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KOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ Hejlepší TVRDÉ aMĚKÉ UHLÍ
Dobrovolné zvýšování mzdy

American Tin Plate Com pany

jejíž hlavní úřadovny v Chicagu
se nalézají zvýšila mzdy ve všech

svých závodech a sice dělníkům

Vyšetřováni obvinění Mllesových
Zvláštní zajímavostí pátečního

zasedání komise bylo dostavení se

majora Jesse Lee jako právního
zástupce generála Milese Témuž

dostalo se dovolení podrobovati

svědky křížovému výslechu a také

podařilo se mu přivésti na světlo

mnohé věci málo lichotivé pro
stravovatelský odbor Pátek vů-

bec byl nešťastným dnem pro pá

Rock Sprlngs Ohio Hanna Walnut Block atd

NejlepSÍ IUInoiské v kusech $150 drobné 5 25 Cherokee drobné za
S425 nejlepší uhlí na vaření Naše Beacon Nut uhlí $350

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

COUTANT A SQUIRES

jest nyní již jisto že příštím ro-

kem bude schodek kterýž se bude
muset krýti buď novou půjčkou
aneb zvýšenými daněmi neboť

příjem ze cla a nynějších daní ač

jak známo platíme dařS válečnou

nepostačí ku krytí těch vydání jež

povoleny byly

V minulém kongresu v sněmov-

ně poslanecké přijato bylo 1636

předloha resolucí naproti 1200
v kongresu 54 95v53a8q2

y Telefon 930 Sklad 17 a Mason

1

eid M:xjiNrsH:Aw & 00
PRODÁVAJÍ stavební

V SOUTH OMAHA

Písárna a sklady: 27 a L ulice

Ct České obecenstvo upozorňujeme
stavebního jakož i všeho druhu krmiva a

podobuyra obsloužíme v se jest t ersive a nejiepsi jhkosu navsime nag nes

podniknete stavbu a pozníte že míníme zfskati a zachovat! si vaší přízně Neza-

pomeňte místo jest to no východním konci viaduktu na L ul (dt46ml

i fi

ny dodavatele kteří při zásobová-
ní armády se tak smutně vyzname-
nali Maso v krabicích bylo
všeobecně odsuzováno Někdy
dvě třetiny kýly zkaženy a zbytek
také za mnoho nestál Kapitán
Critchfield z osmého pluku ohio-skéh- o

svědčil že roznemohl se

po požití prochlazeného masa
kteréž dosti dobrou chuť mělo
Po prohlídce lékařské muselo býti
několik čtvrtí zakopáno Zrovna

před skončením sobotního zase
dáni komise přihlásil se k dobro
volnému svědectví krajan Frank
Rundus známý v mnohých osa
dách českých jenž byl členem
třetího pluku nebrasského a vy-

mohl si propuštění Pravil že

pomáhal v polní kuchyni v Jack-sonvill- e

a tam ledacos zažil a vi-

děl Jednou prý bylo jim dáno
tak špatné maso k vaření že upo-

zornili na ně důstojníky Jeden z

těchto poznamenal že "maso

bylo připraveno k zaslání na
Porto Rico ale když už je zde

aby dáváno bylo mužstvu že prý
je dobré" Bylo tedy uvařeno
ale všichni vojáci kteří ho požili
se roznemohli Z toho se dovo-

zuje že bylo chemicky konservo-ván- o

zrovna jako maso na Porto
Ricu na něž upozornil generál
Miles Svědectví Rundušovo ne-

bylo připuštěno poněvadž rekor-de- r

Davis se vyjádřil že "o tom
člověku ničeho neví a ta okolnost
že má vojenské Šaty není prý
ještě dostatečnou zárukou že

skutečně vojákem byl" Runduse

ujal se po té právní zástupce Mi- -

lesů v a uzná li jeho svědectví za

závazné a pravdivé předloží ie
komisi V ostatním výslechu ona

dobrá' výtečnost masa předklá- -

aného našemu vojsku několi

kráte se objevila Jednou 42000
liber dušeného masa v krabicích
muselo býti vráceno z Jackson- -

ville a jindy 800 liber zakopáno
Zajimavo je že toto maso schvá- -

eno bylo vládními úladníky kte
ří ve všech nakládárnách vydržo- -

áni jsou

Hrozná vichřice na jihu
Děsný cyklon snesl se nad okre

sem Monroe v ueorgu v neděli
večer a zanechal za sebou dráhu

houby a smrti Časně z večera

povstal silný vítr kterýž změnil
se v tornádo a v sin pouze asi
sedmdesáti yardů zasáhl městečko
Madisonville Tři osoby byly u

