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Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prosátó tvrdé uhlí a radí-

me trým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne — Prodáváme též vSeho druhu uhlímíké od $4 00 do

1750 tuna

COUTANT fc SQUIRES
Telefon 930 Sklad 1 17 a Mason Písarna: 1406Farnain

něno a na hřbitově Arlington bylo

pohřbeno 97 mrtvol nestoložně-nýc- h

25 se jich nalézá dosud po-

hřbených v Key West Ku pohřbu
se dostavil president s mnoha

předními úředníky jak vojenskými
tak civilními Vojsko pozemní i

námořní činilo špalír a někteří z

mužstva zachráněného při onom

výbuchu byli též přítomni Ka-

pitán Sigsbee tehdejší velitel lodi
Maine a kaplan Chidwick lodní

duchovní vedli průvod Nad

mrtvolami do společného hrobu

Obiti výbuchu
Baazvellův důl u Brownsvillu

není dosud úplně prohledán aniž

jes znám přesný počet obětí toho-

to nefitě9tí Mrtvoly se vyskytují

porůznu pod sesypanými stěnami a

úplný seznam lidí v dolu se při

výbuchu nalézajících není Jedna
mrtvola byla nalezena na příčním
trámu šachty 50 stop nad dolním

východištěm kamž byla mocností

výbuchu vymrštěna V dosahu jen
několik stop od mrtvoly se spou-

štěly a vytahovali lidé po tři dni

než bvla mrtvola sDozorována Z

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Washingtonu

% V poradě kabinetu! bylo usne-eti- o

aby byli všichni špapSlštf

poddaní kteří si toho budou přáti

dopraveni z Filipín do Spaněl na

útraty vlády Spoj Státu To se

týče vojínů a úřadníků Španělských

i rodin jejich

Naproti vzájemné smlouvě s

Argentinou se chybtá od zákono-

dárců západních států silná opo-sic- e

Argentina má rozsáhlý ob- -

Pomoc BoerSm

Anglický vyslanec ve Washing-

tonu žádal naši vládu aby hleděla

zamezili výpravy pomocných sbo-

rů odtud do Transvaalu Ministr

vnitra jej pak ujistil že vykoná
vše možné ku zamezení toho a do

vozoval že nechá střežiti celními

křižáky loď která jest prý určena

3 800 muži do Lorenzo Marquez
a vypravuje se z Filadelfie An-

glický konsul v New Orleansu

tvrdí že z tamního přístavu bylo

po anglických lodích dopraveno
do Rotterdamu v Hollandsku asi

3000000 bušlů kukuřice která

byla odtud dodána do Transvaalu

Mrtev li živ

Skoro před půl rokem zemřel v

Los Angele? Cal zaduSením ply-

nem Aaron Wolfaohn ze St Loui-

sů který bvl pojištěn na $10000

chavŠe v rukou amerického voj Nedaleko Battle Lake Wyo
se svalila s vrchu lavina která za-

sáhla vozku vezoucího rudu z
ska své zásoby Pro neschůdnost

kraiinv a unavenost vojska ne

dolů a smetla jej i s povozem dosloženými odříkal pohřební obra mohli býti povstalci dále do hor
l

některých mnvol nalezeny jen ku- - My nejprve episkopální kněz a pak stíháni
katolický kaolan Chidwick za

Gen Otis oznámil do Wash
propasti Koně byli zabiti ale

vozku lidé vysvobodili ač byl na-

lezen více mrtev nežli živ

Topeka Kan zastřelila dív
ingtonu že se na Filipíneeh páší
mnohé podvody a to jak od ci-

