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Nejlepší tvrdé
zamítnuta byla resoluce senLodge
ale Hoarova byla přijata Smlou
va ohledně ostrovů Samoa uzav-

řená mezí vládami naší anglickou
a německou byla schválena sená

Dochází dií s nyní lesklé suchá a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí-
me ivm zákazníkům aby ae uhlím na zimu zásobili poněvadž cent
v brzku Houpne — Prodáváme též vSeho druhu uhlímuké od $4 00 do
750 tuna

COUTANT & SQUIRES
MasonTelefon 930 Sklad: 17 a

WOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Washingtonu

Edw Gillette z VVyomingu při-

jel do Washingtonu aby vyjedná
val o právo ku postaveni železné

dráhy na Aljašce
Statistická dáta udávají za mS

sic prosinec dovoz zboží do Spoj

Státa na 71547 373 který jest
o $16 400000 větší než v prosinci

roku 1898 Vývoz za prosinec

obnášel i123285163 který je o

I14600000 menší než před ro-

kem Za celý rok 1899 obnášel

dovoz $799834 620 a vývoz

$1275486641 Zlata sem bylo

přiveženo za $5 480 a vy ve-že-

za $11857111 stříbra při-

veženo za $3027271 a vyveženo

" $5723 57- -

Tajemník Long a rearadmirál

Bradíord se před výborem kon

gresním pro námořnictví přimlou-

vali za položení telegrafického la-

na na Filipíny od vlády Potřebné

vyměřovací práce byly ji? vyko-

nány vládními měřiči a cena tele-

grafu toho jest odhadnuta na

$10000000 Kabel by vedl ze

San Franciska do Honolulu přes

ostrovy Midway a Guam na L11-zo- n

odtud pak by vedla odbočka

do Yokohamy v Japanu
Z Kuby se vrátil pluksvník

Pandall který byl ustanoven za

vojenského velitele na Aljašku

kam 6e odebere jakmile tomu

dovolí Vojenská po

sádka na Aljašce má býti o celý

pluk rozmnožena

Vrchní ubytovatel oznámil že

parník McClellan veze ze Santiaga

75 mrtvol vojínů tam zemřelých a

z Manily parník City oí Peking

jich veze 156 O které mrtvoly
se nebude nikdo hlásiti budou

pohřbeny do společného hrobu

ony z Kuby na hřbitově Arlington

ony z Manily na národním hřbito-

vě Presidio u San Franciska
Komise filipínská dokončila

svou zpráva a odevzdala ji do ná

rodní tiskárny Zpráva ti bude

obsahovati mnohé cenné údaje a

bude jí přiložena mapa celého

souostroví vypracovaná jesovity

Jak bylo z New Yoricu oznáme-

no že tam přibyl agent dánské

vlády který má ve Washingtonu

vyjednávali o koupi dánských zá-

padoindických ostrovů není o

tom ve Washingtonu zcela nic

známo Vládní úředníci myslí že

pokus o prodej ostrovů těch Sp

Státům se nezdaří jelikož v kon-

gresu nenalézá příznivců
X Výbor který měl v moci vy-

šetřování záležitosti utahského

zástupce mnohožence Robertse

dokončil svoji práci 17 ledna

Celý výbor rozhodl odporučili

němu zástupců vyloučení Robert-

se z kongresu jen o způsobu vy-

loučení se výbor nedohodl Vět-šin- a

6 zástupců odporučuje aby

nebyl Roherts k zasedání kongres-nfm- u

aoi připuštěn kdežto 2 čle-

nové výboru odporučují aby byl

připuštěn ale baed na to vylou-

čen Zpráva výboru bude zastu-

pitelstvu předložena v několika

dnech

i Vrchnínávladní státu Missou- -

a měké uhlí

Písáraa: 140 Faraem
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St Louis 18 lední 1900

Plenice posud klesá 0'inika červená íís 3

r elevatoru jest za Mtf mi trati Í9@"0c Pro
kvílen 8r?á a pro červenec 65" Tvrdá čís ř je
za 64®69c

