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se potopila Parník sloul LeonaVojsko na FilipínyNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

GriífinV ryvillský s C

G Jessem fntrem z Mound

City Mo kteibýval dříve lé-

kárníkem v Maryvillu Griffin ve
Sfojlepší tvrdé a měké uhlí

Docínás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé ublf a radí-

me svým řvifcíknm aby se ublfm na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku st šuk — Prodáváme též vSeho druhu uhlí měké od $360 do
$700 tuna0''

& SQUIRES

Ze San Franciska vypluly tři

parníky s 24 plukem pěším a

500 rekruty Z Portlandu Ore

vypluly taktéž dva parníky s 35

plukem dobrovolnickým Na jed
nom z parníků se nalézalo 21 zku

šených ošetřovatelů nemocných a

sbor hudebníků Do Manily při
plul parník St Paul se 7 setnina
mi 3 pluku jízdeckého jakož i

parník Garonne s koňmi a mezky
pro vojsko

Je po slávi

Nejen admirál Dewey ale i jeho
vlajkoyá loď Olympie si půjde
odpočinouti Admirál zbaven byl
úřadem námořním povinnosti
služby a telegrafoval hned do New

Yorku aby i Olympie zbaveni

byla okrasy admirálské vlajky
Admirál odjede na sever do Ver-mon- tu

Olympie pak do Bostonu

aby v tamní loděnici byla důklad-

ně opravena Ještě se admirál 1

jeho velící loď zaskvějí 14 t m

na slavnosti v Bostonu načež se

velitel uchýlí do zátiší jeho loď

pak do loděnice Více než po 2

roky byla Olympie domovem ad

mirálovým a nyní se spolu roz
loučí snad na vždy

'Uhlívlowé
Asi 6 mil od městečka Exiro

v Iowě přišel dělník při kopání
studně v hloubce 176 stop na

vrstvu uhlí asi 36 palců silnou
Budou povoláni znalci aby pro-

hlédli ložisko a hodnotu uhlí

pakli je záhodno v dolování jeho

pokračovati

Stávka slévadů

V Pittsbuřgu Pa požádali
modelíři ve slévárnách o zvýšení
mzdy na {300 denně a o dvojná-

sobný plat za nedělní práci Ně

kolik sléváren jest hotovo vyho- -

věti tomuto požadavku ale ně

které jej odmítají tak že lze

očekávati stávku asi 14000 děl-

níků :

Černochům - 'je zima

Dráha Fort Dodee & Omaha
přivezla z íihu' mnoho černochalfku toho zúčastnilo při čemž mě

a konal služby ve válce se Špa
nělskem co dopravní loď

Z FILIPÍN
Povstalci filipínští se obořili na

americké vojsko mezi Bacoorem a

Imusem chtíce tak zameziti do-

pravu po železnici dále na sever

Byli však odraženi á zahnáni ze

svých zákopů při čemž padlo do

zajetí amerického malé oddělení

povstalců Také se jim podařilo
přerušiti telegrafické spojení jež
však bylo opět docíleno
Povstalci se opevnili nedaleko

Tabuanu na ostrově Negros byli
však odtud vypuzeni při čemž 12

ručnic 6000 nábojů zásoby po-

travin a potřeby hospitální po-

vstalců pádly do rukou vojska
amerického Všude se osvědčuje
že se povstalci americkému voj
sku postaviti nemohou neboť jak
se strhne boj utíkají povstalci
jako zajíci
Do Imusu dopravena byla první

karavana vozů s potravinami a
nové sbory vojenské vystřídaly
přední voj který byl stálým bo

jem a bděním vysílen
Američané dobyvše město Po- -

rac opustili je načež bylo ihned
obsazeno několika sty povstalci
Také na Mexico jihovýchodně od