vilních tak vojenských úřadů a ka Taylorova I4leté děvče Dray- -

erovo ze staré brokovnice nevěnařídil přísné jich vyšetření Dále

j &

asistence dvou kněží Nad mrtvo-

lami vypálen byl vojenský pozdrav
ód námořních vojínů bubny zara-

chotily poslední čepobití a obecen-

stvo se rozcházelo za slavnostního

klidu zanechajíc nešťastné vojíny

v lůnu země pro niž životy jejich

byly obětovány

sy tak ze se neví naiezejt--
u k ča-

stím již dříve vytaženým nebo

ještě pod ssutinami se nalézajícím
Do 27 pros byly nalezeny 24

mrtvoly a poněvadž se všude v

dolech nalézají ještě hromady
štěrku výbuchem ze stropů a stěn

svrženého může se pod nimi ještě
několik mrtvol nalézti Vyšetřo

domky Děti se bavily střelbou
vydal nařízení aby se na Filipi-

nech vykonávaly též občanské

chod vlnou a icuzemiua

to předmětech má býti dle smlou-

vy clo o 20 procent sníženo
čímž

by prý velice utrpělo ovčářství

Spoj Států
X Dle rozhodnutí berního

nemusejí podpůr-

né spolky dávali válečné kolky na

dosvědčení zaplacených příspěv-

ků

' X Vyšetřování senátního výboru

má-l- i montaoský senátor Clark

býti připuStěn do spolkového se

a Taylorova vytáhla ručnici nevě

douc že je nabitá a namíříc na
sňatky dle přání snoubenců AžKdyž pojišťovací společnost již

peníze do Los Angeles zaslala

přišla zpráva z Chicaga ze se tam

IWolísohn zdržuje Živ a zdráv

děvče spustilaposud tam nebyly dovoleny jiné
V Clevelandu ukradli nějacísňatky než katolické Lodi s 38

5 -
dlouhoprsťáci pytel s psaními buďa 40 plukem dobrovolníka při

vání koronerovo se odkládá až

bude zjištěno mnoho li obětí' si

neítěstí to vyžádalo

Maso do Afriky

Z KUBY

Gen guvernér Wood věnuje

první svou pozornost vězením v
stály v Manile s vozu poštovního nebo ze stani-

ce železniční a zotvírali v prázd-

ném bytě jednoho domu všeckanichž dosud převládají poměry
DROBNÉ ZPRÁVY

Pojišťovací společnost aechala pe-

níze zastaviti v rukou soudu a teď

se o ně budou tahati advokáti

Svědkové jak v Los Angeles tak v

Chicagu zjistili prý nade vií po-

chybnost Wolfsohna jen že jedni

co mrtvolu a druzí později co

psaní z nichž vybrali co tam cenšpanělské Nejen že jsou lidé dlou-

ho drženi ve vězeních bez náleži

V New Yorku přistál anglický

parník který má naložiti 3000-00- 0

liber v krabicích nakládaného

masa a dopraviti je do jižní Afri-

ky Z Chicaga Kansas City

Ve státu Washington vystoutého vyšetřování ale i zdravotní
pila z břehů řeka Nooksackzapla- -

ného nalezli

Na Mora Hannových poulič-

ních drahách v Clevelandu byli
všichni dělníci na svátky podaro- -

ooměrv žalářů jsou velice bídné

nátu bude pry stau asi p--

Mantany má býti povoláno asi

8o svědků do Washingtonu jimž

bude zaplaceno cestovné a $3 den-

ně Skoro tolikéž budou obnášeti

výlohy spojené s vySetřováním

utažského senátora Robertse

X Za 117000000 spolkových

i„hAniA hvlo uloženo v pokladně

víc mnoho íarem a zničíc mosty
NItXat na mftřl Proto chce navštěvovat! vězení po

celém ostrově a přihlíželi k tomu čímž učiněno asi za $30000 ško
váni každý $6 za to že se posled

dyabv bvla řádně spravována a spra

Omahy a Milwaukee jsou zásilKy

již na cestě a v závodech Armou-rovýc- h

i Libby se pracuje vší pa-

rou aby zákazky anglické vlády

byly co nejrychleji vyřízeny

V Carterville Mo byli dvaj ¥ -

vedlnost dle amerického způsobu
horníci usmrceni při vytahování
zvedáku ze šachty Narazili hla

