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Z bojiště filipínskéhoSouboj za nočního šera
KOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ ITejlepši TVRDÉ aMĚKE UHLÍ
Rock Sprlnfs Ohio Hanna Walnut Block atd

NejlepSf Ullnolská v kusech $550 drobné $5 25 Cherokee drobné za
$425 nejlepňí uhlí na vaření Naše Beacon Nut uhlí S350

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

COUTANT & SQUIRES
II Telefon 030 Sklad 17 a Mason

t
Písárna 1402 Faroam St

'

ed iMunsrsHw fc co
stavební dříví seno a krmivo

V SOUTH OMAHA NEBRASKA

Písárna a sklady: 27 a L ulice Telekon 285

1

Ct české obecenstvo UDOZorBuieme

stavebního jakož i všeho druhu krmiva a ochotně a lacino České rodáky se vším
podobLým obsloužíme V se jest čerstvé a nejlepší jakosti Navštivte nás než
podniknete stavbu a poznilte že míníme získat) a zachovati si vaší přízně Neza-

pomeňte místo jest to no východním konci viaduktu na L ul '
Idt46ml

z eskáorwadmirála Monteja Od-

měny za ukořistěné a potopené
Španělské lodi činí dohromady
1400000 ku kterémuž obnosu

přidána bude ještě zvláštní náhra-
da za zdvižení tří nepřátelských
lodí

Dohodnutí dělnikS se zaměstnavateli

Na společné konvenci uhelných
tčžárníků a havířů z Illinoiskona-n- é

ve Springfieldu docíleno bylo

uspokojivé dohodnutí mezi dělníky
a zaměstnavateli a přijata škála

mzdy pro období jež skončí 31

březnem 1900 Rozdíl za dolo-

vání pomocí strojů bude určen ko-

misí arbitrační Jedině těžárníci
z distriktu Virdenského kde loni

událo se tak hrozné krveprolití
nejsou spokojeni s výsledkem kon-

ference avšak jsou ochotni před-
ložití stížnosti své státní komisi

arbitrační

Klpllng zvědi! o smrti dcerušky

Slavný básník anglický Ruď-yar- d

Kipling jenž v New Yorku

nebezpečně se roznemohl zvěděl

teprve v pátek o úmrtí své dce-

rušky Josefiny Nemocný vyptá-
val se často po svých dítkácn a

lékaři i ošetřovatelé všelikými vy-

táčkami zatajovali před ním hroz-

nou pravdu Konečně začal tušiti
že se před ním něco smutného

zamlčuje a jevil takový nepokoj
Že lékaři uznali za nejlepší vyjevjti
mu pravdu a tak skončili duševní

trýzefi jakou nejistota mu půso-
bila Když otec vyslechl truchli-

vou novinu slzy vrazily mu do

očí a povzdechl: "Ubohá malá

Joe" Po té tázal se jak dlouho

dívenka stonala a kde byla po-

hřbena Těžký zármutek svůj nesl

dosti klidně a mužně

Poprava ženštiny v Kanaíí
V St Scholastique Quebeck

Cordelia Poirier a Samuel Pars-lo- w

milovník její oběšeni byli v

pátek pro zavraždění Isidora Poi-riet- a

manžela ženštiny v r 1897

má nejvetsí ŽELEZÁŘSKY OBCHOD

v So Omaha i 2408 N ul - Telefon: 162

Upozorňuje ctěné rodáky že má velkou zásobu "Herrick" ledových
skříní "Jewel" gasolin kamen ocelové re nče "Majestic" drátěné ploty
drátěné letní okenice a dvéře atd Kdo hodlá stavětí nechť mne navštíví
prodám vše od železa lacino a na splátku Též prodávám semena k setí
Opatřím vám žlábky pod okap střech hleďte zásobiti se měkou vodou
a neneebte ji téci podél stavení aby se vám nesesedlo Kamna nro domá- -