Angeles se nalézající táhl silný
sbor povstalců Jejich účelem

jest obsaditi s obou stran dráhu
vedoucí z Manily do Dagupan
Také udeřili na Calambu byli
však odraženi s velkou ztrátou
U Guapanu přepadli povstalci
přední stráže při čemž dva vojí-

nové padli a dvoum se podařilo
vyváznouti

Čtyři námořníci z křižáku Balti
more plouh v člunu po fece Ba-coo- ru

a jsouce omylem považová-
ni za povstalce byli od vojska
amerického postřeleni
Dělovice Urdaneta od povstal

ců potopená v ústí řeky Oraní

byla opět zdvižena a do Manily
dopravena Šest válečných člunů
a 200 námořních vojínů se podni

stečko Oráni bylo bombardováno

Povstalci vystřelili jen ojedinělé
kule a prchali z dosahu střel ame-

rických I městečko shledáno od

vojínů liduprázdné Dělovice Ur-

daneta není valně poškozena a

bude moci býti spravena
Povstalci útočili za noci na

Paranaque chtíce se města zmoc-ni- ti

při čemž jim domácí obyva-

telé byli nápomocni zapálivše
několik obydlí Útok však byl
odražen

Arcibiskup manilský oznámil

gen Utisovi že se domorodci spi-

kli a chtěli zapáliti obydlí generál-
ního guvernéra arcibiskupa ně-

kolik jiných vládních budov a

banky Spiknutí to nebylo pro-

vedeno nejspíše následkem bdělo-

sti a velké síly Američanů

DROBNÉ ZPRÁVY

Z Washingtonu se oznamuje
že tam má se za to že nynější vý- -

pomocný sekretář válečného od-

boru George W Meiklejohn z

Nebrasky bude nepochybně usta-

noven guvernérem na Filipínách

V Montezuma Ind udála se

minulý pátek ráno srážka vlaků a

sice tím spůsobem že nákladní

vlak vrazil do spacího vozu vlaku

osobního při čemž osm osob při-

šlo k úrazu

Poslední z členů kabinetu

Lincolnova bývalý senátor Spo-

jených Států James Harlan jest
smrtelně nemocen v domově svém
v Mouct Pleasant Iowa

Ve Fort Riley Kan vypuk-
la mezi koňmi vojenskými chřip-
ka tak že jich muselo býti přes
20 zastřeleno a spáleno

U Toleda O zapálil Louis

Westerman na chudinské farmě

stoh sena a kdy se oheB nejvíce
rozhořel vrhl se do plamenů a

uhořel

Sdružení lékárníků odbývá
konvenci v Cincinnati a jedni se
ta hlavně o utvoření mocné ná-

rodní jednoty lékárníků po celé

zemi

V San Francisku vyhořel

baptistický kostel a obeB vtnikl
na atřeše 1 příčin úplně nepocho-

pitelných Při sříceni zdí kostel-
ních byl jeden hasič těžce pora-

něn - i 1
'