smrceny asi dvanáct poraněno a

patnáct stavení obydelních a ně

kolik stáji rozváleno Síla větru

byla obrovská Jack Moser ne-

sen byl asi 700 yardů a kenečně

mrštěn proti drátěnému plotu s

takovou prudkostí že hlava byla
mu úplně od těla uťata Dům

Erskine Lowryho zdvižen byl ze

základů a odnesen deset stop da
leko Někteří lidé unášeni byli
až too yardů vichřící většinou ale

vyvázli dosti lebce V Atlanta

Gi- - provázena byla vichřice kru

pobitím Některé kroupy měřily
až sedm palců v objemu Jeden
černoch usmrcen byl blíže nádra
Ží Union spadnuvším naň drátem

elektrickým V Decatur Ala řá

dila vichřice hřmělo blýskalo se

a kroupy padaly Čtyři životy lid

ské byly zmařeny a za mnoho tisíc

dolarů Škody způsobeno Též
města Marrietta Elberton Min- -

ders á Cartersville v Georgu na

vštTvena oyla vichřici

Povodni

Následkem silných dešťů roz

vodnila se řeka Kanawha a zato

pila celé údolí kterým protéká
Město Charleston v Západní Vir

ginu je t:ier cele zaplaveno
Kolem státního kapitolu ie na-

čtvři atopy vody Peněžní škoda

Í5 ohromná Přítoky řeky Ohio

Z konrresn

Se sobotou skončil též padesátý

pátý kongres Poslední dva dny
zasedání byly pro Členy velice

neboť posledních 36

hodin zasedání bylo bez přestáv-

ky Jednání točilo se většinou

času o zprávy konferenčních vý-

boru neboť několik rozpočtu
nalézalo se v těchto výborech

jelikož se obě sněmovny nemohly
shodnouti V senáta mimo to

jednáno o dvou důležitých rozpo-

čtech totiž o všeobecném rozpoč-

tu ku krytí schodků a o rozpočtu

pro armádu V konferenci byly

rozpočty pro řeky a přístavy kdež

působila neshodu oprava senátu

přijetím předlohy nicaraguanské a

zároveH úsilím o vtělení do téže

opatření dle něhož by zřizovány

byly ve Skalním Pohoří reservoi-r- y

nebo li nádržky na vodu z ta-

jících sněhů kteráž by jsouc zadr-

žena později k zavodňování po-

užívána býti mohla Po mnohých

poradách a tahanicích konečně

prošla předloha avšak opatření
ohledně nicaraguanského průpla-
vu bylo z ní vypuštěno pouze

povoleny prostředky k novému

důkladnému vyšetření celé záleži-

tosti Též ostatní zbývající před-

lohy rozpočetu! prošly Ku každé

z nich navrhovány různé dodatky
z nichž některé přijaty a jiné od-

mrštěny

Mezi předlohami jež nedošly

přijetí jsou mnohé důležité a sice

nejdůležitější z nich snad jest
předloha ku správě ostrovu

Tyto byly jak již zná-

mo připojeny ale posud nebyl

žádný zákon přijat dle něhož

správa týchž díti se má což půso
bí mnohé nesnáze Podle smlouvy
dle kteréž přijaty byly vede se

správa tamnější prozatím dle

platných zákonů až na to

že kde jsou v neshodě se zákony

Spojených Států což vede k ne

sčetným zmatkům a nedorozumě

ním Tak ku příkladu pro zločiny
není tam nyní trestu a to proto
Že podle zákonů Spojených Států
nemůže být nikdo souzen kdo by

nebyl dán v obžalobu velkou po
rotou kdežto podle zákonů ha- -

waiských tam není žádných vel

kých porot Dodatek ku předloze

pro různé 6chodky kterým opráv-

něno mělo býti zřízení výstavky
vládní ve vládní budově na výsta
višti omažském letošního roku

byl též zamítnut ačkoliv se jím

nepožadovalo žádné vydání

správa výstavní společnosti chtěla

sama všechny výlohy nésti ťo
dobně dělo se í návrhu kterýž
čelil k tomu aby vláda zřídila si

sama vlastní dílny na brnění pro
své válečné lodi Pan Carnegie
a jeho přátelé ovšem na to nedo