Zvláštní depeše ku

Republic z Waco Tex sděluje:
Ed Fogg zastřelil v sobotu Lee

Pearsona jehož našel v ložnici s

paní Foggovou po krvayém sou-

boji v němž sám byl zraněn Fogg
dostal se do komnaty skrze okén-

ko nade dveřmi a v temnotě sou-

časně s Pearsonem tasil revolver

a začal stříloti Manžel zachytil
ruku svého soka zrovna když ten-

to vypálil a byl trefen do ramene

Po té namířil proti srdci Pearso-nov- ě

a zabil jej na místě Fogg

vydal se dobrovolně úřadům

Obviněn z upáleni Ženy

Paní Maggie Smith 33letážena
Homera Smitha nalezena byla v

sobotu v noci ve svém příbytky v

Sharon Pa s dvěma ranami na

hlavě a s tělem hrozně ohořelým
Manžel tvrdí že probuzen byl vý-

buchem a shledal ženu svoji sví-

jející se v plamenech na podlaze
Vedle ležela rozbitá lampa Udusil

prý plameny ale bylo už pozdě
Snith při inquestu každou chvíli

se povážlivě podřekl a proto vsa-

zen byl do vězení aby vyčkal co

bude zjištěno posmrtným vyšetřo-

váním koronerovým

V zájmu Všeamerlcké výstavy

Řiditelstvo Všeamerické výsta-

vy jež konána bode v roce i$oi
v Buffalo rozeslala telegramy gu-

vernérům všech států v nichž zá-

konodárný zasedají se žádostí

aby se výstavy této postavením
budov a uspořádáním vlastních

oddělení súčastnily V telegramu
se podotýká že ústřední vláda po-

volila na výstavu $ 5 co 000 stát
New York {300000 a občané mě-

sta Buffalo upsali $1500000
Nechtějí býti socialisty

Sjezd pekařské a cukrářské me-

zinárodní unie kterýž zasedal v

Chicagu v těchto dnech odepřel

přijati platformu sociální dělnické

strany a rozhodl se setrvati při

starých zásadách řemeslnických

jednot Stávkovní fond meziná-

rodní uuie byl zrušen a pouze %i

$10000 rozděleny budou mezi

místní tělesa

Snížené jízdné
Od včerejška začaly železnice

prodávati lístky druhé třídy ze St

Paul Minn kTichoraořskému po-

břeží za Í25 Až dosud platilo se

1 4 o Lístky osadnické prodávány
budou každé první a třetí úterý v

měsících dubnu a květnu za polo-

viční cenu tedy za H25 obě cesty

Sebevražda ze zármutku

Ralph Seither usmrtil se ve

čtvrtek ve své světnici v Newarku

N J poněvadž I4letá dcera jeho

Mary byla zatčena pro krádež

Seither žil odloučeně od své rodi-

ny a dcera jeho obviněna byla z

krádeže Í15 George S Scheinero-v- i

z New Yorku Jakmile se to

otec dozvěděl uzamkl se ve svém

pokoji a požil smrtící dávku kyse-

liny karbolové

Útok lupIČú na místo

Sorganisovaná tlupa lupičů po-

kusila se ve čtvrtek v noci o vpád
do městečka Noel v okresu Do

nald Mo ale Špatně pochodila
Občanstvo bylo totiž před návště-

vou varováno a bylo připraveno
Jeden z lupičů zastřelen byl ho-

stinským Louisem Smithem a jiný
zatčen Ostatní bandité zalekli

se takového přivítání a ustoupili
co nejrychleji Na mrtvém lupiči

nebylo ničeho nalezeno co by ku

stotožnčnf vedlo

Bllzzará ve Wyomlnf o--

jest ve VVyomingu blizzard

není už ani žádnou novinkou Měli

tam totiž a v sousedním Coloradu

sněhové bouře téměř neustále

Poslední však jež zuřila tam ke

konci minulého týdnebyla zvláště

krutá a divoká Dobytkáři obávají
se velikých ztrát na stádech

Vlaky jsou všecky zpožděny Jeden
dokonce vězí v závějích blíže Iron

Mountaia již přes dva týdny a ce

stující počtem 42 skoupili všecko
s okolních rančí a konečně nuceni

byli zabíjeti dobytek aby hladem

nezahynutu Bylo k nim vysláno
již několik výprav ze Cheyenne
avšak všecky musely se vrátiti pro
další pomoc

Neuralgické bolesti ▼ boku jsou

nejtraplivějším utrpením čivnfho

ústrojí St jacobs Oil jest pro bo-

lesti takové nejlepiím lékem On

vnikne až k sídla bolesti rozpty

Dle včerejších zpráv podniknut
byl útok na povstalce brigádou
gen Wheatooa sesílenou 20tým a

