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HrBzný nález

fl
říejlepší tvrdé a méké uhlí

Dochází nái nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radi-
ma ivm zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili paněvatii ceaa
v brzku stoupne — Prodáváme též TÍeho druhu uhlí měká od f8 71 do
760 tuna

COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad: 17 a Mason
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: Koutský PaintGlass&VVall PaperCo
♦

V zájmu hornictví

Sněmovním výborem na záleži-

tosti hornické odporučeno v pon-

dělí kongresu zřízení dalšího místa
v kabinetu presidentově a tím i

nového odboru státního a sice byl
by to odbor hornický jebožto ta-

jemník hodností a platem tajem-

níkům odborů dosavadních by s

rovnal Zároveň odporučeno zří-

zení zkušebních stanic hornických

podobných oněm odboru hospo-

dářského jichž povinností by bylo
říditi výzkumy hornické jakož i

prováděti geologický výměr Sou-

státí
Kabel na Filipíny

V senátu podán byl senátorem

Fosterem z Washingtonu návrh

na zřízení vládního podmořského
lana jímž spojovány byly by

Spojené Státy s ostrovy filipínský-
mi Dle návrhu vedlo by lano

od některého místa na pobřeží
státu Washington přes Alasku

severně přes ostrovy aleutské k

ostrovu Altu a odtud s několika

Písáraa: 1406 Farnam
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James Koutský riditel ♦
♦

429 N 24th St 'Clasřow Block) So Omaha

Dokonalý a úpln yvbér všeho druhu barev skla

♦
♦ rámců na obrazy♦
♦ Zboží prodává so za hotové ve

I nstčrařské i barvení návčstnícb tabulí
Pouze nej lepší délníci se zumčstnárají♦

velkím neb maldm Práce barvířské a
atd vykonávají se dobře a spole-

hlivé

1
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Proti expansi

liga otevře-l- a

v minulých dnech hlavní úřa-

dovnu svou v Chicagu a hodlá

činně do nastávajících voleb kon-gresní-

zasáhnouti Dle zpráv

došlých jest prý v 72 kongresních
distriktech naděje na zvolení mu-

žů kteří proti rozpínavosti jsou a

ve víech distriktech těchto pod-
-

niknut bude tuhý zápas aby bylo

zajiítěno zvolení těch kdož by v

kongresu proti rozpínavosti pra-

covali a hlasovali

Pro přímou volbu senátorkou

Společný výbor snímu ptnnsyl-vanskéh- o

kterýž v posledním
zasedání jmenován byl za

účelem pracování v zajmu docílení

pí' 16 volby senátorské a sice tou

ct: iou aby příslušný dodatek k

ústavě spolkové k odhlasování

předložen byl sko čil ve středu

isvo-- j práci a vypracovanou rtsolu-i- á

zaslal státním tajemníkům států

New York New Jersey Ohio

Massachusetts Tennessee Mary-lan- d

Iowa Kentucky a Missis-

sippi kdež státní sněmy přítomně

zasedají V resoluci žádají se

sněmy by ve prospěch přímé vol-

by senátorské se vyslovily a po-

ukazuje se k tomu že konvence

ústavní v níž by dodatek dotyčný

vypracován byl svolána býti mu-

sí když sněmy dvou třetin státu

proB se prohlásí

Zkoagresu

V senátu pokračováno v úterý

v debatě o předloze finanční a táž

í

výbor ktér
t

nu při po- -

hřbu zsstupow
' — Ve středu

započato á projvuoáváním roz-

počtu pro odbor exekutivní práv-

ní a zákonodárný ve výboru ple-

nárním při čemž zabíháno do

všech možných jiných věcí a více

času stráveno mluvením o voleb-

ních podvodech v Missotiri a o

marnotratném povolování peněz
na pense než rokováním o před
loze kteráž předléhala — Ve

čtvrtek pokračováno v projedná
vání rozpočtu výše uvedeného a

celkem iíi stránek téhož projed
náno aniž by jediná změna uči

něna byla

Z Washlagtonu
$ Petr Jansen z Nebrasky jme

nován v minulých dnech jedním z

výstavních komisařů pro světovou

výstavu pařížskou Odkázána

prý mu bude na starost výstavka
hospodářská

+ Bývalý ti45 konsul v Pretoni
Charles E Macrum kterýž jak
známo po vypuknutí války mezi