POLITICKÉ

Z Wuhlnrtono

President měl dlouhou pora-
-

du s admirálem Deweyem o po
měrech na Filipinech a jak se zdá

uposlechl všech pokynů jež mu

admirál dal Dewey je s McKtn

leyem stejného náhledu že po
vstání na Filipinech musí být i

potlačeno rychle a za tím účelem

tam budou vyslány posily co mož-

no nejrychleji Admirál radil též
k sesílení válečného loďstva a pre-

sident ihned vydal rozkaz odboru

námořnímu aby připravil co nej-

rychleji některé lodi válečné k

odplutí na Filipiny Válečné lodi

Brooklyn Machias a Maxietta bu-

dou vypraveny co nejdříve z pří-

stavu newyorského do vod asij-

ských kamž se vyšlou jeStě jiné
lodi jakmile námořní odbor vy-Set- ří

které by se k tomu nejlépe

hodily Brooklyn je obrněný křižák

9315 tun soosnosti mající dvacet

těžkých děl Marietta je dělovice

1000 tun snosnosti se Šesti děly a

Machias má 1117 tun snosnosti

vyzbrojena je 8 děly Velitelově

všech tří lodí jsou již staří vojíni
v námořní službě sešedivělí Lodi

ty obdržely již rozkaz k odplutí

jakmile budou s přípravami na

dalekou cestu hotovy

X President McKinley s chotí

svou a celým ministerstvem odejel

4 října z Washingtonu na delší

cestu po západě Celá společnost

jede ve zvláštním vlaku nejpěk-nější-
m

jaký kdy na drahách ame-

rických sestaven byl Vlak za-

staví jen v Baltimore na chvíli

načež pojede bez zvláštních za-

stávek dále na západ do Illinoisu

Iowy a Dakoty Vlivu požívající

osobyse vynasnaŽují o to aby se

president zastavil též v Omaze

avšak dosud není jisto zdaž to

bude moci učiniti

tílr KRONIKA UDÁLOSTÍ

Sjezd demokrati

V Dallas Tex se sjeli vůdcové

strany demokratické ze 40 státo a

z území indiánského a z Oklaho-m- y

Odbývá se tu výstava státní
k níž se sjíždí množství lidu a této

příležitosti použili předáci demo-

kratičtí aby se uradili o krocích

pro příští kampaB Z vynikajících
vůdců nejbouřlivěji byl vítán Wm

J Bryan který řečnil večer k

obrovskému shromáždění lidu

Bryan se zdrží v Texasu po něko-

lik dní kdež má míti několik řečí

načež odjede do Kentucky kdež

má býti při volební kampani řeč-

níkem
!

Zastřelen o psaaf
V Salt Lake City zastřelil kapt

Mills bývalý náměstek guvernéra
Idaha 0'Melveneyho vrchního

inženýra dVáhyOregon Sbort Line
Mills žádal za nějaké zaměstnání

u dráhy té jež však nedostal a

proto se pomstil Vešel do pisárny

Melveneyho který seděl u psacího
stolu a vypálil na ' něj tři rány z

revolveru Když viděl že střely

zasáhly oběť hodil zbraň na zem

a vejda do hlavní úřadovny dráby
dal se klidně zatknouti

Ada Dewey ve Wishlirtoia
Jak se dalo očekávati byl adm

Dewey přijat ve Washingtonu se

slávou nemenší než v New Yorku

Briliantní osvětlení města ohrom-

né zástupy lidu četné sbory vo-

jenské hudbou ohBostroje a ne-

ustálé provolávání slávy jej tu

očekávalo V úterý dopoledne
odevzdán byl mu Čestný kord pre-

sidentem McKinleym na tribuně

zbudované před Bílým domem na-

čež následovala přehlídka vojska
kol paradujícího Večer yak dával

president hostina na počest adm

Deweye jíž se účastnilo 80 cb

vojenských a - civilních

úřadníko mezi nimiž i 9 guverné-

ra Od new yorské slavnosti mi

Dewey ještě ruka pravou ochrome-

nou tak ! od obligátního potřá-
sání rukou muselo býti upuštěno
Adm Dewey s zdrty v Washing-
tonu do pondeiL kďy odjed do

svého domovského státu Vermont

V Maryville Uo započne dne

9 říjoa soud o oljl se velice za-

jímá obyvatelstvo dalekého okolí

ty dubna setkali m aa ulici Fr

svém časopisu činil časté útoky
na Jesse-hojako- ž i na mnohé jiné
občany tak že byl proto dvakráte

pohnán před spolkový soud Byl
všeobecně nenáviděn tak že mu

mnozí ze spoluobčonů maryvill
ských vyhrožovali zastřelením A

toho se mu konečně dostalo od

Jesse když se setkal 13 dubna s

Griffinem Beze slova počal do
něho stříleti zasáhnuv jej dvěma
kulemi avšak Griffin počal s útoč-