22 tým plukem pěchoty osmí set- -

ninami washingtonských dobro-

volníků a sedmi setninami oregon-skýc- h

Útok započal o 6:30 ráno
a sice s jízdou v čele Kdežto

pravé křídlo zatáčelo ku městu

Pasig levé křídlo postupovalo
vrhajíc střely do houštin z nichž

ozývaly se výstíely domorodců

Tlupa rebelů zastavila se u kostela

guadaloupského avšak nemohla
se tu udržet proti útoku vojska
našeho O 7:30 ráno vyjela dě-

lová loď po řece k Pasigu Po-

vstalce zastihla nejdříve v houšti-

ně blíže Guadaloupe jedouc po
malu vrhala loď strašlivou palbu
ze svých Gatlingových děl do
křovin a houští a po celou hodinu
trvalo hrčení rychlopalných děl
do čehož mísily se rány těžších
kusů Mezi tím baterie dělostře-

lecká střílela na zákopy a nepříte-
le hnala zpět Týž přinucen byl
k útěku na celé čáře přes míli
dlouhé Baterie pak pošinuta na

výšiny z nichžto ovládáno bylo
Pasig a po krátkém odpočinku
podniknut byl útok na město ono
K polednímu srazil se22tý pluk s

nepřítelem a zapudil jej do města
Dělová lodice pak popojela do zá

hybu proti městu a udržovala
ostrou palbu po několik hodin

podporována jsouc po celé čáře

vojskem O 2:20 učiněn byl útok
na město a o třetí hodině naše dě-

lová lodice pronásledovala ozbro-

jený vlečný parníček nepřátelský
zaŽenouc jej do jezera 03:30
shledáno že nepřítel chce zasko-

čit! pravý bok našeho šiku a 20tý
pluk byl pošinut na výšinu odkud
mohl lépe situaci ovládati Po
chvíli na to byl nepřítel na celé
čáře na ústupu 30 povstalců
bylo zabito a 16 zajato Naší
ztratili 3 mrtvé a 14 raněných po
7 od 20 a 22 pluku pěchoty
Mezi raněnými od 22 pluku jest
též Čech Jan Blažek Od 700 do

lího byl zabit jeden vojín blíže
Caloocanu a 6 jiných bylo na růz-

ných místech raněno
Nežli zpráva tato došla sdělo-

valo se z Manily že Filipíňané
patrně chystali se k útoku na šik

generála Otise a Hale v neděli
avšak konečně je kuráž přešla
ačkoliv skoro po celou hodinu
udržovali občasnou palbu Voj
sko naše poslušno jsouc rozkazů
na palbu neodpovídalo vyjma
dvou setnin nově přibylých kteříž

potlačili Aguinaldiho "červenou

brigádu" Toto oddělení zdá se

býti lepší zřízeno a udržující lepší
pořádek Mezi důstojníky pozo-

rován byl běloch kterýž se snažil

je vésti k útoku avšak úsilí jeho

aby opustili zákopy bylo marným
V městě Manile panuje nyní klid

ale rodiny důstojníků buď hledají

úkrytu na vládních lodích aneb

odjíždí do Japonska k vůli bez-

pečnosti

Dopravní loď Grant přistála v

zálivu manilském dne 10 března
a vojínové na ní se nalézající jsou

při dobrém zdraví Nalézá se na
ní generál Lawton se 4tým plu-

kem pěchoty a čtyřmi setninami

17tého pluku pěchoty Tím roz-

množeno bylo vojsko na Filipí-
nách o 1716 mužů a 42 důstojní-
ků Grant vyjela z New Yorku

dne 19 ledna Tentýž den odje
ly Arizona a Newport z Manily do

San Francisco však nesděluje se

že by přivážely domu dobrovolní-

ky kteří se dali najmouti do vál-

ky proti Španělsku ale ne do

války proti FilipíBanům

X KUBY

Generál Maximo Gomez jenž

prodělal dvě revoluce v čele ku-

bánských povstalců a nejvíce při-

spěl ku rozdrceni španělského
útisku na "perle Antil'' sesazen

byl vojeoským sněmem svrchního
velitelstvi kubánské armády pro
"pfechmaty ve svých vojenských

povinnostech a neposlušnost vůči

sněmu" Není pochybnosti Že

je to následek dorozuměni Gome-zov- a

s komisařem Porterem ohled-

ně rozpuštění a výplatě dřívějších

povstalců Sněm skládající se z

důstojníků kubánských též velmi

těžce nesl le se Gomez jednáni
jeho nesúčastnil a vůbec nevěno-

val mu nejmenší pozornosti Zprá-T- a

o sesazení Gomezovi způsobila
mezi lidem veliký racradi na

Z Washingtonu

J Včera odejel president a paní
McKinley-ov- á na krátké prázdni-

ny jež na venkovském sídle sená-

tora Hanny v Tomasville Ga

ztráviti hodlají
'