Do Norfolku Va připlul belgi-

cký parník Noranmore byv o celý

týden déle na cestě než obyčejně
Stihla jej strašná bouře při

níž viděna byla na moři jakási

bárka tonoucí a na ní 1 a lodníků

Plavci Daraíku Noranmore se po-
-

vykonávána V celnici havaoské

bvlv obieveny rozsáhlé podvody
Spoj Států od bank které žádají

o vládní vklady Všech dluhopisů

ku splacení nabídnutých vládě je

až posud cosi pfcs $19000000

Vlna americká vami na kolo zvedáku a hlavy jimv nichž jest téměř všecko obchod-

nictvo importem se zabývající

ní stávky pouličních zřízenců nez-

účastnili

American Express Co podě-

lila na svátky všecky své zřízence

$5 každého za věrné plnění h

povinností což učinilo společnosti
té výdaj od $60000 do $70000

V Dallas Tex bylo xa vá-

nočního hodu božího spácháno

byly rnzmačkány

kouleli o zachránění lidí těch ale zapleteno Js to ještě zbytek po

vládě španělské kde se úředníci
V Yanktonu panuje
že Petterson tamní zpronevě

na útraty vlády obohacovali úplat řilý pokladník byl v St Louisů

Bostonský časopis "Wool &

Cotton Reportér' uveřejnil v po-

sledním čísle zprávu že továrníci

na sklonku roku tohoto mají

157498785? liber vlny Na sklon-

ku minulého roku se však nalézalo

ve skladištích amerických továren

na vlna 339033 853 vlny

X V pokladně se nalézalo 20

prosince $ao33997 Uté ř4"

loby $240558267

POLITICKÉ

% Ve státu Kentucky se poděko-

vali dva Členové volební komise

ni n 11ne n a do vody shozen uo- -ký což však úřadové američtí

chtěií ořekaziti na dobro Všichni

pro bouři to nebylo možno brzy

na to pak bárka i Udaíky zmize-

la — Anglický parník Ariosto u

Cape Hatteras leží na pobřeží

aniž by se k němu jiná loď mohla

odváiiti 8 mužů jeho posádky

1 w

provinilci mají býti přísně potře
stáni pro výstrahu jiným a aby

nesl sebou značnou část peněz

když prchnul kdežto u mrtvoly
žádné nalezeny nebyly

Ve Fort Pierre S D vypukl

oheů a poněvadž tam není hasič-

ských přístrojů zničil celou stra

(oho bylo dd ''u%o vzali vojenští
úřadové záležitost tu do rukou a

se nalézá v záchranné stanici a 21

jich utonulo

tudíž počet více než dvojnásobný
Lofiská stříž obnášela v okrouhlém

čísle 200000000 liber vlny kdež-

to letošnije asi o 75000000 větší

státní a teď se mi před soudem

rozhodnouti zdaž má právo gu-

vernér dosaditi za ně jiné nebo

zbývající třetí Člen komise Jedná
aa hlavně o to zdaž ve státní

vyšetřují vše co nejpřísněji

několik krvepiolití Jakýsi Miller

zastřelil Meyerse na ulici prý v

sebeobraně- - Alb Hall střelil dva

bratry Cecily z nichž jeden ze-

mřel Číňan zastřelil nevinného

černocha v domnění že mu hodil

dynamitovou prskavku do jídelny
"

a na jednom místě při pouliční
rvačce byli tři lidé postřeleni

Nedaleko Weldonu 111 za-

střelil při karbanu Marcum Sum-mers- e

načež byl zatčen Musel

viak rychle býti převežen do vě

Pohřeb Moody-n-o

—V East Nortbfield ú byl odbý
"

Společnost kubských plantážní nu hlavní ulice s nejvetsimi od- -

ků vydala provolání v němž vy j s '

chody
a vzdor tomuto přírostku jsou
skladiště vlny ani ne polovic tak

zásobena jako v loni V Anglii Lafavettovy dollary byly jižzýva bpaneiy a jme naroay ku

stěhováuí se na Kubu V provo

ván 26 prosince slavný pohřeb

kazatele Moody ho Sešlo se tu

mnoho vynikajících kněží a veliké

davy lida mrtvola pak množstvím

květin ozdobená uložena byla v

lání tom praví že mimo vlády nic odevzdány v počtu 50000 kusů

chicagskému výboru který má již

se jeví též nedostatek vlny neb

australská stříž vynesla letos méně

než v loni % tu lze značné stoupá

komisi mají zasedali dva členové

demokratičtí nebo republikánští

jelikož guvernér ustanovil repu-

blikány a zbývajíící třetí člen ko-

mise Poyntz" ustanovil dva de-

mokraty
1 Elliott Danforth předseda
▼ tt

se na Kubě nezměnilo a ostrov ze

může uživiti obyvatelstvo šesti 15000 těchto mincí napřed pro

milionové kdežto nyní se ho tam daných Pro Francii se jich ne-

chá jen 10000 a ostatní se zde

hrob na hřbitově Round Top v

New Yorku odbývána byla v? téže

době také posmrtná slavnost v

bahtistakém koatele ktarý byl li

nalézá jen asi 1 milionu

zení v Clintonu aby nebyl od ro-

zezlených občaaů lynčován

Carbon Hill Co v Carbona-d- o

podárovala vdovy po nedávno

zahynulých uhlokopech $500 ka

lehko rozprodají

ní nejen ceny vlny ala i vlněných

výrobků očekávati

Panamská společnost
V Trentonu hlavním městě

státu New Jersey byla ínkorporo- -

Ve státu Tennessee svalila seZ Porto Rlkadem přeplněn Na mneba jiných
Místech do Sooi Státech byly od obrovská skála zvaná Pianacle