níkem svým zápoliti až se oba
octli v blátě na ulici Zápas byl
strašný v němž Jesse střelil ještě
jednou svého protivníka a pak vy-

prázdněnou 'zbraní mu zasadil
několik ran do hlavy Griffin však

ještě nebyl mrtev nýbrž zemřel

teprve po několika dnech Oby-

vatelstvo Maryvillu souhlasí s

Jessem avšak po venkově má
Griffin téŽ mnoho přátel Porota
bude složená nejspíše z rolníků a

tu se s velkým účastenstvím hledí
na výsledek soudu

Z nešťastná lásky
Nedaleko Parnell Mo se za-

miloval farmářský dělník Joseph
Daniel do i81eté dcery svého ho-

spodáře 0'Howella Dívka však
měla jiného milovníka což když
Daniel seznal byl celý zoufalý
Nejprvé se chtěl se sokem svým
stříleti pak si to ale rozmyslil a

vytáhna z kapsy lahvičku s kořal
kou vypil ji načež vypil ještě na
to unci karbolové kyseliny Sebe-

vrah byl doveden k lékaři který
vypumpoval jed ze žaludku jeho a
tak jej zachránil Daniel však
tvrdil ještě že na ivu nezůstane

když ho holka nechce

Dar knihovní
V Sioux Falls S D darovali

manželé Lyonovi unitarský kostel
městu aby v něm zařídilo měst-

skou knihovnu Manželé ti kou-

pili onen kostel který je velice

cenný a městská rada tamní jej
přijala k účelu „zařízení knihovny

"~ ' "' ' ''obecné V

Místečko shořelo
Monroe City 3 obyvatelstvem

asi 1300 duší nalézající se 15 mil

od Chicaga shořelo téměř úplně
3 října Z Chicaga tam byl vy
slán též hasičský sbor ale bez

výsledku Mnoho rodin zbaveno

bylo přístřeší a nalézají se ve

velké bídě

Parník troskotán
Na pobřeží New Foundlandu

byl opět jiný parník stroskotán
Je to Bay State od linie Warrec-ov- y

který plul z Liverpoolu do
Bostonu Narazil na pobřežní
skaliska u Cape Race a bude i s

nákladem ztracen Cestující a

mužstvo lodní se uchýlili do zá

chranných člunů a ač vystáli
mnoho po celonočním bloudění

po rozbouřeném moři byli všichni
zachráněni Pro veliké vlnobití
se nelze parníku na skalisku vě

zícímu přiblížiti a má se za to že

loď 1 s nákladem bude úplně
ztracena

Sjezd mlssloaářo
V St Paul Minn se sešli

missionáři a zástupci missijních
společností ku poradě o své čin-

nosti Dostavili se sem zástupcové
nejen ze Spoj Států Kanady a

Anglie ale i z Číny Japanu a

jiných zemí čirých Předmětem
této rmssionářbké konvence bude

prý hlavně obracení Číňanů na
křesťanství Missionářská tato

společnost trvá již skoro celé sto-

letí a odbývá podobný sjezd každé

4 roky tento pak je již 34

Sclley koauadaatea
Rear admirál Schley byl zvolen

od vojenské organisace Loyal Le-gio- n

za velitele do kteréhož čest-oéh- o

úřadu byl uveden v New
Yorku 4 října Asi 300 členů
této organisace se shromáždilo v

Delmonico hotelu kdež byl od-

býván banket a uvedení Scbleye
při čemž prosloveno mnoho vla-

steneckých řečí a přípitků
"

ilati Ušnic
V Jackson Miss se objevil

jeltě jedea nový případ iluté
zimnice a v New Orleansu pit Z
Mexika bylo oznámeno ie v Tam-pir- o

