník ka- - jímací strojeK —
Z::toUr: běhu vstříc zejícímu neštěstí bude

" Mez
pitán Frietch co nejdříve podnik- - papír -

t?_ niok ennlonnsti te Harrv A Garfield ' r""" u" '

pínské neodvislosti Avšak toto

předpovídání se nesplnilo Rebe-

lové jsou nyní roztroušeni po kra

jině v lesích vedouce boj zákeř-nick- ý

vyjma v Malabonu kdež

se shromažďují u větším množství

zahájil palbu dělovou monitor

Monadnock ze zálivu na náspy

kol osady s velkým účinkem Ba-

terie z Utch začala pak páliti ze

straoy druhé Povstalci zdrželi se

střelby až když pluk montanský

nykirn k houštinám Pluk

položen byl bez dlouhých caviků

na stůl jak se ani nedá jinak

mysleti od pánů senátorů z nichž

většina si svá místa zaplatila
Většinu času ťohb dne projedná

a vlastenecké varování slušného
vřeném člunu přes Tichý oceán do nejstarší syn presidenta Garfielda

Manilvl
'

Na dalekdu pouť svoji OsndnV DOŽáf V ibllltircřr'" tiskujnež cokoli jinéhoJff" My

Bryan praví: s'Mám"dfivěru v Hd rJ:
I tam jest jejich zápas více bojem vvoraví se úplně samoten Pověsť leden z neiděsnějŠích požárůván rozpočet pro potřeby zákouo

Aimt vtfknnné a soudní V so kanitánova ie neilepší zárukou že „ historii Yanktonu S D udál seguerillů nežli válkou civilizova-

nou Každý keř každá skupina
stromů a každý strom poskytuje

1 1

botu po čilé déle než dvě hodiny l nemluví na piano Roku 1894 v neděli ve 2 noainy huu c

ním ústavu pro choromyslné Z

kansaský na výstředním levém

křídle - s baterií 3 pluku
dělo-střelect- va

se strany pravé pod-

nikli útok mýtinou a stekli náspy

nepřítele za prudké palby Tento

bránil se každým krokem avšak

musel před přesilou ustupovati

MnMttlští ostrostřelci v houštině

trvající debatě usneseno bylo ko- -
pfepiul Atlantický oceán ve 34

nečně jednohlasně předsevzíti jnech a třech hodinách uraziv

dnes odpoledne hlasování o před- -

5i000 mil ve skůneru Nina pouze

americký Až bude miti příležitost
promluviti zavrhne imperialismus
a militarismus a zůstane věren na-

ukám sebeovládání" — ObjasEuje
své stanovisko Mr Carnegie pra-

ví: "Vliv povznešenějšího pleme-

ne na plémě nižší v tropických

krajinách je škodlivý znemravfiu

iící a nikdy povznášející Impéria

úkryt 08trostřelcům Na neštěstí

na míle kolkolem jsou bambusové

houštiny a mvtin jest málo a dale

neznámých dosud příčin povstal
ohefi v jednom z domků a ačkoliv

loze McEneryho kterouž by pro řtvřicet stoo dlouhém Na plav
ko od sebe To poskytuje domo pomoc hned byla při ruce sedm-

náct chovanců vesměs ženskýchbu ze San Franciska do Manily

počítá 42 dny Člun kteréhorodcům příležitost k boji z úkrytur
hlášena byla politika jakou Spo-

jené Státy vůči nabytým državám

sledovat! chtí Jednání o rozpočtu
uhořelo Zničený domek měl žu- -

Za těch
1 j -- A : n

stříleli z daleka na piu
1

na právo ted ye výbodž
pensylvanský avšak byh umlčen dřevčným vnitřkem aFrietch použije bude 24 stopy i iuvc (ui o lismus je bláznovstvím přítomnéok'olnost( jest pozoruhodným
střelbou dělovou AmericKe voj-

-
ak nM dlouhý s plochým dnem a téžkym byl obmýšlen pro prádelnu avšak

doby pravé amerjkanstTÍ jaké
prknem uprostřed následkem přeplnění hlavní budo- - f nj-- t vine zftstane onsko pak pokračovalo páhlo cnyze kdeJto yelk t domorodcQ ju "j 1

pro potřeby zákonodárné atd

bylo skončeno a rozpočet přijat
—Včera panovala zima nesmírná

a v žádné z obou sněmoven neby-

lo quorum však vzdor tomu jed

domorodců a rebelové padali pod nalezaiící se po každé srážce v vy čtyřicet chovanců bylo tam

ubytováno a prádelna zřízena v

přísklepí Zde také oheH povstal

všecky věky stejným Blahopřejí

jihu k jeho věrnosti zásadám

Washingtonovým a Jeftersonovým
houštinách podává důkazu o vy-

datné naší palbě Minulý týden

Spor o hraniční čáro

Když dva američtí celní zřízenci

PM Hoyt a Hector McLean ne-

sli lihoviny ze Skagway Alaska

An T na rahin bvli tam zatčeni v

které na konec opět zvítězí-Milostn-
á

tragédie

nalo se přece V senátu se an

nedostavil kaplan a—hrůzo hrů-zou- cí

— iednání nepředcházela mo

nebyl jediný den bez bojů však

Američané stále pokračovali do

Hašení bylo velmi obtížné neoor

parní roury pro čerpání vody z

artézské studně popraskaly a tak

jejich ranami jako mouchy kdežto

ztráta americká byla nepatrnou
Velitel Otis zaslal o dobytí Ca-

loocanu následující úřední zprávú
"Povstalci shromáždili se ve znač-

né síle mezi Manilou a Calooca-ne- m

kdež prý má býti Aguinaldo

Nevysvětlitelná sebevražda vy--
moi hvti anoleháno pouze na

m r _ Jílil J mm — adlitba Ale proto přece nepadala
síra s ohněm na tu moderní So-