pustili aby jim tento tučný výdě-leče- k

uklouznul avšak přece ob- -

mezena cena na $300 za tunu

Předloha povolující zřízení pod
mořské! o lana v pacinckém oce

ánu též propadla jakož í předlo
ha zapovídající prodej lístků želez

ničnfch jinými osobami než od

společností ustanovených jedna
telů

Kongres pětapadesátý bude

dobré paměti nejen pro důležitost

otázek jež byly projednávány ný
brž i proto že jím povoleny byly
větší částky nežli kterýmkoliv

předcházejících Když kongres

jedenapadesátý před lety pře

stoupil za dvouletého svého zase

dání v rozpočtech obnos f tooo
000000 spůsobilo to značný roz

rucb v národě a "bilionový kon

gres" byl neustálou výčitkou

republikánům Však minulý kon-

gres ve svých dvou zasedáních

povolil částku ohromnou $1566
8ooi6 a mimo tobo povolil uza-

vření dalších smlouv za různými

účely jež podminují vydání ještě
dali ch $70000000 Ovšem z té

ohromné svrchu uvedené částky

148256208347 vydání spůsobila
válka aneb k tomu účeli a za tím

cílem povoleno bylo Však pak

zbývá přece ještě 11084327
632 81 což jest o $39747°°°
vfce než bylo povoleno kongre-

sem předcházejícím Vzdor tomu

ie minulé leto prodáno bylo za

$3cooooooo úpisů a ▼ pokladně
nalézal se přebytek s opisů pro--

daaýca presidentem Cltvtlaadem

Písárna 1402 Farnara 81 J
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dříví seno a krmivo

NEBRASKA ~ '
Telefon 285

že založili jsme zívod a sklndiStě dříví
ochotně a lučino české rodáky se vsím

porem a dychtí po rozčilení čilé

kampaně Vzdor horku jest zdraj
mužstva v zákopech znamenitě

dobré Paruík El Cano přijel z

Iloilo se zprávami že tam jest
klid a obchod čilý Tuzemci ve
vnitru ostrova zmoc5ují se zásob

rukou domorodců a překáží
značně práci na plantážích
Včera odpoledne udála se sráž
u vodárny 6 mil od Manily

kterou hájili pluky Oregonský a

Nebrasský Povstalci byli pora-
ženi se ztrátou 30 mrtvých a mno-

ho raněných Se strany naší pouze
byli raněni a sice z pluku Ore-gonské-

Boj počal tím že po
vstalcům kteří se od rána kol

vodárny soustřeďovali vlezla do

léčky hlídka Tato bránila se až

došly ji posily totiž celá setnina
které patřila a dvě setniny

Nebraské načež povstalci byli za-

tlačeni

V Mariquina byly rozmeteny a

zničeny našimi všechny chýše do
morodců a tito zapuzeni ale se

západem slunce se vractli Jest
Pozorovat! že povstalci obdrželi
novou zásobu prachu bezdýmného

Španělská komise která doma- -

há se propuštění zajatců v rukou

povstalců nabídla výkupné Agui- -

naldovi $ 2 000000 ale on poža- -

duje 17000000
Generál Miller a plukov Smith

zaujali ostrov Negros bez odporu
vlastně ku přání obyvatelstva

kteréž vyslalo k generálu Otisovi

posly Že přeje si postaviti se pod
ochranu americkou

Celkem nalézá se nyní na ostro
vech filipínských 24500 našeho

vojska 4800 jsou na cestě a dal-

ších 7500 již obdrželo rozkaz při--

praviti se ku cestě Počet ná-

mořníků na loďstvu válečném je

3440 tak že celkem bude tam sí-

la 41000 mužů Počet lodí pod
velením Deweyho jest nyní 19

Z Washingtonu sděluje se ná

sledovní: Jsou příčiny očekávali

důležité zprávy z Manily během

příštích 14 dnů Vychází na jevo
Že generál Otis již dokončil své

plány ku všeobecnému útoku na

povstalce kterým očekává je vy-pud-
iti

a když nic jiného tedy za-tlač- iti

z postavení útočného do

postavení obraného Nepochybně
Že většinu své armády postaví do

šiku jakmile jej ostatní posily do

jdou a postupovati bude přímo
houštinami vyklízejíc povstalce
ve všech směrech jak vojsko pů- -

jje jtU pfedu

ZFRÁVY Z ARMÁDY

Nemocniční loď Spoj Států
Reliéf vyplula ve Čtvrtek z New

Yorku do Manily Veze generála
Otisovi plný náklad léků a lahů- --

dek jakož t pres 200 lenara ran

houčů a ošetřovatelů Velí na ni

major Bradley — Ze ban řran
ciska odejela rovněž do Manily
dopravní loď Portland Veze něco