X Odbor války rozhodl se roz-pust- iti

všecky dobrovolníky na

Kubě s výjimkou inženýrů a
Ke kroku tonu

donucen byl karanténou jež ko-

lem i května zavedena jest kaž-

doročně proti Kubě a obzvláště v

přístavech jižních je velmi přísná
Dobrovolníci ze severu přivezeni
budou buď na Long Island neb

do tábora Meadpva v Pennsylva-ni- i

a tam rozpuštěni Dobrovol-

níci ze Severu ' a Jižní Karoliny

Louisiany a Georgie přistanou
nejspíše v Savannah z Texasu v

Galvestonu a vojáci z Tennessee

Kentucky a Virginie vysazeni bu-

dou v Old Point Comfort Va

Na rozkaz presidentův asi

150 dobroyolnických důstojníku
čestně propuštěno bylo ze služby
Mezi nimi jest též generálmajor
Keifer a brigidní generálové: Ar-

nold Pennington Snyder Ran-da- 1

Sheridan Douglas Boynton
McHiblin Carpenter a Humph-re- y

Ve službě zůstává ještě 25

dobrovolnických brigádních gene-

rálů

Státní výlohy v Jižní Dakoté

Během posledního zasedání zá-

konodárný v Jtžní Dakotě povole-
no bylo celkem na různé výlohy
státní 11266692 z čehož $339-29- 2

zahrnuto jest ve zvláštních

předlohách 1 $867850 v rozpoč-
tech všeobecných

Žáiný senátor v Utah

Obě sněmovny utahské odročily
se ve čtvrtek o půlnoci aniž by

zvolily spolkového senátora 161

a poslední hlasování dopadlo jak
následuje: McCune 20 George

Q Cannon 19 F J Cannon 7

King 4r J H Moyle 4 Nebe-ke-r

7 Sutherland 3 -

Cen Lee nechce být! senátorem

Gen Fitzhugh Lee zaslal dopis
svému příteli gen B C Jameso-v- i

v němž' sděluje svým přátelům
že nepřeje si býti kandidátem do

spolkového senátu jako nástupce
senátora Martina Má '

prý nyní
své povinností v armádě jež nelze

mu opustiti Dopis se svolením

autorovým uveřejněn byl v časo-

pisech

Osni ns korporace
Obě sněmovny michiganské při-

jaly předlohu nařizující ukládání
daní na majetek železnic expres-sníc- h

telegrafních a telefonních

společností na tomtéž základějako
na majetek ostatní Předloha pod-

pisem guvernéra Pingreho stala se

zákonem Až dosud železnice

platily daně pouze z hrubého

příjmu a s tím děly se veliké

švindle

KRONIKA UDÁLOSTI

Výbor Milci v Tacosrí

Občanstvo v Tacoma Wash
rozhorleno jest do té míry častými

loupežemi a krádežemi jež v po-

slední době byly tam páchány že

ve čtvrtek sešlo se v hromadné

schůzi v místnostech obchodní

komory a rozhodlo se utvořiti vý-

bor bdělců Neschopnost policie

byla bezohledně odsuzována a ob-

čanská hlídka sorganisována De-

setičlenný podvýbor navštívil še-

rifa Millse a požádal jej aby se

postavil ▼ čelo bdělců Všecky

podezřelé osoby musejí opustiti
místo

Myil pokOMily títl
V Dorcbester Mass do příbyt-

ku manželů Woodwardových vnik-

ly v sobotu večer krysy s odváděči

stoky a za nepřítomnosti matky
hrozně pokousaly spící dítky Elsu
3letou a Emmu jeden rok starou

Obličeje a ůdy ubožátek jsou tak

ohryzány le dítky sotva při Životě
zachovány budou

Kořist Deweyava snlstv

George H Holden s Washing-
tonu jenl přijel v pátek do Saa
Franciska g dalekého východu
vez 1100 nároků důstojníků a

plavců s Deweyho flotily o peníze
x hlavy Obaos tento bude #187

že založili Isme závor! a sklrii5tř Hřfvf

tolr

Snéhová bouře

jež snesla se v sobotu nad Nebra-sko- u

řádila také v Jižní Dakotě
Minnesotě Iowě Wisconsinu a

Michiganu V posledních dvou
státech byla doprava na někte-

rých železnicích úplně přerušena
Blíže Rapid City Již Dakota
zahynul listonoš Pearson a syn
Shelby Reeda jenž hlídal dobytek
daleko od domova Kůři jeho
přiklusal domů za' nejhorší bouře
a též sedlo bylo nalezeno ale pá-

trání po chlapci nemělo výsledku

TRŽNÍ ZPRÁVY

CbUago 1S bfesna 1SW

Ocbkblott kteril mládla r trhn nlenMnJm
bShem miunlébo tdue posad nepominula a cena

ittt pokleslou Ózlinka {erveni Cfalo i sboli
hotova nrodivá aa aa HOUISíTOKí nm IrAtan ov