Kukuřice jest tál ceny ochableji! čil 3 31c

pro květen

je ceny pevné prostřední za 7 6

Zprávy osobni

— Pan Václ Kubíček jeden ze

starých osadníků saline-skýc- h a

dávnoletý přítel našeho listu za-

vítal do Omahy ve středu a zdržel
se tu den neb dva Byli jsme jeho
návštěvou potěšeni

Vyléčit) nastuzení v jednom dnu

Užívejte Laxative Bromo Quiuine tabletky
Lékárnici vráií n nize vás uevyléčí &to

Fudpis na kažile bedničce E W Ořovo 19m8

Záchvaty trvale vyléčeny Záchva'y a st

zmií po jednodenním užívání Dr
Kllne's Grunt Nerve ltestorer Zašlete sl pro
$200 láhev na zkoušku Obdržíte ji zdarma
Ur K Kline Ltd KU Arch St FhlInnVIphia
fa UlOOTt&tf

a více stálého výtěžku zaru-
čujeme každému kdo pře-
vezme1 Jednatelství našich
vlasteneckých loveckých
přírodních a nábožen-Lýc- h

obrazí Nemějte žádná oba
vy snad před ztrátou

O &8 S1LBKNMANM
I'Z 8t Faul Minnesota

OMAHA LOAN k BUILDING ASSOOI ATION
na Megeatb bl femá ulice (u Han-Hco-

Parku) na kterémž jest ochotna vysta
ven pnuyteK pro nekono oo oy eniel lot
koup il na měsíční splátky Hlaste se u: O M
Natunger Secy Bee Bldg teti

II latii1! lil m'sto Pr obchod a
llICUttlII nbvtkema rakví inezl och
buď o v Nebrasce Mlssouri neb Indiána y

Žádám uctivě krajany by mně o něja-
kém příhodném místě sdělili ind adresou:

j J uavucek
£318 Ut Ave Seattle Wash

Mohu vás oaučitl noStou ta tři měsíce aa- -

irilcky mluvili čwti a usátl poálu vá n jedno
tilobn na kouíku Taká Jsem aepal a mam si
niodej tři r&zué kulhv k učen! ae řeči anflioká
Nyní splsnji a vydávám v seJItech nslm nový
noflicke-ěrsk- slovník který baria aejvéhál a
ueilepií: poils visi na ukázka Plte aysii
dre: Alt H leiikipMJ VT Uth st

Stailvia Ctalcmrc 111 (8- 9- lr

Sít 1 JM

--i'r!
jih Srdscné díky
J1U

Jita vzdáváme tímto členky-ní-
m

m ct spolku Lily

Grove č 9 Kruhu Dře-vaře-k

a jejich manželům
10

za milé překvapení na

oslavu našeho Bfiatku

I P a J Dailty

I Omaha 17 led 1900

:'araso3jOTajrajcT ar

f "y~ty oy "101' Jsji'

BLAHOPŘÁNÍ i
k a&atku

panu JOSEFU BĚLINOVI

sl EMOU HLEDÍKOVOU i

odbývaném vCIarkson Neb dne 8ho
Kdna Is O před smírčím sondeem

panem JOHN U WOLk tM

iínť Z ČBJ pH hudbi p P Žáka

Boimill nianiolé nechť
ve vsi stav plyne blalenl
linka zdraví ítíxtí
af vás Oikdy neopustí

Za výměnu ta vál
zelený věnečeK
ať vs naviti v!