Anglií a republikou Transvaal- -

ikou Z úřadu se poděkoval a

cestu do Spojených
Siátů naítoupil aniž by o příči-

nách tohoto kroku svého jedinké-
ho slova na veřejnost dal uveřej-

nil ve středu ve Washingtonu ote-

vřený list v němž ohražuje se

proti spůsobu jakýmž odbor stát-

ní prý s ním zacházel Vlastně

frý se nepoděkoval nýbrž Žádal

prý pouze za dovolenou za úče-

lem odebrání se do Washingtonu

aby státnímu odboru zprávu o

pravém stavu věcí pojati mohl a

0 jmenování nástupce svého do-

zvěděl se prý teprve po návratu

do Washingteau Cesta jeho do

Soustátí byla prý nezbytnou an

cestou telegrafickou zprávu svou

podati nemohl a to proto an de-

peše jeho byly zdržovány neb

vůbec potlačovány a koresponden-
ce jeho i úřadní byla otevírána

z čehož aai dopisy odboru státní-

ho vyjímány prý nebyly Za ta-

kových poměrů prý tam zůstati

nemohl chtěl-l- i důstojnost svou
1 Spojených Států zachovati

t Zápletfta Kentucká dosud da-

lekou jest svého rozuzlení Spol-

kový soudce Tolt jemuž předlo-
žena byla žádost ostatních repu-

blikánských úřadníkú o vydání
zákazu soudního jímž by volební

komisi zbraňováno bylo kontesty
ve prospěch demokratických pro-

tivníků jejich rozhodnouti žádost

ve středu odmítnul na tom zá-

kladě že pravomocnosti nemá a

téhož dne podána guvernérem

Taylorem soudu obvodnímu žá-

dost o vydání zákazu jímž by

guvernéru demokratickému zbra-

Sováno bylo do bysnysu se mu

plésti a jelikož o podobný rozkaz
i poslednějším požádáno hledí se

k výsledku s napjetím Obě sně

movny přijaly resoluce jimiž gu-

vernér Taylor k předání úřadu

"pravoplatně'' nastouplému de-

mokratu se vyzývá a tak možno

očekávati tam znovu "hot times"

0 NIKA UDÁLOSTÍ

Proti trustům
V Chicagu zahájena byla v pon-

dělí protitrustovnf konference

volaná proti-trustov- ní ligou za

účastenství značného počtu dele

gátů ze všech končin Unie Vý

bor na resoluce vytknul následov

ní body na něž jednání obmezeno
bvti mělo: vvvlastnění dráh a
4

telegrafů zrušení veškerých z vlášt

nich výsad vtělení na svobodnou

listinu všeho zboží trusty ovlá

daného a zavedení přísného záko

nodárství prostřednictvím petic
lidu První den stráven řečmi

různých řečníků z nichž vysvítá
lo že konference bude vším jen
tím ne čím býti měla — neboť

místo o trustech a prostředcích

jimiž potlačiti neb obmeziti by se

daly mluveno o otázkách politi

ckých kritizována administrace

republikánská a hlavně pak odsu

zována její politika finanční

Zápas Ifli
tvořiti snad bude letos hlavní

atrakci při státní výstavě iowské

Státní hospodářské společnosti
učiněna byla totiž nabídka dle

kteréž za obnos $3000 importo-

ván byl by k účeli tomu nejenom

pravý mexický býk ale i zápasní-

ci a vůbec zřízeno bylo by vše

tak že pravý zápas' s býky do

nejmenšícb podrobností znázor-

něn by byl

učiněn byl v úterý v New Yorku v

neobydleném domě jednom na

Edgecombe ave kdež v přístěnku

jednom nalezeny mrtvoly dvou

hošíků v nichž vzdor vysokému

stupni rozkladu zjištěni byli Qletý
Martin Lefler a uletý Charles

Byreaes kteří již od 3 srpna po-

hřešováni byli Dle všeho hošíci

vlezli do domu a snad při hraní si

na schovávanou vlezli do přístěn-
ku dvéře za sebou zavřeli — a

tím octli se v pasti v níž bídně

zahynuli Přístěnek opatřen byl
totiž dveřmi se zámkem pérovým

kterýž pouze z věnčí otevřití še

dal a tak nebožáci ku smrti hla-

dem odsouzeni byli

Veřejné pozemky v South Dakotž

So Dakotským komisařem ve-

řejných a školních pozemků byla
vydána v minulých dnech zpráva
dle kteréž nalézá se doposud ve