nedaleko Ifonterey se rozne-

mohlo asi 7 lidí aa žlutou zimni-

ci Není vlak obavy i by se ná-

kaza více rozSJUa

COUTANT
Telefon 930 Sklad: 17 a

V Brulé Co S Df uhořel

čtyřletý synek manželů Nováko

vých Byl zanechán v domě sa

moten s nemluvnětem a když se

počalo stmívati chtěl rozžehuouti

lampu při čemž se polil olejem a

uhořel

Vrchní soud státu Wisconsin

potvrdil rozsudek kterýmž roz

hodnuto bylo že arcibiskup Kat

zer z - Milwaukee povinen jest
platiti dafi na svůj palác kterýž
test psán na íeho jméno Soud
uznal že jest to majetek soukro

mý a proto podléhá dani

n V Haotinom Nh 9anf naní—' o - j~ l
Marie Hayeková svého muže

Louise Hayeka na rozvod poněvač

prý s ní krutě nakládá #

Komisař berní Wilson roz

hodnul že když v hostincích po

řádány jsou občas koncerty ku

kterýmž se žádné vstupné nepo

žaduje nepodléhají válečné dani

uložené na zábavní místnosti Zá-

kon' totiž ukládá $100 daně maji-

telům divadel museí a koncert-

ních síní ve všech městech mají
cích 25000 neb více obyvatelů

ZAJÍMAVOSTI

II Letošní úroda kukuřice ve

státu Nebrasce se odhaduje na 300
milionů bušlů Čítáme li že se

na vůz párem koní tažený naleží
60 bušlů kotny bylo by k odveže- -

ní této úrody zapotřebí" 5000000
povozů což by činilo karavanu

která by objala celou zeměkouli

Kdyby měla býti naložena na že

lezniční vozy z nichž každý snese

náklad 30000 liber bylo by k to

mu třeba 600000 kar které by

tvořily vlak 4000 mil dlouhý

1 Statistický odbor hospodář
ský ve Washingtonu nechal vyše-tři- ti

ztráty jež utrpělo obyvatel-
stvo texaské poslední povodní a

vydal o tom bulletin Ve zprávě
té se odhaduje ztráta majitelů po
zemků jen při bavlně na £1759- -

000 Nájemci v zaplavenycn
krajinách z nej větší části pozbyli

veškerý majetek a majitelově půdy

jim museli dáti zálohy aby je na

pozemcích svých udrželi Vyše-

třovací komise vládní odhadla

škody poslední povodní v Texasu

spůsobené na £7412500
D Anglický ořech jest považo

ván za nejvýnosnější strom Když

jest v plném vývinu vydá prů-

měrně 300 liber ořechů za jednu
úrodu jichž cena bývá 8 ctů za

libru Kdyby se na akru půdy
nalézalo jen 26 takových stromů

vynesla by roční sklizefl £675

Zajisté to slušný výtěžek

U pobřeží státu Maine jest
malý ostrůvek nazvaný dle první-

ho obyvatele Loudlův který ne

patři pod žádnou vládu Když se

stalo území Maine státem nebyl
ostrůvek ten ku státu připočten a

dosud není Obyvatelé tamní se

zabývají rybolovem nemají Žád

ných úřadů také ale neplatějí
žádných daní Školu jedinou to

na ostrůvku vydržují si sami ro-

dičové kteří posýlají děti do ní

platíce f4 z dítka a ostatní výdeje
se kryjí z dobrovolných sbírek

I Do Filadelfie na výstavu vý

vozní přijel také Wm Pember
Reeves z Nového Zeelanduministr

práce při tamní vládě koloniální

Jeho snahou byl přijat zínon o

nuceném dohodování ve sporech
mezi prací a kapitálem tak že již

po 5 let na Novém Zeelandu žád

né stávky dělnické nebylo Pan
Reeves bude míti ve Spoj Státech
několik přednášek o dělnickém
zákonodárství načež odjede do