krásný synáček

To vám ze anlca přeji

Antoh a Anns Kubik

Srdečnou soustrast'

vyslovujem tímto rodioS pana

BEDŘICHA SLÁMY

nad úmrtím fynáíka Jaro-mi- la

který-
- rodiíům v útlém

věku neúproiným osudem

vyrván byl

Lože Jan Hus
fialo i K P

OMAHA 19 leda 1900

vázli z dosahu kulí Plukovník

Colson byl ošetřen od lékařů a

pak uvězněn

Pohrdáni soudem

V Milwaukee rozhodla městská
rada a mayor to schválil aby vý-

sady společností pouličních dráh

byly prodlouženy Občanstvo pro-

ti tomu protestovalo a někteří se

obtátili na soud aby bylo městské
radě zakázáno přijetí podobného
usnesení Ale vzdor tomuto soud-

nímu zákazu městská rada přece
usnesla 2 ledna prodloužení vý-

sad dráhám Za to byli mayor

městský písař a 24 radní pohnáni
před soudce Ludwiga Idež bylo
horlivě argumentováno o záležito-

sti té a soudce konečně rozhodl
že má právo pokutovati městské

úředníky za to Že jeho zápovčď

neuposlechli

Zdánlivá smrt
V Crawford okresu ve státu

Indianě by byla málem za živa

pohřbena paní Ellena Crosbyová
Byla prohlášena za mrtvou a či-

něny přípravy k jejímu pohřbu
igletá dcera ulehla na lože blízko

mrtvoly brzy se však probrala ze

spánku tvrdíc že matka ji volala

žádajíc aby ji nenechala pohřbili
za živa Domněle mrtvá byla
ihned položena clo postele a kří
sena až se podařilo ji přivésti ku

novému životu Nyní mají docela

naději Že se úplně vystůně a bude

ještě dlouho živa

Sjezd unlokopS
V Indianapolis byl 17 ledna

zahájen sjezd spojených horníků
za účastenství 750 vyslanců Zprá-
va výboru na zkoumání pověřují-
cích listin udává že organisace ta

Čítá ve státu Illinois 35000 členů
a v celých Spoj Státech 91019
členů Přijem organisace té bě-

hem roku 1899 obnášel přes
$300000 a v pokladně se nalézá
na hotovosti $112000 Během
roku bylo zorganisováno 387 míst

ních jednot a 90 obnoveno Výbor
ústřední pracoval všude na orga- -

nisaci a řídil stávky přece však

mu přebývá v ústřední pokladně
Í39-37-

Z JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY

V Rio Janeiro vyšlo 15 ledna

přes 20000 dovažečů ná stávku
čehož použili mouarchisté chtíce

vyvolati revoluci Provolávajíce
slávu monarchii a zkázu republice

vytrhali na různých místech kole

je pouličních drah a 6převrhali

káry Policie byla slabá ku potla
čení vzpoury když však se do-

stavilo vojsko byli výtržníci brzy
rozehnáni

Z KUBY

V ministerské poradě bylo usne- -

šeno postarat se co nejdříve o vyš
ší školy a sice aby byla v každé

provincii jedna Dále bylo uza-

vřeno aby soudcové obecní měli

pravidelný plat a lidé kteří pro
chudobu nemohou si platiti zá-

stupce při soudu aby na veřejné

útraty byli obhajováni

Časopisy bavanské píší velmi

pochvalně o tom Že gen Wood

předplatil na všecky denní listy
tam vycházející a účty za ně aby
mu byly každého měsíce pře iklá- -

dány Je to poprvé v dějinách
ostrova kdy gen guvernér platí
za noviny
Gen Wood doprovázen gen

Leem a Chafeem vydal se na vý
zkumnou cestu po provincii Pinar
Del Rio aby osobně přehlédl po

měry po venkově a v malých mě-

stečkách

Z FILIPÍN

Gen Wheeler se vrátí z Filipin
v tomti týdnu Žádal sám o pro

puštěni 1 bylo mu vyhověno
V Manile se objevilo až posud

jen 5 případů morové nákazy
Mezi Filipínci se roznesla zprá

va že papežský vyslanec Chap- -

elle chce všude zase dosaditi mni

chy do klášterů a kostelů Nyní
se hrnou gen Otisovi se všech

stran Žádosti aby nedovoloval

obsazování far mnichy nebo je

obyvatelstvo vyžene Aby lid upo-

kojil nechal gen Otis uvefejniti
v manilských časopisech zprávu
že nikde nebude lid nucen přijí-