Vojenský odbor uveřejnil zprá
Rock která se vypínala nad mé- -1— U Dma Rikn

demokratického statnmo vyooru

newyorského vrátil se z delší

cesty po státech jižních na níž

měl příležitost mluvili s mnoha

vynikajícími demokraty Vyslovil
novinářskému že

te zpravodaji

ádný t demokratických vůdců

vána společnost ' pode jménem
bývány smuteční obřady církevní

tfm Cumberlanď Gap Skála
IVU U IUIUCIC(U U & UAIV tviup

—

PanamaCanal Company of Ame- - _ vysvítá že se tam nalézá asi
Úpadky se množí

Finanční nesnáze nezdají ie býti
rika se základním kapitálem L8i936 obyvatelů z nichž po 0- -

ždou a každý sirotek mimo to ob-

držel $100 I matky které ztra-

tily syny co živitele byly podá
rovány $50 takže celkem spo-

lečnost rozdala asi $iooon pozů-

stalým Mim to se ještě schází

však se sřítila na stranu od mésta

tak že nespůsobila žádné neštěstí

E 4

I ti

ř

í

li --'

tf

p

r- -

130000000 V žaaostt o iDKor- -
udné boufi muselo býti 221087

hřmot pádem jejím způsobenýporaci se udává že byla společ-
-
oadnorováno Přes 17000 lidí

nost ts saložena ku koupení již bylo nem0cno a průměrná úmrt však poděsil obyvatelstvo přece

ukončeny neb se oznamují četné

úpadky a mnoha stran Spoj Stá-

tu V Btstonu udělala úpadek

firma Joha P Lovell Arms Co

která měla četné obchody zbožím

V Hookinsnvě nemocnici vhotové části průplavu panamská- -
nost týdní obnášela 63a Nemoce

ho i dráhy od francouzské společ- - 8mrt nejvíce řádily v horách
nnařl a dokončení OfflolaVU toho 1 --mat— a in na inn

značné příspěvky od jinud

V St Louisů bylo odevzdáno

4# milionu dollarů tamní Conti
Baltimore zemřel znamenitý vědá

v

jez navštívil nesii
ladavku volné ražby stříbra Po-

žadavek ten v příští národní kon-

venci nebude hriti více žádnou

důležitou úlohu hlavními otázka-

mi tu budou politika rozpínavosti

trusty

KRONIKA UDÁLOSTÍ

tor a ormtholog americký blliott
Dále žádá společnost ta aby měla 1

marech mohly tam býti potraviny Coues u věku 7 r Vynikal vevSecn
sportovním v mnohých mestecn

novoanglických Dále tam ozná-

mila únadek firma Sussill Alsaac- - právo ku vyjednávání s kteroukoli dopravovány Na podporu ne oborech přírodních věd a byl Čle

nental Nat bance jež maji býti

rozděleny akcionářům jižních spo-

lečností pouličních elektrických
dráh Te to největší peněžní tran

vládou která by chtěla při prove-
-
Uťastnéno obyvatelstva ostrova nem mnohých společnosti věde

A-- ~t nhn Atrnln hiti fi4nnmnrnl I l _i _ x~U~ a
ckých zde 1 v Evropě

sons dluhy 123711 a v New

Yorku podala k soudu žádost sa

Drohlálení úpadku Tradesmens

uku ~7 " 1 1

OjMJ piljaiU 13 mum uu
V podniku tom jsou zastoupeni p0iedního listopadu bylo vydáno

Ve Fort Worthu Tex se
sakce jaká kdy učiněna byla a pe-

níze ty ze dvou třetin zůstanou v

St LouisůNational bank V St Louisů nicu uuw - m- -jj

tj rotravin tam oyio uuua- -

New Jersey Ino 17627718 liber z čehož se 1 sejde 16 led asi 1000 dobytkářů
Popisek Feotasy