nováčků a veliký náklad zásob

pro armádu a námořnictvo na

Filipínách — Vlak na němž vra

cel se druhý missourský pluk z

Albany Ga do Si Louisů kdei
bude rozpuštěn vyjel z kolejí blí-

že Tupels Miss a sedmnáct vo

jáků bylo poraněno Ai na

jednoho všichni snad Životem vy
váznou —- V sobotu odpoledne

vyjela ze San Franciska do Manily
loď Valencia jež kromě 150 vojá- -

kteří vydělávali méně než' $250
deuně Zvýšení toto jest od 5 do

o procent a plných 10000 děl- -

íkú bude se na něm podíleti —

Dělníkům v přádclnách v Lowell

Mass bylo oznámeno že od 3

ubna zavedena bude tatáž sazba

mzdy jaká byla v platnosti v led- -

1898 Změna tato znamená

načně větší výdělek pro 20000
ělníkú zaměstnaných v továr-ác- h

v Lowell a tu je pochopitel-- 0

že uvítána byla s nadšením"—

Cihlářská společnost
Reese-Ham-roondo-

v Jeannete Pa zvýšila

svým 250 dělníkům mzdy od 5 do

procent a hřebíkárna ve Wil- -

liamsport přidala 10 procent —

železárnách Riverside ve Wheel- -

ng Záp va kde pracuje asi

000 dělníků zvýšeny budou

mzdy od 22 března o 10 procent
— V Kimberleyho válcovnách v

Greenville Pa vyvěšeny byly vy

hlášky že zvýšuje se mzda o 10

procent ve všech odborech s vý

jimkou dělníků jichž mzda podlé
há škále sdružení železářského a

ocelářského Dvacet pecí je už

činnosti a v dalších podpáleno
ude v několika dnech — Žele

zárny Vulcan v Tamaqua jejž za-

hálely přes rok začnou co nejdří
ve pracován Vyřízeni získanyen
kontraktů vyžádá si rok práce —

Baker Chain Company v Pitt- -

sburgu zvýšila svým 300 dělníkům

mzdy od 5 do 10 procent

Matka a dítky povražděny

Hrozný zločin spáchán byl 20

mil severovýchodně od Abilene

Kan Paní Gilbertová žena far

mářova a její čtyři malé dítky byly

zavražděny a manžel a otec John
Gilbert označen je porotou koro- -

nerovou jako pachatel Dítky

patrně povražděny byly ve spán
ku kladivem jež ív posteli byó 1

nalezeno ale matka podlehla te-- 1

prve po zoufalém zápasu Rodina

byla mrtva asi 48 hodin když v

pátek byla sousedy nalezena Gil-

bert zmizel ale družina šerifova

se za ním pustila Panuje do

mněnka že hrozný skutek spá-

chal v návalu okamžitého šílen-

ství přivoděného nezdary ob-

chodními V neděli konečně do

paden byl Gilbert na jedné z hlav-

ních ulic v Emporia a zatčen

Jevil velikou žalost když bylo
mu sděleno co se 8 jeho rodinou

stalo a zapírá tvrdošíjně že zločin

spáchal Doma prý te nepohodl

proto odešel Dle zprávy včera

došlé Gilbert přiznal se policii v

Emporia že hrozný zločin spá
chal Bude bez odkladu posta
ven před distriktní soud v Clay

Center který zrovna nyní zasedá

SnŽnová bouře na západe

V Coloradu a Wyomingu užili

etos zimy iako nikde jinde Ně

kolikráte přišly sněhové vánice

že veškerá doprava byla přeruše
na a mnohá města odloučena od

ostatního světa V posledních
dnech minulého týdne opětně na-

padlo mnoho sněhu v obou jme

novaných státech tak že několik

vlaků na Union Pacific dráze bylo
zaváto a cestující museli býti zá-

sobováni potravou z nejbližŠich
osad nežli cesta byla proražena
Podobně dělo se i na tratích drá