státu tom 1958336 akrů pozem-

ků školních a 691416 akrů nále-

žejících fondu záložnímu — Za

minulý rek prodáno bylo celkem

192164 akry pozemků školních

při průměrné ceně $1368 za akr
a 664 akry pozemků fondu zálož-

ního po $10 akr Stálý školní

fond tvořený prodejem pozemků
školních a uložený v pětiprocen-tovýc- h

dluhopisech spolkových
obnáší $266693093 — Neroz-prodan- é

pozemky Školní jsou též

pronajímány a sice přináší od 4

db 25 ctů za akr ročně

Náhoda či sebevražda?

V úterý z rána nalezena byla na

chodníku před Grand Central ho-

telem v New Yorku mrtvola po-

slance v kongresu Charles A

Chickeringa z Copenhagen N

Y kterýž v hotelu tom bydlel a

otevřené okno v pokoji ve čtvrtém

poschodí kdež ubytován byl' na-

svědčovalo že jedná se tu buď o

smrt náhodnou nebo samovraždu

Mrtvola oblečena byla pouze v

noční šat a ležeti musela na chod

níku již několik hodin neboť již

úplně ztuhlou byla
r

'
Náš přívoz a vývoz

Dle zprávy statistické úřadovny
obnášel náš přívoz v lednu $75-8269-

— za $32946280 zboží

přiveženo beze cla — což bylo as

o $17500000 více než v témže

měsíci roku minulého Vývoz

obnášel $117620920 což bylo o

$2000000 více než před rokem
— Za sedm měsíců vzrostl přívoz
zboží o $119469524 avvelo
$505°3 54- -

Proti nestřídmosti

V zákonodárstvu iowském po
dána byla předloha kterouž pro-

dávání nápojů opojných nezleti

lým a opilcům učiněno bylo by
přestupkem kriminálním čímž

ovšem zlu tomuto značnou měrou

odpomoženo by bylo Doposud

bylo obé též sice přestupkem
avšak pouze jen žalobou na ná

hradu stiháno býti mohlo na což

ovšem většina hostinských málo

dbala — Předloha odkázána byla

výboru na potlačení nestřídmosti

a jest prý an příliš radikální jest
a příliš kruté tresty ukládá Jmálo

naděje na přijetí její v původním
znění

Vývoz a přívoz na Porto Rico

Dle právě uveřejněného výkazu
odboru válečného v jebožto sprá
vě ostrov Porto Rico dosud

nalézá obnášel přívoz na ostrov

ten ode dne americké okupace až

do 31 prosince $12191829 a

vývoz j!i 1696807 Z přívozu

připadalo na Spojené Státy
a z vývozu 13502766

Cukru vyveženo v periodě té do

Spojených Států za ři 91757a

Malomocenství v Nortn Dakotž

Do Grand Forks N D vrátil

se v pondělí dr j e ungstaaa
kterýž ve Walsh Co oznámené

dva případy malomocenství vyše-

třoval Hroznou nemocí tou stí--

žení jsou dva farmeři Norvéžan

50 roků a Svéd 37 roků staří

sousedé kteří nyní společné v

opuštěné chatrči bydlí co zatím

rodiny jejich samy na farmách

hospodaří Norvéžan nalézá se

již v posledním stupni roalomo

cenství jest slepým a bez vlády a

maso prý mu v pravém slova

smyslň ód kostí odpadává
' Ob

sluhován jest mladším svým tou
druhem a něhot nákaza dosud

počátečních stupních se nalézá

♦

Nedošlo ku stávce

V Chicagu nedošlo dosud k

ohlašované všeobecné stávce děl-

níků na stavbách zaměstnaných
a to nejspíše proto an kontraktoři
si to rozmyslili a neprovedli hroz
bu svou dle kteréž z práce pro
puštěn býti měl každý kdo v

sobotu odpoledne dle nových pra-

videl v práci nezůstal V sobotu

odpoledne zanechalo práce as

7000 dělníků většina jich přišla

pak v pondělí opět do práce aniž

by jim bylo od kontraktorů jedi-

ného slova řečeno Má se za to
že kontraktoři uznali že by zá-

pas se spojenými uniemi řemesel

stavebních byl pro ně beznaděj-

ným a proto že nejspíše dělnictvu
sobotní poloviční prázďnopři plné
mzdě ponaebají