mali kněze kteří se mu nelibí

Volnost náboženská dle způsobu
ve Spoj Státech panující bude i

oa Filipínách vlade prováděna

pod velením plukovníka Kobbe a

cílem jeho cesty jzou ostrovy
Samar a Leyte na nichž dosud

Tagalové vládnou Obyvatelstvo
ostrovů těch trpí velice od po

vstalců a následkem zastavení do

pravy po vodě

Z ostrova Panay přeplul na

ostrov Negros povstalecký vůdce
Mauricio byl však v noci se sbo-

rem svým přepaden od vojska
amerického 30 mužů zabito a

ostatní rozehnáni Nyní je po
břeží ostrova Panay střeženo pil-

ně

V severním Luzonu bylo opět
několik čet povstaleckých roze-

hnáno a veškerá místa jsou voj
skem americkým obsazována

DROBNÉ ZRPÁVY

Před 10 lety zmizel ze Sioux

City Henry Peters a mělo se tehdy
2a to že zahynul a byl spálen

pod kotlem Arensdoríova pivova
ru Nyní přišla zpráva z Oklaho-m- y

že se tam Ptters zdržuje

Vrchní soud státu Iowy vynesl
rozsudek naproti obecnému vlast-

nictví elektrárny již občanstvo
Des Moines chtělo zařídili Dle

výnosu soudního nesmi se obec

zadlužiti více než jak ústava státní

dovoluje

Pat 0'Donnell chudý poslu- -

ha v chicagu obdržel zprávu z Fi-

ladelfie že jest jedním z těch dě-

dičů kteří se mají podělili o po
zůstalost Balla která obnáší asi

$6000000 Na 0'Donnella prý

připadne z toho asi $2500000

Společnost právníků státu

New York ve 6]'ezdu odbývaném
v Albany 16 ledna uzavřela pra-cova- ti

pro přijetí zákona jímž by

veškeré dědictví po jednotlivci přes
$10000000 připadnouti mělo

státu

V Pittsburgu a okolí zastavili
dělníci v Železárnách na výrobu

tyčkového železa práci Zadalij)
zvýšení mzdy o 10 procent bylo

jim však nabízeno jen 7 proc
Z Dawson na Aljašce došla

zpiáva že větší Část města toho

vyhořela Při kruté zimě tam pa-

nující jest se co obávati ztrát) ži

votů lidských následkem nedostat-

ku přístřeší

V Idaho a Washingtonu spů- -

sobila poslední povodeň mnoho

Škod největší ztrátu však utrpělo
město Kendrick Za mnoho tisíc

zboží tam bylo zničeno i vodárna

zaplavena

Paroplavební společnosti zvý
šily poplatek za převoz z Evropy
do Ameriky 1 opáčně