hy Rio Grande OJ Cheyenne až

k Rawlins řádil v sobotu hrozný
blizzard' Vlak dráhy Northern

ujel 100 mil za Šest dní a konečně

uvázl v závějích blíže Iron Mount

ain Tři muli z něho došli pěšky
do Cheyenne a přinesli zprávu Že

cestující mezi nimiž ie pět žen- -

ítin nemají už kromě kávy a bo

bů žádné jiné potravy a na okol

nich rančích též ničeho k dostání
není V neděli vypraven byl ku

Iron Mountain pomocný vlak se

zásobami potravin a 100 dělníky
k odhazovaní sněhu

Indiáni m civilizuji
Střilí-po-Ní- m Indián z jedna

telny Rosebud žádá před soudy v

Deadwood Již Dak rozvod od

tvé manželky Fanny Stlílí-po-Ně- m

Žalobník stěžjie si že

lepSÍ polovice jeho opustila jej
zatvrzele odmítala všecky prosby

aby ae k němu vrátila Také prý
slib věrnosti porušila Toto jest
první rozvodni proces indiánsk

před soudy deadwoodtkými- -

Z Washingtonu

t Následující kandidáti byli
menováni presidentem do námoř

nické akademie v Annapolis: Os-bor-

Deignan jeden z odvážli-výc- h

plavců kteří s Hobsonem

vypluli na Merrimacu P V Gri- -

dley syn zesnulého kapitána Gri- -

dleyho z lodi Olympie jenž účast

nil se bitvy v zálivu manilském
C Bagley bratr poručíka Ba- -

gleyho prvního amerického ná

mořního důstojníka zabitého v

poslední válce Gustave Busbee

vnuk zesnulého admirála Worde-n- a

Alexander Thackra vnuk ze

snulého generála Shermana N- -

xon W Elrríer '
syn kapitána

Elmera a R R Wallace syn
komorlore Wallacea S výjimkou

Deignana při všech ustanoveni

jsou náhradnici kdyoy snad ti

prvně jmenovaní zkoušky složití

nemohli

Dohled na lékaře ve Wyomingu

V souhlasu se zákonem přija

tým posledním sněmem sorgani-
-

sována byla ve Wyomingu státní
lékařská komise jež nadále vyža-dova- ti

bude od každého lékaře

kterýž ve státě praksi provozovat!
chce diplom z nějaké uznané ko- -

leie Lékař který se nemůže

ním vykázati musí se podrobiti
zkoušce před komisí

lowšti republikáni

Ve schůzi republikánského stát
ního výboru towského usneseno

bylo konati stální konvenci 9

srpna v Des Moines Občané

města tohoto předložili : zajištěný
"check" na $3000 jako záruku Že

dostaví v čas započaté auditorium

do něhož vejde se 4000 sedadel

O konvenci ucházela se také mě

sta Sioux City a Davenport

KRONIKA UDÁLOSTI

Škody v sadech a na polích

Chicagská Tribune přináší de

peše ze států v nichž ovoce a

polní plodiny poškozeny byly ne

obyčejně mrazivým počasím úno

rovým btav osení a ovoce dle

údajů těclť jeví se následovně:

Illinois — Pšenice nepoškozena
ve střední části ale utrpěla Škodu

v jižní části státu Iowa — Uro

da broskví zničena hrušky a ja
blka poškozeny Wisconsin —

Broskve Sroda 60 procent Neb

raska — Broskve hrušky a jablka

poškozeny Missouri — Špatné
vyhlídky na úrodu ovoce Kansas
— Malá úroda jablek jahody zni

čeny Georgia — Broskve švest

ky a hrušky všecky pomrzly ran

né zeleniny zničeny Florida —

Citrónové stromy i plody poško

zeny z 15 procent všeobecná úro

d ovoce o 31 procent lepší nežli

loni 90 procent úrody zelenin

zničeno Louisiana — Ztráta na

úrodě oranžú $800000 až $1000- -

000 ztráta zelinářů $500000 cu

krová třtina poškozena Kentucky
— Broskve zničeny pšenice úro

da 85 procent jablka nepoško
zena

Rytíři "svobodného meče"

V Kansas City a do jisté míry
V celé zemi značné rorrušení vy
volala výprava jež za jakýmsi ta

jemným cílem vyjela ze jmenova
ného města minulé úterý Byl
to téméř sami dobrovolnici z po
slední války a tu se hněd usoudilo
Ze ubírají se do Střední Ameriky

aby súčastnili se vniterních bojů
neustále tam zuřících Vyplouti
měli z New Orleansu a a jistých
stran tvrdilo se již a určitostí Že

cílem pouti jejich jest Honduras
V pátek vrátila se však celá vý

pravá al na vůdce A F Evanse
zklamána do Kansas City Ne

mohli prý obdrieti přeplav t New
Orleansu leden z dobrodruhů

pravil: "časopisy tentokráte pro
zradily výprava předčasně Po-

druhé dozví m o ní al bude vle
čko hotovo"