Z KUBY

Vojenský guvernér Havany
gen Ludlow vyjadru se ze po

městských volbách jež na květen

připadají bude moci počet vojska
našeho na Kubě značně snížen

býti že však na odvolání vojska
všeho ani pomýšleti nelze Za

poměrů nynějších nejsou prý Ku-

bánci dosud samosprávy schopni
a dle náhledu jeho vezme pry to
v Havaně nejméně pět roků než

obyvatelstvo tamní přivede to tak
daleko ' žc bude moci saino sOuě

ponecháno býti

Z FILIPÍN

Z Manily oznamuje se že po-

vstalci v provincii Albayské pálí
vše co do rukou jim přijde a Že k

účeli tomu používají ohnivých ší-

pů Téměř veškery osady jsou

opuštěny a obyvatelstvo táboří pod
šírým nebem neboť prý jim po-

vstalci návrat do ' domovů jejich
dovoliti nechtf Tím trpí nejenom
lid kterýž hlad snášeti musí ale
i obchod neboť lodím k nakládá-

ní zboží nedostává se dělníků a

musí k účelům těm přiváženi býti
čínští dělníci
Do Manily došla v pondělí

zpráva že dělová lodice naše

"Pnnceton' navštívila ostrovy
Tatanes a Calazan kteréž ve

smlouvě se Španělskem opomenu

ty byly an leží severně od 20

stupně šířky a že tam vlajka naše

vztyčena a domorodí guvernéři
dosazeni Na ostrově Bayat
kdež podobně státi se mělo vlála

po přistání lodice již vlajka japan
ská následkem čehož neučiněno

ohledu tom ničeho a rozhodnuto

vyčkati dalších rozkazů

Koluje nezaručená dosud zprá
va o smrti předního povstaleckého
vůdce gen Rio Del Pilař Pod

lehl prý zimnici

V pondělí zničena byla požá
rem cela jedna třetina ODcnoani

části městečka St Paul Kan

škoda ' přes $50000 obnášející

spůsobena
Ve sněmovně poslanecké po

dán počátkem týdne návrh na

postavení ve Washingtonu sochy
Lincolna nákladem 1500000

Syn jednoho obchodníka obioskébo

vvléěen z chronického průjmu Syn

clůI trpě! po leta chronickým pro

jmem Před nějakým časem přiměl

jsam jej k tom o aby nííval jChamber- -

lain's Collc Cholera St Diarrhoea Be--

medy Po využití dvou lábviček pěti
centových byl vyléčen Dávám toto

vysvědčeni v té naději e někdo jení
podobni trpí je bude číst a bude nu

_JZ_X_ ' ThniM n Uval
Glaneoe O Na prodej ve všech lékař
nácb

DROBNÉ ZPRÁVY

PoŠta Wilmouth Tex byla
počátkem týdne poštovním odbo-
rem zrušena a to následkem toho
že nynějšímu poštmistrovi kterýž
v nepřízeň patronů svých upadl
lynčováním hroženo bylo

V New Yorku poslán byl v

pondělí do státního blázince Wm
Steinitz mnohaletý král šachistů
Známky šílenství počaly se u něho
jeviti as před třemi týdny u jelikož
manželka jeho nalézá se v okol-
nostech stísněných poslání jeho
do blázince státního následovalo

Vojenský rozpočet pro rok
letošaí jak výboreai kongreaním
vypracován obnáší 1(111700364
proti $80080104 v roce mi- -

nulém

V Kansas City Mo odsou-
zen byl ve středu porotou černoch
Ed Simms pro vytrhnutí peně
ženky ženštině" jedné na 40 roků
do káznice

Ve sjezdu národní ligy ame- -

rickýco sport3meaů v němž deset
států bylo zastoupeno usnešeno
požádati sněmy v Montaně Idahu
Coloradu Wyomingu a Utah o
zakázání střílení antiloD na pří
štích deset roků