Pasák Tom Cotidon se na

renči Sioux t jižní Dakotě zami

loval do dcery pána svého a ona

do něj V neděli odjeli spolu z

domu rodičů v buggy otec poslal
za nimi několik ran z ručnice

aniž by komu ublížil načež se dal

párek v Pierce oddati

Z Honolulu bylo oznámeno

že do 1 ledna se tam vyskytlo 22

případů bubonického moru Z

onemocnělých byl jen jeden Evro

pan 15 Číňanů 2 Japanci 3 Ha

vaici a 1 Ausiralián

SOUTH OMAHA

— Zástupce v kongresu Dav

H Mercer přimlouval se u Andr

Carnegicho aby věnoval též něko
lik tisíc na knihovnu south-oma- ž-

skou Známý ten podporovatel
knihoven daroval $75000 na km

hovnu v Lincoli pončvač tam

shořela a zástupce Mercer očeká
vá Že za nedlouho bude 1 South

Omaha od něj podarována podob
nou částkou

— Stavitel Kiewit má již hoto

vý plán pro vyšší školu v South

Omaze ieiž předložil školní radě

ta v&ak neuznala dosud toho po-

třebu aby žádala o povolení peněz
na novou budovu vyšší školy a

proto plán nepřijala Plán před

stavuje budovu jen po jedno po
schodí s podzemím v délce 150 a

v Šířce 160 stop

— Dělníci Jackson a Rodnov

sk{-
-

byli v pondělí v noci zatčeni

pro cpilství a tropení rámusu na

ulici Když byli ráno puštěni z

vězení počal Rodoovský kličeti

ie se mu ztratilo $8340 col jeho

spotuTězeS Jackson též dotvrzo- -

tem 16 ledna — PresiJent před-

ložil senátu požadavek společnosti

podmořského lana z Manily ve

doucího které bylo v čase války

přeříznuto Požadavek ten neob-

sahuje účet nijaký nýbrž žádá

jen o uznání práva na náhradu
UČet prý bude obnášeti asi

$60000
Ve sněmovně zástupců byla pří

znivě odporučena resoluce žádající
změnu ústavy v tea smysl aby

president náměstek a spolkoví
senátoři byli voleni přímým hlaso
váním lidu

O prodeji newyorské celnice

byla rozpředena horlivá debata ve

sněmovně zástupců nedošlo však

k žádnému usneknf Projednává
se tarn nyní předloha rozpočtová
o níž vŠik nedošlo jtŠtě k žádné

mu rozhodnutí

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Vyslanci z Portorlka

V New Yorku přistáli 16 ledna

vyslancové z ostrova Portorika

kteří jedou do Washingtonu aby
se u vlády zasadili o následující

vymoženosti: O svobodný ob-

chod se Spoj Státy o stažení

španělských peněz a nahražení

jich americkými a o půjčku deset

milionů v americké měně Vyslan

ců jest 10 z nichž 2 zastupují ze

mědělství 6 obchodní komory a

2 politickou stranu V radě m-

inisterské ve Washingtonu bylo

jednáno o poměrech portorických
a projeven tu náhled že musí býti

obyvatelstvu ostrova toho pomo-

ženo neb tam panuje veliká bída

Tragedie v bance

V Columbus ve státu Georgii
zastřelil pokladník Murphey beze

vší příčiny výplatčího Shutze na

třetí národní bance Bankovní

obchod byl v plné činnosti když
z nenadání Murphey přiložil re

volver Shutzovi ku spánku a vy

střelil načež ihned obrátil zbraň

proti sobě a vystřelil si do úst

dv5 rány rychle za sebou Oba

muži byli v okamžení mrtvi Po-

něvadž byli vždy nejlepšími přá
uli a není tu žádné příčiny ku

skutku vražednému považuje se

za jisté že čin ten spáchán v oka-

mžitém návalu šílenosti

Mladí zločinci

V Taylcrville byli odsouzeni

mladíc? pod 19 roků stáří Sibley
a Brunot do vězení na doživotí

Společně šidili bohatou vdovu

Brunotovou tetu jednoho z mla-

díků aby pak krádež zakryli a k

dalším penězům si pomohli svrhli

ji do studně kde zahynula Když

byl zločin odhalen sváděli to hoši

jeden na druhého a obdrželi stej-

ný trest

Kentuíané se střílí

V Fraokfortu Ky se strhla 16

ledna v Capitol hotelu skutečná

bitva v níž tři lidé byli zastřeleni

a několik poraněno David Col-so- n

bývalý Člen kongresu byl

ustanoven ve válce se Španěl-

skem plukovníkem 4 pluku ken

tuckých dobrovolníků v nčmž byl

Scott poručíkem a Golden kapi-

tánem Již v táboře pluku toho

v Annistonu Ala vzniklo nepřá-

telství mezi důstojníky těmi a bylo

příčinou této vražedné itřelby
Bitka se strhla náhle u prostřed
množství lidu tak že jest těžko