V časopisech kolují zprávy jako

by se irští vlastenci připravovali

im vpádu do Ka

v konvenci aby se uradili na spo-

lečných prostředcích ku ochraně

svých zájmů

Proti zvýšeni dovoziélO prosince nalézalo v San Juanu

V Kansas City se sešlo asi 40 ještě 614272 nerozděleno Kdežto

xa „u„hnAnrh vinhň vanad u přímoří nalezlo obyvatelstvo vý- -

prohlásila úpadek firma Siegel-Hilm- an

s dluhy asi $200000

DlooBý nooď

V New Yorku trvá přelíčení s

Rolandem Molineuxem pro otrá
V Kansas City si vyšli man

níchroěst aby se uradili o pro- - živu jest horské obyvatelstvo v

Lodi připluvší z Honolulu do

San Franciska přinesly zprávu ie
na Havaji se objevil hlízový mor

který tam byl zanešen na čínských
lodích

Z Mexika se oznamuje le --

tamní vláda zrušila vývozné clo na
kávu což velice prospěje kávové-

mu obchodu se Spoj Státy

atfedcích kterými bv bvlo možno poctu asi 250000 aosua v muc želé Davidsonovi na návštěvu na

štědrý večer n než se vrátili vy-

konali v bytu jejich návštěvu ho
v&onf davoz- - tak že musí býti do února podpo

nady Podobné zprávy tvrdí že

tajná orgsnisace irských Feoianů

má asi 125000 mužů v různých

městech Spoj Států kteří chtějí

na několika místech podniknouti

vpád do Kanady a tam se zmocni-t- i

pcvnůstek anglických Kdesi v

okolí Buřlala mají prý dva želez-

niční vozy zbraní a střeliva při

nhn na drahách Bvlo tu uza- - rováno než sklidí úrodu po hu- -

vení paní Adamsové již 45 dní a

konec jeho není dosud blízký

Pí Adamsová --byla otrávena lékem

poštou jí zaslaným s odporučením
sté nezvaní kteří sebou odnesli

za $300 cenných věcí
vřeno utvořili společnost jíž dáno rikánu zasetou Dle toho bude

jméno Missouri River Shippers potřeba na ostrově ještě asi dva

1 nn a fn#HtalrinřUrnrpnn tisíce tun potravin aby bylo oby- - V Baltimore zadusil 561etý
že je to proti boleni hlavy jiz pn

vybírání poroty chovaly se obě
hvln k nriranisaci ' 'Zaslán bvl též vatelstvo před bídou do příští

slepý stařec Livingston svoji man-

želku peřinou ze Žárlivostitelegram generálnímu návladnímu sklizně zachráněno

Griggsovi v němž se protestuje

V Richmondu Va byl spu-

štěn na vodu torpédový člun
Stockton stavěný pro vládu Spoj
Států

V údolí řeky Snake ve Wyo-ming- u

žije již po mnoho let mor-mo- m

Rick který sis ženami zplo

Z vězení z Noríolku Va u- -

nrnti nntA rinnravní aazbě která I Z FILIPIH
tekl 26 pros černoch Cotton

praveno Ve Washingtonu vsán

se pověste oněm nevěří a pova-

žují se za pouLé strašáky aby

Kanaďané neposílali vojsko do

Afriky a drželi je raději doma

Ještě ani anglický vyslanec u vlá-A- m

ntí it nevedl žádnou stížnost

strany žalující 1 oD2aiovana vei--

obezřetně a soud jest pro vy
slýchání mnoha svědků s tak zva-

ných expertů do nekonečna prota
bován Již nyní je to nejdelší

soud jaký kdy byl v New Yorku

byl odbýván a může se protáhnou- -

má po novém roce v platnost ve- - Z ostrova Luzonu docházejí
který má býti 12 led pro vraždu

oběšen Jeho hlídač usnul vězefijiti Podobně se bránějí obchod- - zprávy o stálých malých rá2kacn
í Američanů s Filipínci z čehož

'I

i 1

iih nrnti ohlášenému zvýšení do se dá soudili že nastsla tam sku přepiloval mříže vzal hlídačův

kabát n čepici načež uprchl

dil 66 dětí n ty mají nyní 2x8

vnuků Rickových
V Brandonu v Manitoběvozného dovolávajíce se gen tá-- 1 tečná guerilana podobné přestoupení neutrality

a vláda jest hotova každé chvíle

Wnčiti kdvbv bvla zpravena o
a V koutě Spoj Států kde sevládního aby proti tomu vydal Mrtvola generála Lawtona bude

ti jeltě celý měsíc

Pro tes Lawtoss

Sbírky na rodinu nn Filipinech

padlého gen Lswtonn stávají se
acházeií hranice Kentucky Virgiinnurl mrltir Nvnrikvm n nrAimo Himiknn nortflu
nie a Tenaesee strhly se na hodnějakém obmýšleném vpádu do