V Youngstown O zahájena
ve středu práce v největší vysoké
peci na světě náležející National
Steel Co Pec jest iobá stopy
vysoká a taviti se v ní může 600
tun rudy každých 24 hodin

V Ely la vyhořela 4 února
akciová máslovna jejiž podíly se

nalézají též v rukou některých
Čechů Tajemníkem a pokladní-
kem společnosti té jest pan T C
Dvořák z Ely který praví že

podnik ten vynášel 10 procent di-

videndy podílníkům

1 Do Slov Amerického píše
krajan J Pluhař z Dawson City
na Aljašce že se tam nalézá ve

společnosti tří jiných krajanů
iakry Mikulky a Pospíchalataké

p-- ý je tam jakýsi Čech z Austrá
lie

Katarrh nemůže býti vyléčen
místními aplikacemi poněvuH tyto nemohou
dosábDoutiatdlanedubu Katarrh Jest krerni
neb soustavni neduh a k rvléíenf (hnpo-tře-bi

jest leků vnitrních HalTs Katarb Cure
uztvtn vnitrné působí přímo na krev a slizna-t-é

blány Hulíš Katarrh Cure neni lékem
mastičkáfským Bvl Drednnaán lednim z nel- -

lepsich lékHfíi v této zemi po mnoho let jest
Skládá

inelleníwh giilvek lei jsou známy spolu §
Dejleneinu prostředky krevel --ticimi aúčin KU- -

1e phmo nasliznate blány Dokonalá kombi
nace dvou técbto přisuď lest nřičinou tak
zázracnýcn vysledka v lečem katarrbu Zasle- -
te si o dosvědčení

F J CHENEY & CO mallteL TOLEDO O
Na prodej u lékárníka za 7&o

Hall'8 Family pilulky jsou nejlepií

Do Paříže
Kdo se chce letos podívati na

výstavu učiní dobře když si po-

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob-drže- ti

Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské unie
a může každému posloužili dle je-

ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li-

nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red

Star Line Holland-Asaerica- n

Line Compagnie Générale Trans-atlantiq- ue

American Line White
Star Líne Cunard Line a Anchor
Líne Dověděli se ceny přeplavu
a lístku felesníčnícb stačí zaslati
' poštovní lístek 18tí

jinými zastávkami na ostrovy fili

pínské — O spojení s Hawaií po
staráno býti má přímým spojením
San Franciska s Honolulu

Co všechno chtí

Ve sjezdu národního spolku

amerických žen pro dosažení hla-

sovacího práva přijata byla v za-

sedání pondělním celá řada reso-

luci vyslovující požadavky orga-

nizace té a uvádíme z nich ná-

sledovní aby Čtenáři naši zvěděli

co hlavně americké ženy chtí:

kongres se žádá by sněmům

státním k odhlasování předložil
dodatek k ústavě spolkové jímž

by státům zakázáno bylo upírati

právo občanské osobám druhého

pohlaví Žádá se by kongresem

ženy v Alasce na Porto Ricu

Hawaii a Filipínách-n- a roven

mužům postaveny byly aby že-

nám na Kubě podíl v samosprávo

vyhražen byl aby Ženám vyhra-že- n

byl týž podíl v úřadech vlád

ních a aby zrušeno bylo převláda

jící pravidlo jímž vdaným a

matkám další působení co učitelek

zabraňováno jest

Příjmy poštovní
w it 11 V

za mésic leoen Dyiy aie pravé
vydaného výkazu poštovního o

1389653 nebo li o 106 procent
většími než v témže měsíci iúku

minulého Obnášel totiž celkový

příjem $4037919

K4vy

vyveženo bylo z Porto Rica od za-

ujmutí ostrova do 30 listopadu

53243025 liDer v cene
soi39j

955 z kteréhožto množství při

padlo na Francii 21501479 uber

v ceně $2583683 na Španělsko
8012696 1b v ceně $960729
na Itálii 5727357 lb v ceně