@70 a pro červené mii®K% Jatka řialo i Je

WQpOo a tvrdá cltlo z 03c
Knkořice 1e eenvneviiA a Éonáiili1kAfn lUdih

pfiTozn Jak se sdi venkov dríi kokoHcI aX

by vyilích cen doiáhla Prodává ee iíalo 2 aa

SSH@%Ht pro kveten X% pro temnee B&HQ
35 Nová ííelo S aa S1K@324

Oves trocho v cent poklesnul Prodává ae (
z 1% bílý S9@30

Žito Jest taktéi levnéjli { í ta 63

Ječmen jt ceny ochableji! aa 4ia60e dle

jakot
Lnžué semeno prodává e fis 1 ca SllS severo

západní ISU!á

Semeno bojlnkové (timothy) je stále sa 1240
Dobvtek lest renv nrhahliiB{ niftlf Zvlifltiif

vybraná pěkná kney platí K po $350@5TO pěk-
né točná jateeut voli $4 S0@5 60 promřední ti 60

SA 93 a nedokrmené t3 8t@4 SO Voli k lim jion
poKMUtam latecnl krávy a Jalovice SSSOft

400 cápadni krmená voli $400@34O a taxamká

$35®486
Vepřový dohyfek ieet teď anovn canv nvnUi

těžký $375®3B3 a lehký $'5@87K
Omaha 13 března 18W

V minulém týdni byl přivos hovězino dobytka
ponSknd alabiim vlak vepřového a skopováho
pí úměrným

Hov Vepř 8kop
Celkem tento týden fIOl 3r7 30131
Celkem minulábo týden 12 I4li 39SIX4 S3HW2

Celkem za týden předeilý 880 821H4 ÍU74K
iiaem prea tremt týdny W34ó asUM WifiX

Bihem toho týdne kleci dobytek feakrse o 10

I 15 cen ta Nejlepii cena aa krmená voly
která byla dne docílena byla $498 u voly váiid
průměrem 1381 fc Velká větiina dobytka přivo-
leného prodána byla po 1430 a! do 1475 : Kři
vý a Jalovice jateční prodávaji ee dnee po Si 25®
4 00 Volt k lim Jaoa nyni ceny do ti vytoká
po S320&47&

Vepřový dobytek áaledoral trhy východui a
zlepill ade tál v cení Prodává ae po StJSifS

3 70

Vejce joa ceny neeetálená a ochablá vlak po
rad drl( ae aa lic ať la kaidýa daeai kleaaati
tekaU

Máslo la renv nenměněne nhuCatná órmiri
11 ei lí nejlepii stolní 14 ai lo a t máalovea K
ai Kloeota
Drtbei lest cenv Devnělii BIralm IIW

Tei7S zabltáSaiStic s kacbay bosy lv
T aablU o krocani llvi 1 ai ac sablti K ai
it cente
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ulicích a v kavárnách havanských
nemluvilo se o ničem jiném V

neděli vydal starý hrdina prokla-
maci v níž praví že rozhněval si

sněm poněvadž nechtěl souhlasit!

s tím aby zadlužena byla republi-
ka kubánská dříve než se zrodila

Je prý povděčen že zbaven byl

velikých politických závazků a

obtížných povinností tak že může

se vrátiti do svého opuštěného
domova což během třiceti let ne--u

stálého zápasu bylo jedinou tou-

hou jeho Ačkoli cizincem jest
na Kubě nebojoval prý za svobo-

du země té jako námezdný voják
a nyní kdy Španělští utiskovatelé

jsou vypuzeni pokládá poslání
své za skončené 'Provolání své

končí těmito pěknými slovy: "Ni-

kdo mně nic nedluhuje Odchá-

zím spokojen že učinil jsem co

jenom možného bylo pro dobro

svých bratrů Ať kamkoli mne

osud zanese Kubánci mohou tam

spoléhati na přítele" (Gomezův
domov je na ostrově San Domin-g- o

kdežse narodil P r)
Sesazený kubánský velitel má

dosud mnoho přátel jak se v ne-

děli ukázalo Po celý den pro-

cházely ulicemi veliké zástupy lidí

a odevšad ozývalo se: "Ať žije
Gomez" a "Smrt sněmu''