vyšetřit! její původ Plukovník

Colson seděl s několika přáteli v

předsíni hotelu když Scott a Gol-

den vyšli 1 nálevny Když se

přiblížili ku Colsonovi v tom

okamžiku pak nastala palba vše-

obecni Nejprve padl mrtev
Ce-warr- e

sedící vedle Colsona zasa-

žen jsa třemi kulemi pak padl

kapitán Golden do náručí bývalé
ho guvernéra McCrearyho Colson

se Srottem ještě do sebe stříleli

a! Scott klesl na schodech jsa za

sažen několika kulemi kdežto

Colson má roztříštěnou ruku Ku

le lítaly na všecky strany a zasáh-

ly též některé zcela nevinné lidi

Chas Julian byl střelen a zemřel

asi za hodinu kdežto kapitán
Golden jest smrtelné racěa
Mimo toho byl ještě jeden host

třelen do nohy a jinému byla no

ha zlomena V jídelně se naléza

lo asi 300 lidí kteří pfi započetí

val Mayor Ensor se jal záležitost
tu vyšetřovati avšak nemohl se

dopátrati pravdy neb policista

který byl v té noci žalářníkem a

od zatčených přijal vše co u nich

bylo nalezeno jest jedním z

policajtů

— Plynárna omažská má prá
vo i v South Omaze klásti roury a

prodávati plyn soukromníkům za

což odvádí obci 5 centů z každého
tisíce krychlových stop plynu sou

kromníkům prodaného Za loňský
rok tento poplatek obnáší $207- -

2r který má obecní pokladně při-

padnouti

— Policista Hydock který byl
odsouzen ku pokutě $200 za to
že při volbě vyhodil voliče z vo-

lební budky musí si pokutu od

seděli Sháněl se po přátelích
kteří by mu pomohli penězi ku

zaplacení pokuty ale nadarmo
Nemoha sehnati potřebných pe
něz musel jiti do vězení Pan

mayor jej k tomu navedl a byl též

obžalován pro neuposlechnutí
soudního rozkazu ale vyvázl z

toho kdežto Hydock to nyní musí

odpykati sám Je to již obyčejný
osud těch chudých a dle toho se

zdá že dosud platí staré české

přísloví: "Když pán upadne sed-

lák si za něj nohu zláme''

— Ordinance již městská rada

posledně přijala a kterou se uklá-

dá společnosti pouliční dráhy pro
dloužení trati nebyla dosud od

mayora podepsána Mayor má

právo podržeti ji až do příští úno
rové schůze a tu ji musí vrátiti
buď podepsanou nebo vetovanou
Čas 40 dnů v ordinanci té ku pro
dloužení tratě určený se bude po

čítati teprve ode dne kdy mayor
nařízení to podepíše Občanstvo

jihozápadní strany města jest od

hodláno toto prodloužení tratí vy-

moci za každou cenu

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 18 ledna 1900

Ochablost v trocho pšeničním neustále nsdrio-- l

Ve siředn le jvl n poněkud leplí nála

du aviak evrutký trh nepřisel těla vstříc a proto

dnes cena opět ochableji! Olmka červeni čif

prodávala M dnet t t &6f) pro květen Vi£

a pro ěrrventc 66! Jarka číslo Z- - je za tSttM a

tvrdá Oíc

hokuřire dnes nesdílela ocbablost cen pinnIS

uých cul t připlsnje jednak zprávám o mokrám

potari a jednak sUbéma přivoiu Číslo i pro-

dává ae ta 31 K pro květen SS% Nová číslo

8IMC
Oves jeat ceny klldrá a lál spiSe pevní 11 Cis

í je zaSSe bilt tSM®!