$662781 a na Spojené Státy 2- -

608642 lb v ceně $269339 —

Průměrný vývoz kávy v letech

1887— 1891 obnášel 40349000
lb v ceně $4945000

Farmerská statistika

Statistickou úřadovnou hospo
dářského odboru vydána byla po-

čátkem týdne zpráva o počtu a

ceně dobytka na farmách z níž

vyjímáme následovní: Dne 1 led

na bylo na farmách I3537524
koní 2086027 mul 16292360

dojnic 27610054 dobytka hově-

zího a 41883065 ovcí tak že

proti roku předchozímu jeví se

úbytek 127083 koní 48186 mul

a 354171 dobytka hovězino a

přírůstek 232245 dojnic a 2768-16- 2

ovcí Statistika dobytka

vepřového brána nebyla Co se

týče ceny tu jevil se průměrný

přírůstek $721 při ceně koně

$680 při ceně muly $194 při
ceně krávy $218 při ceně dobyt
ka hovězího a 18 ctú při ceně

ovce
Povodní

následkem prudkých a dlouhotr-

vajících dešťů dostavily se ve

středa na pobřeží novoanglickém
a značné škody jimi způsobeny
Jak z Bostonu oznamováno spů- -

sobeny největší snad škody v oko
lí řek Merrimac a Connecticut ve

státech Vermont a Maine jež
břehů svých vystoupily a okolí

daleko zaplavily Tratě želez

niční na mnoha místech byly po

demlety tak že doprava zastavena

býti musela- - V Massachusetts

spůsobeny uejvětší škody řekou

Hoosac kteráž jedině v Notth
Adams za více jak $10000 Ikod

natropila 1

i

fár - "

í

w

II

wralala nemalého zájmu neboť

hlavními řečníky dne byli zástupci

obou frakcí senátor Allison a

Jone--s Nevady — Ve středu v

téže debaté pokračováno s obme-zení- m

času pro jednotlivé řečníky

na to minut a stoupencům obou

stran dána příležitost k ukázání—

aspoB přibližnému — síly své

Chandlerem rep z New Hamp-shir- u

podán též návrh aby pre

sident oprávněn byl ku jmenování

delegátů do jakékoliv mezinárodní

bimetalistické konvence kteráž

svolána by byla a návrh tento 45

proti 25 hlasům zamítnut — Ve

čtvrtek došlo konečně k odhlaso-

vání předlohy finanční a sice táž

přijata rozhodnou většinou 46

proti 29 hlasům když dříve při
iattr hvlv lc ní dva dodatky ied

ním z nichž nechávány jsou dvéře

otevřeny mezinárodnímu bimeta-lism- u

a druhým povoláváno jest
zřízení národních bank s kapitá-

lem 125000 v městech s ne více

jak 4000 obyvateli Předloha

jak přijata ustanovuje že dolar o

35 8--10 grainu zlata o devíti

desetinách čistého kovu má býti
základní jedničkou měny a že

veškery ostatní peníze Spojených

Států s ním v stejné hodnotě udr-

žovány býti mají a že noty po
kladní a zeleBáky ve zlatě splatný
budou Ku splacení těchto

býti má sekretářem po-

kladny fond $150000000 kNerýž

pod % 100000000 klesnouti nt-a-

Sekretář opravňován jest

ku prodeji dluhopisu spolkových
nenesoucích více jak 3 procenta
Povinností jeho bude tak zčerst va

jak standard dolary raženy budou

v témže obnosu stahovati noty

pokladní a vydávati stříbrné cer-

tifikáty proti stříbru takto ražené- -

mu Zlaté certifikáty též vydá-

vány budou v poměru se zlatem

v pokUdně se nalézajícím Noty

pokladní nesmí vydávány býti na

obnos menší 1 10000 a stříbrné

certifikáty nesmí přesahovat! Jtio

000 Dále opravňován jest se

kretář pokladny refundovati ny-

nější dluhopisy zaručený dluh

veřejný novými dluhopisy ve 30

letech splatnými a 2 procenta
úroků ve zlatě splatných nesou-

cími Každá národní baaka

oprávněna býti má k vydání ban-

kovek v plném obnosu dluhopisft
co záruka složených a Žádná

banka nestři do oběhu dáti více

bankovek než splacený základní

kapitál její obnáší'

V sněmovní poslanecké v úterý
mnoho toho nevykonáno a to

hlavně následkem zprávy o tragi-

cké smrti poslance Cbickeringa 1

New Yorku Zasedání z úcty k

zemřelému odročeno ve 12:45
kdvž dříve přuaty příslušné reso--

luce soustrastné a když jmenován