Mezi generály Brookem a Leem

panuje napjetí jež skončí asi

některého z nich

Brooke činil statečnému VirgiSů-o- u

všemožná příkoří Napřed

pro město Havanu zvlášt-

ního guvernéra v osobě generála
Ludlowa ačkoli Lee jmenován

byl guvernérem celé provincie
a konečně prohlásil že

prý Lee třeba že jmenován byl
velitelem sedmého armádního sbo-

ru má právomoc poaze nad muž-

stvem v táboře Columbia Je dosti
možno Ze Brookeovi bude dán

srozumitelný pokyn aby se podě-
koval neboť ▼ úřadě generálního

guvernéra ostrova Kuby osvědčil

naprostou neschopnost Také se

mluví že Lee jmenován bude gu-

vernérem provincie Santa Clara

Následky zastavení veřejných

prací v Santiagu začínají se už

jevili V pátek zatčeno bylo šest

banditů v okolí Concepcion kteří

všichni dříve na cestách pracova-

li Praví že nemají peněz a tu

buď musejí zahynouti hladem ne

bo krástL Byli vsazeni do věze-

ní a obyvatelstvo jeví pro ně znač

nou účasť V distriktu Holguin-ské- m

udála se srážka mezi bandi

ty a čet niky během níž jeden z

prvnějŠích byl usmrcen Očekává

se však že neutěšené poměry tyto
dlouho trvati nebudou ježto nl
tento týden některé práce veřejné
budou opětně zahájeny

Pak-l- i dlouho do jara pokraču-

jeme s požíváním silných a tuč

ných pokrmů často žaludek tím

si pokazíme Ta nutno nám ihned

uliti Dr August Koenig'8 Ham-barg- er

Tropíen Ty žaludek rychle

napraví s uzdraví

Zločin spáchán byl v St Canute

Que Poírierová jež čítala 331

roky hrávala na varhany v

kostele sv Jerony-n- a

kde Parslow zpíval na kůru

Oba so přiznali ke zločinu ale

původní zodpovědnost vzájemně
na sebe svalovali Poirierová je
třetí ženštinou v Kanadě oběšenou

V podzemním ví zení

Následkem sřícení se stěn ša

chty havíři Charles Reuss a Bert

Frey uvězněni byli ve štole důlu
Bon-A- ir blíže Leadville Colo 75

stop pod povrchem zemským V

pátek docíleno bylo nimi spojení
roztržením vodní roury pomocí

dynamitu spuštěného do náležité

hloubky Ihned podány byly ubo-

žákům potraviny skrze rouru Vy-

svobození uvězněných havířů umož

ní se jedině zbudováním nové

šachty kterážto práce vyžádá si

asi týden

NeštovUni karanténa v Texasu

Guvernér texasský Sayers pro-

hlásil karanténu proti městu Lare- -

do a okresům Webb a Encinal ná-

sledkem řádění neštovic ve kraji
nách těch Karanténa netýká se

vlaků z Mexika jež svobodně pro- -

jížděti mohou Austinem ale mu

sejí se vykázati dosvědčením že

nikdo na nich nemocen není V

Laredo bylo asi pět set případů
úfadoě zjištěno od doby vypuknu-
tí nákazy Mnozf vynikající ob

čané požádali státní zdravotní
radu aby sama boj proti neštovi-
cím zahájila ježto místní úřadníci
následkem blížícf se volby nevě-

nují hrozivé situaci náležité po-

zornosti

Vichřice v OkUkomi

Hroznou vichřicí provázenou

lijákem navštíveno bylo Oklaho-m- a

City Okla v sobotu časně

ráno Za půl hodiny co řádila
téměř sto domů bylo rozváleno

málokterý komín zůstal státi a

mnohá veliká okna v krámech byla
rozbita Škoda odhaduje se na

150000 O Život nepřišel nikdo
ale mnozí lidé zrovna zázrakem

unikli záhubě

Proti ptačeni válečné dani

Krajský soudce Tuley v Chicagu
vdal rozkaz kterým nařizuje mě-

stu vydávali hostinským výčepní

povoleni i když socentový kolek

není přilepen na záruce Soudce

Tnley prohlásil daS v tomto pří
pabi za neomluvitelné míchání se
do městské a státní vlády príčfcf
se svrckoraaosti státu

v

luje boji500 Cili #100 ta kal&ko tie