Žilo prodává se čilu za &2i&54c

Jučmeo jest ceny ueimfučuá čislo t aa 88$

a
Lněná semeno drží se neistále V ceni vyseká

prodává ee za 1150

lloíěíi dobytek setrvává ▼ ceně ochablá ač

dna neutrpěl iádná dnleí kleenott Pěkná U

uejlepii krmená voly prodávají se p ti Ua 90

pr s ředui a obstojná po 440 Jateční

krávy a jalovice Jsou ra tlOHQt60 jalotls
38C®4 Bl voly k iira 13 26&47S a JaUčui voly

texaská 14 Hfc&IW

Vepřový do jt-- byl po mlnnlá dva dny ceny

(Khxblejái a nižti vlak dnes s# znova opevnil

lěkný si neilepii télký je ca $403IH
bkř MáCaitO Větlina prodělo byla as

$4 5óťtl7d
Omaha 18 ledna 1)

u JatftnJrh a svláltě dobře krmených Porvi

přiváli se ni patři l Dne tyio sotva pět tiákladd

takových v trhu Nejlel4t cena aneilrna dnes aa

rděn náklad vrtit bylo aa voly válici pr6něrem

1308 Ib kos a el- - e 15 IS Jatťnt krávy a J 'vire

pnxláiáoy po ti 51©I US a Voly k lira HfiSt lS

Dle last plso Pitre Currrnt celkový přivnt v

přiváno dobytka od Ustnpado do polovice

týdne do hlavních trho jest e více oei

Men miliosj kosi máni ael by před rokem

PH Teleno bylo totil toa ď boa letoe t780 4) na

pr U eSSoO a kasanjoal Pilvos do tři hlav
irii irha hl lk následnic:

1908 1í
OMeaco tmtwJ t Xfínt)
KeoruTsťlty W"W 0a
Oawb 0U0 KúM

Znateá stoopnstl mlnaWb týdne mála ta ai- -

sledek bojař i! přivoa Mam dal astastýta tk
te od pniovce týdne mlnalěho de potevte) týdne

tohoto přlretrao tyle ÍBS0 aaproll !: ) V

týdní před tím a eSXOJO před rokem Velký ťry
lek cvikován doroca avIdU tom le vepřové-

ho doby ka jest skotenl skrovní to vysvěUaje

ono ordivad atoopáai rca Následkem Mná- -

přivola dnek minulých byla eaaa rsl pólo
vki iohvto iý dsw ockihi-j- ! vlak éw m opit
alepáila preoávslf se totil po

Vejra př viií se sice posed vorkruvoova mnof

stvt ale va je ochablá a BitM 14c taect
M selata pevná obyeaá áMrré ďsaácl

tflVt piano et4oJ II Jii s sá!oe
Drirl trvá v rá persá VTpPá 79

c keby a aay Í3--
- a kroraaf M dlíc

Jhlks pěkná vipodnl kn po II VuV1M ní
Krm Yorská II7MIMl
EU lan eeoy erbableol LL evrová aa le

t f Te Ca L sotesa % 1 1 - telocl 14)0

tVoo jo emy wsmlaloá swjlrpa výiia

tt M oiootřaáal M aaaaifia UM

ri podal Žádost k nejvyššímu spol
kovému soudu aby zakázal městu

Chicagu vpouštěli splachy a neči-

stotu re stok do průplavu nedávno

otevřeného

1 V leeislatuře státu Kentucky

bylo hlasováno již po dvakráte o

spolkového senátora a v obou

případech obdržel J C S Black-bur- a

většinu blasů — Vrchní

soud státu Kentucky potvrdil ony

členy sčítací komise za opráv-

něné ku dalšímu vyřizování sporů
volebních k:eří byli ustanoveni

od zbývajícího třetího Člena této

kortise Guvernérem ustanovení

členové komise volební uznáni ne

byli
X U vyietřoráni posledních vo

leb státních v Kentucky se pokra

čuie Dřed výborem v legislituře
losem zvoleným Demokraté se

těší Í jejich kandidáti budou za

zvolené prohlášeni republikáni
zase vyhrožují le úřsdy ty nevy-

dají
Z koaf reso

Ve spolkovém senátu bylo po

dlouhé debatě zavržena resoluce

Pettigrewova v níž se žádaly od

vlády všeliké informace ohledni

Filipín Pro resolucí hlasovalo

o senatořů proti ní 41 Taktéž