?" V A-- _ obchodníkům kteří též protestují dopravena na loď Thomas která

slíbili zástupcové železnic že no- - tělesné pozůstatky jeho dopravíden ze dne rozsáhlejšími uo as

oběšena byla 27 pros služka Hil-

da Blakeova pro zavraždění své

paní pí Laneové

V Chicagu vystoupili poštov-

ní poslíčkové v počtu asi 500
mužů s ládu Rytířů práce ne--

boží tři račky v nichž 4 lidé byli
zastřeleni# _ __ 1 I a 0 tT#avou taruu vezmou v utbdu ao apojenyen aiatuCasUt ti ío troudy

V chicagské pokladně Uncls
prosince měl gen Corbin co po-

kladník výb sběracího ve Wash-

ingtonu již $1733 botových pe
ooravl částečně dle přání jejich Na stavbě nové dráhy u Han- -

avšak o novém roku započnou se
V zálivu Subig se vrhlo ssi

300 povstalců pod velitelstvím

renerála Santa Anv nn malou
na Wyo opilý černoch Miller jalSama je mnobn slánka a tu si pi-- r

Wallaee mvslel te to nikdo
podle ní vybírsti poplatky přece

Obiti Malin

se bušiU násadou od motyk) ao

každého kdo mu přišel v cestu

něž v rukou n dalticn opisů na

obnos skoro jeltě jednou tak vy-

soký Mimo to přijímají různé posádku americkou v městě stej

chtíce schválili usnesení konvence
bostonské v němž se president
McKinley kárá pro jeho politiku

V Denver Colo vybuchl

nepozná kdy! si jich odtud trn- -

_l J rkmát aí tmAw do té
Ve Čtvrtek 28 prosince byly Když se vlak pustu ao aeintna

Pendletona zastřelil iej tento a
ného jména Povstalci byli odra-
žení s těžkými ztrátami ale po- -banky n časopisy příspěvky ta a

r — —tán j
1

hromady a sl z ( pytlík aj
'"" - i „le než se rodina o mrtvolou sta-

tečného srenerála vrátí t Manily byl pak od poroty koronerovy všíalarsiy tvanyati aTojunj
- A 1 I tlA Bk 1

kotel lokomotivy zabiv strojve-
doucího i topiče a poraniv jeltě 2léčné lodi Maine uloženy ku po-- saace v auoig oyia posiaaa pun

i ansosiaio iu wobiu —" —

bude sebrán íond dosti velikýaDy viny sprosten
' V Indianapolis sastsvili sa

slednímu odpočinku na btDitove 1 m"j u"uw vWmS

Arlington u Washingtonu Všech I U Montalbanu v horách podvdova mohla pohodlně žiti a dít
zeči práci avlak stereotyprové n

Wallaee sám prozradiL Koupu

i nádherný oblek a klenoty hrál

pU n mil m dobře vluaa pUtiv
Ut4m dvacetidolUry Byl za

dělníky
V malém městečku Desposit

v Alabamě se servali příbuzní
Hardenové si dva s nich zůstali

ky své dobře vychovat! V India--
sazeči nn stroiícb se stávky nesa- -zahynulých při výbuchu lodi té nikl plukovník Locket n 2300

bylo 260 t těch vlak nalezeno Američany útok na opevněné po--

n mrtvnt nXklr4 Mn táaři atawxnf AATatalcfl íel taká dobvL
naoolisu se sestavil vyDor stery
bude pfiiímati příspěvky na po

Častní s čehož povstala velká ne-

vůle mezi sorfaninovnnými dil- -II— -- - ' I -
tlen n přiznal m nyní vlak jej nn místi mrtví třetí pak smrtelní

těl rozsápaných Z těchto nale-- 1 Filipínců bylo asi tisíc rosehni- -
mník její Um občanstvo chce

rasen _niky
- ciciává pád z ráje d psi sucny

s3
zených mrtvol bylo jen 73 stotot-in- i pak iryh nn vts sunny

praltc gen Lawtona sSatóovitt