Kanady aby tam vyjednával o za

řízení podmořského telegrafu kte-

rý by spojil Velkou Britanii i Ka-

nadou odtud pak by vedlo pod-

mořské lano do Nového Zeelandu

a dále na pevnina australskou

I Jeden boháč newyorský kte

rý nechce býti jmenován nabízí

půl milionu dollarů na zřízení

mramorové vítězné brány dle oné

Mason Písárnat 1402 Farnam

která Deweyemu ku poctě byla
zbudována na Madison Squarů'
Na 110 ulici a 7 ave má býti zří-

zen malý park a v něm vítězná
ona brána zřízena

II Dráhy Chicago Northwestern
Union Pacific a Southern Pacific

zařizují rychlou dopravu osob

mezi Chicagem a San Franciskem

Jednatelově těchto tří dráb se o

tom radili v Salt Lake City a v

brzku bude vypravován rychlo-

vlak který urazí cestu z Chicaga
do San Franciska ve třech dnech

Provolání k ct české veřejnosti!

AŽ do nedávné doby byli hudeb-
níci čeští velmi špatně sorgaoiso-vá- ni

avšak dnes jsou skorém

všichni až na velmi malé výminky

členy Omaha Musicians Associ-atio- n

(A F of M) unie to ku

které náležejí hudebníci omažští i

jakékoliv národnosti v

počtu kolem tří set a jež jediná

zastoupena jest u Federace Práce
a uznávána uniovým dělnictvem

omažským i Čeští

hudebníci náležející k unii této

utvořili klub jehož účelem jest
omámiti ct obecenstvu zejména

pak ct spolkům že zde stává ta-

ková unie a požádat je veřejně v

Časopisech by nás podporovali
V poslední naší schůzi byl zvolen

7členný výbor jehož prací bude

hledět k tomu' by uniová hudba

byla všude zaměstnána a kde by z

nevědomosti neb omylem některá
unie neb spolek objednal hudbu
neuniovou upozornit je na to a

žádat je o napravení Jména spol- -
1 ji t 1 v y

světlení odepřely uniovou hudbu

zjednali budou uveřejněna v ča- -

cnnícrh ta Ir ohtr Ira ú víM£1

kdo jest nepřítelem naším a děl-nict- va

vůbec Toto dáváme ctěn

obecenstvu na vysvětlenou aby-

chom ho vyvarovali před nepří

jemnostmi Když objednáváte
hudbu : žádejte na jednateli unio-

vou stvrzenku s jménem Omaha

Musicians Association (A F OM)
V naději' že ct obecenstvo ze

jména' pak ct unie a spolky toto
oznámení vezmou k vědomosti a

nás podporovati budou znamená-

me za české hudebníky patřící k

Omaha Musicians Association

( F Wonasek

Výbor J Mulač

7mi [ St Matena

trvnl vrlltanv 7áfhv'T nfr
▼iMuoat zmiil po Jednodenním uitvini Dr
Kltne'8 Oreat Nerve Reatorer Zailete si pro
$2-0- Uhcv na ikouiku Obdrtite JI idarm
Dr R Kline Ltd 081 Arch St ťhlladelptala

Hledám svou sestra 11°°
jela n farmu do Rnttler Oo a odtud to (tra-
tila a lidný neri kam Kdyby o ni někdo vi-

dei nechť laská v udi telí bydllitl na adresu:
Josef ťstoeks 1321 Mason bt Omaha Nebr
Jméno jojí Jest Fll Patočka 7x1

Ifcllnm dělník který se vytnir Se niíBHtvi Musí MU svo

bodný a poKdný Stálé místo a dobři nuda
Hlaste se u Fred Erímt SUth Street bet O

P South Omaha Neb 7x8

Vňá% fn Anton Milekt BydleldKvevCarv
WLVLK IV RiMorL MrHenrv Co I1L Řidl
bychom mu ohledni dileilU tileiltosU do

psali nav uy o Dm veaei necat dbid imksp
viocnimí Vyd Pokroku Západu

Prodá se faraa S:ttS&v£i
a dobrou vodou RIIHI tfirivu podá

A SCHOEHFluD
Hi) David City Neb

Vn nMuinl Farma o EO akrech v Stan-n- n

prOUfJ toBOoblíieClafksooNeb
Na prodej na libovolné splátky t akri uli-

li do ostatní Inka a pastva Vle oplotáno
Vlečky stavby co farmé naletí v dobrém po-