domu která se nazývá Washing

pondělí na obvinění že vkročili

do Britické Kolumbie při vykoná-

vání úřadaí povinnosti
vaní muži vězněni byli po 24 ho- -

UW z nidríVMÍ ovSem oebyl £ P'
aillkiuiuu ' —— — —

rlostatečnv Teploměr vykazoval

bývajíce vše před sebou (Úřední
zprávy nesdělují o každodenních

bojích ale podobá se že zpráva

tato je věrohodnější nežli úřední)

Jest nyní známo že ztráta Filipí-fian- ů

obnáší 3500 zabitých a po

Harry P Rhodese měla dohru

ieště smutněiší V 10 hodin rodinv a DOtOm předvedenťpred 23 stupně pod nulou a tu možno

si představiti utrpení těch kdož

nni?c v nočním obleku z hořící

ton Hlavním předmětem debaty

bylo jednflhlasné usnesení sobot-

ní že se dnes má hlasovali o Mc

6

i

kapitána Čartwrighta náhradního čtvrtek večer pí Olga Lavreniová

a hrozili útokem a povstáním ve

městě Zatočili jsme levicí Mc

Arthurové divise kteráž jest se-

verně od řeky Passic do Calooca-

nu a vypudili nepřítele snadno

Naše levé křídlo jest nyní v
Ca-- 1

Naé Tirátv bvlv neoa--

cniidce ktervz kuvz uy je F"ut"čet raněných jest mnohem více wu"" —

hudovv vvtěhli Nalézalo se tamEneryho návrhu ohledně politiky I" A í Li" uMM K
mladá ruská vdova o níž se pra-

vilo že je snoubenkou Rhodeso-vo- u

zastřelila svého ioletého„ sy
' '7 -- 1 A

osadám Někteří senátoři M piwupiu
-

vůčinež to a tisíce jest zajatců A to

vše bylo docíleno ztrátou 65 Ame IumbieaŽe hraniční čára e nl cei J S

ošetřovatelek Tyto se
1 :i„: „ t rahn a dvanáctsobotu nepřítomníkteří byli v

ričanů zabitých a 270 ranenyen
protestovali proti tomu a hrozili náčka a po té vehnala kuli s revoL

Iveru do svého vlastního mozku
lUIMUUi -'"' J '
trné povstalců značné Utok

předcházela půlhodinová střelba as Američanů se pohřešuje Ne-

méně než 10 osad neboli vesnic
Že to nějakým způsobem oplatí

Výbor pro záležitosti námořní od Aristokratický hotel Arno kde

zachránily ale přišly o

Cartwright zároveň pohrozil že všechen svůj osobní majetek
šat úspory a podzatknouti dá každého amerického jako

--w „„ „„ nřekročí hranice ve Katastrofa v norách coloraiskýcn
dělová z lodí admirála Deweybo jmn-- s kutn Inhvto aneb se Rhodes i pani Lavremova by

poručil k přijetí předlohu obnovu
Další zprávy sdělují následovní: vzdaj0 Některé z nich byly zni- - dleli několik měsfen byl dějištěm

obou krvavých výstupů Kdyi
i

Povstalci soustřeďovali se po ko
čeny protože ukrývali se v men

K předlohu "schválil
HUCUW! J ' ~

své úřadní hodnosti Oznamuje Zvláštní depeše k denverskému

se též že kanadské úřady rozhod- - Republican ze Silver Plume Colo— r -
lik dnů v Caloocanu a velitel Otis kOIOVníci často převlečeni za žen- - mladý advokát smrtelně zraněa

I nemocnice svatéhon- u- — 1V se yyyuYcucii
— -- - - - odnesen byl do

V? u™rwr y::: Uřfzee kteří nyní v Log Cabin jivší se v ednu štítily se do roicie Oietřovala lei krásná Ru
rozhodnul e k útoku na ně Dal

fkét gtřflejíce z oken a střech na

rozkaz k tomu cíli důstojníkům a
Američany Mnoho střelné zbra-vtfád- al

tí oodooru námořnictva _x _- - řliwa nadla nám do sta ustate op ir"" se nalézají přes hraniční čáru Cherokee v hodin v neděl ránou~ -
n po'h ed zdál se

ním o rozpočtu p o odb i tucet hornických Ve ítvrtekod podadmirála Deweyho Gen L kou Uk se dá očekávat děje
oarsicy p"i- - Jj™ i u „nr Víběrčí U„mkft a ínftsobivše hroznou ztrátu r'" „McArthuř oznámil že jest vše při-- dogt DjeDjinř avšak toto není za
povoleno $5000 na vyšetření ípů- - ~ 'TV"'": " c' ~

životech liosnycn Kolik mrtvol ve„c"' rTZ""cla C L Andrews ze Skagway navšeobecným a páše se vzdor pří sobů pěstění Čaie a zjištění zdali
dopsal Peelovi kanadskému vý- - leží v ohromné spoustě sněhu a

x Arí( víprkv I tmeek nhievf se až na iaře Osmsným rozkazům

střelila jej dobře mířenou ranou do
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