vystěhovati Včerejší telegramy

oznamují že řeka Kentucky a

všecky přítoky její vystoupily ze ví

Dřehů a nížiny zaplavily iílíže

Frankfort Ky utonul J W Gor- -

don při pokusu přebroditi se přes

rozvodněný Stony Creek Blíže

Richmondu zahynul Wilham Ab- - v

shire v Ewmg Station utonul

Jacob Ewing a blíže Alberting
Neal Carter přišel o život Keka ka
Ohio také se již přelila přes bře-

hy své Města Portsmouth a Gal-lipol- is

O jsou z větší části za

plavena Blíže Chilhcothe utonul

farmář Nathaniel Mitchell 2

Surová mládež

Ve Filadelfii uletý John Mc

Laughlin a I4letý černošský chla-

pec Chester Elsie Šermovali spolu
v neděli kapesními noži Zprvu
žertem ale kluci se stále více roz ku

palovali až z toho byl hotůvý sou-

boj Černoch Elsie bodl svého

uletého protivníka do ramene a

to tak nešťastně že mu tepnu pře-

ťal Vzdor rychlému lékařskému

zakročení vvkrvácel Černoch byl
L~~kL~:í - I

Hrozná smrt

Dva sekční zřízenci Union Pa- -

cific dráhy zachyceni byli ve čtvr-- 1

tek rychle se pohybujícím otáčivým

pluhem na odhazování sněhu ne- -

daleko Cheyenne Wyo a usmr

ceni Jeden z nich ztotožněn byl

jako Ed Osborne z Virginia Dale

Colo Ruce jeho byly úplně od a
těla useknuty a i jinak byl zoha-

ven Jeho soudruh vtažen byl do

pluhu a rozřezán železy téhož

Kusy těla roztroušeny byly témet
na míli cesty na tratích

Železniční neštěstí

První oddělení new-yorské-

novinářského vlaku kterýž dora

zili měl do Huntingtonu Pa v 7

hodin v neděli ráno vyšinulo se

asi míli východně od jmenované
ho města z kolejí jež podemlety

byly silným přívalem StrojřídiČ
Robert McCutchiu a topič J C

Troše byli usmrceni — V ohra-

dách dráhy Wabash v Decatur
111 srazil se osobní vlak s výhyb'

kovým parostrojem v sobotu večer

a osm osob mezi nimiž jsou čtyři

ženštiny bylo poraněno

Z dějiště válečného

Včerejší zprávy z Manily sdělují:

Dopravní loď Ohio přibyla sem

včera a dopravní Iod Senátor s 22

plukem řadové pěchoty (z kasáren

Fort Crook u Omahy kiera vyje
la ze San Francisco dne 1 úcora

přibyla zde v sobotu Minulé dva

dny spůrobily značnou změnu k

lepšímu v Manile nepochybně na

8ledkem po8iif ež po oněch lodfch

nřiielv Na ulicích iest viděn hoiněr ' - § — j #

lidí a obchod podivuhodně zrostl
Vřpra hvla Lunet ta olna kočárů

ooprvé od vypuknutí nepřátelství
a kapela 20tého pluku hrála něko -

lik skladeb i těžko bvlo věřiti že
~ — -

panuje válka Mimo města ozý

vají se stále osamotnělé výstiely
po celé dni a v některých místech

ostrostřelci působí dosti nesnází
V San Pedro isou rebelové vfelm

1 -

čilými zřizujíce náspy pred post
cemi jež zaujímá americké vojsko

a Indii nasespringfieldkya střílí ne- -

také se značně rozvodnily Ná- - ačko'iv baterie šestého dělostře-sledke- m

toho ovšem též Ohio řeka lectva o dvon dělách opětovaně na

stoupá a panuji obavy ie způsobí ně střílela Nepřítel zná ie jejicb
veliké SDoustv RekaSusouehan- - mauserovky nesou mnohem dále

at přelila se jii přes aré břehy

zaplavila celoo nížinu mezi Wil- - oatile na nás Jsa sam bez- - aa a cetnycn rasoo vez 11500-kesbar- re

a Plymouth Pa Ze petnosti Vojínové američtí ne--1 000 na výplatu vojska oa FiUpi-Sout- h

Wilkesbarre museli M lidé spokojeni json tímto trpným
od-lná- cb