řádku Zlvy potok protéká potemek Celá
farma Je be dluhu Koup chtivý nechť s
hléai n W C Macha Clarksoa neb u Jos Ka-ps- ra

v Prairue Neb dtltthUtf

IIlfMlám tiJř"St května do St sári a Jeni po utdravenl opo-

menul ml tapravlU ice Prát bych sl aby
mt anu vvnořádal Dle doslechl má se
sdraovatl a Jan Nevertna naJiini K ulici
iMeatMarketi Ht Utala mo aoo oyo ora
vMet aechť dopise as Fr Klat U á P ul
So Omaha Neb dtfrZx

niswflf Mnateli ktK byIlieCSJl 86 prodávali velmi pěkný řf--

nlált&natl nro iasBár-Ma- t TL kaoi Drá
tovat! eklí ssofcoa vvdělatl énbroa nuda
Hlas se a ir i)sniu
DT-- 4k NI Howardfttf

in ařa
MaaMsstvi natlra

vlasteneckých loveckých
príraaaich sil 'is-týc- h

obeset ResaJ hWsé oba
vy oaa4 pe4 "-o- v

aiMLitéAHS
T t Paul hilaeesota

- FtaoláeejU avfai Dřátataa oo

Čech na nMpotiV sott tlJO roiot

aby pracovali na nové trati a uzá

vřela s nimi smlouvu že je na zi-

mu dopraví zpět do Mississippi
Nyní však nastalo chladné počasí
na něž nejsou negři zvyklí a oni

necbtí pracovat! dáleŽádajíce aby

byli doveženi zpět na jih Spo
lečnost dráhy však uzavřela s ni

mi smlouvu že budou pracovati
až do 15 října a nechce je dáti
dříve odvézti Asi 150 jich přije-

lo v nákladních kárách do Fort

Dodge chatrně oblečeni a bez

centu peněz kdež obtěžovali oby
vatelstvo Policie je sehnala do-

hromady a mayor města jim naří
dil aby se buď odebrali zpět do

práce nebo město opustili Asi

100 se jich vrátilo do Tara do

práce ostatní se potloukají v

městě

Veliký požár
V Des Moines la vypukl oheB

ve velkém department storu Eme-ryh- o

který zachvátil nejen celou

tuto velikou budovu nýbrž i sou

sední obchody Celá polovice
čtverce domů lehla popelem čímž

spůsobena škoda přes půl milionu
dolarů a asi 300 lidí jest bez za

městnání Jednu chvíli již hořely
také domy na protější straně uli-

ce ale podařilo se hasičům domy
ty zachránit!

Senátor Harlaa zemřel
V Mount Pleasant la zemřel

října senátor James Harlan na

zápal plic Za Lincolnovy admi

nistrace byl tajemníkem domácích
záležitostí a ve spolkovém senátu
zasedal za stát Iowu od roku 1855
do 1873 V minulém týdnu se

účastnil konvence metboďistické

kdež si uhnal nemoc která jej
sklátila v hrob Senátor Harlan

byl velmi Činným v politice za

doby občanské války v poslední
době pak věnoval svoji činnost

opravě školství ve státu Iowě

raník Hořel
V New Yorku shořel na přísta

višti východní řeky parník společ
nosti Uallory s 800 žoky bavlny
Obel byl spozorován ieště aa
moři když byl parník několik dní

cesty od New Yorku Co možno

nejrychleji byl baán do přístavu
kde! cestující vystoupilí načež se

započalo usilovní %' hašením ale
bez výsledku Koneční musela

býti voda napuštěna do lodi al


