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česká srostlá dvojčata do Amerikydávno dříve než hasiči z nedaleké

stanice na místo požáru se dosta-

vili a zmatek kterýž mezi roze-

spalými rodinami nastal možno

proto si představiti — Podezření

Nejlepší tvrdé a míké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdá uhlí a radí-- m

ivm Eák&zník&m aby ae uhlím na zimu záobili poněradž cena

t braku itoupae — Prodáráme též vScbo druhu ubllměké od f3 70 do
9709 tuna

COUTANT & SQUIRES
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429 N 24th St Glas?ow Block) So Omaha

Dokonalý a úplný Yvbér všclio druhu barev skla

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Washingtonu

Z Washingtonu oznamuje se

že doposud ani jedinkou z velmocí

jež na konferenci míru v Haagu

nastoupeny byly výsledek této

schválen nebyl tak že veSkerá ta

práce a naděje ve výsledek jednání
kladené marnými byly

X Presidentem podepsána ve

středu ve 12:46 odpoledne předlo-

ha finanční jak senátem i sněmov-

nou přijata byla čímž zákonem

se stala Podepsání stalo se no-

vým zlatým perem kteréž k účelu

tomu opatřeno bylo poslancem
Overstreetem z Indiány kterýž k

účelu tomu sněmovnou delegován

byl
% DoWashingtonu došla v pon-

dělí prostřednictvím konsula naše-

ho v Prctorii Ilaye žádost presi-

denta Krugera a presidenta Stey-n- a

o zakročení u Anglie v zájmu

vyjednávání míru leč dle zprávy

úterní bylo zakročení naše Anglií

s díkem odmítnuto Žádost obou

presidentů sdělena předsedovi mi-

nisterstva anglického Salisbury-m- u

velevyslancem naším v tom

smyslu že Spojené Státy samy na

zakročení nepomýšlí že pouze vy-

hovují žádosti na ně vznešené a

že volny jsou v zájmu dosažení

míru spolupůsobit!- -

ft nejnovejsicn vzoruu papíru na sieny
rámců na obrazy atd 1

ZboŽf prodává se za hotové ve velkém neb malém Práce barvířské a Ý

natřrareké i barveni návéstnfch tabulf atd vykonávají se dobře a spol e- - X

blivč Pouze nej lepší dfjnlci se zaměstnávají

James ISZovitsfe řiditei ♦

i'

Princezna Chimay rozená Ame

ričanka která nadělala po Evropě
mnoho senzací připravuje se prý
k návratu do své vlřsti Jak zná-

mo nechala se rozvést! s knížetem

Chimay k vůli cikánu Jánoši Ri-go- vi

s nímž nyní hodlá přijeti do

Spoj Států aby zde provozovala
komedii Má prý najmutých asi

30 uherských zpěvaček a tanečnic

několik arabských akrobatů a také

česka srostlá dvojčata sestry Blaž-

kovy S touto společnosti vystou-

pí prý cikánská princezna Chimay
v newyorkské Madison Square
Garden a pak bude cestovati dále

po větších městech Spoj Států

Proti hostincům

V sněmu iowském projednáván

jest přítomně zákon jímž by za-

kázány byly hostince V obvodu

pěti mil od kteréhokoliv vzděláva-

cího ústavu státního a jak se ozna

muje jest prý naděje na jeho při

jetí Zákon tento téměř výhradně
namířen jest proti Iowa City ne-

boť podobný zákon dosavadní

vztahoval se pouze na státní ho-

spodářskou kolej v Ames a na

státní polepšovnu v Cedar Falls
V Iowa City kdež státní univer-

sita se nalézá jest přítomně 26

hostinců a páni temperencláři do-

vozují že prý tyto zhoubného vli-

vu na studující mají

Povodaž

V severním Illinois spůsobeny
dle zpráv úterních značné škody
rozvodněním se řek Illinois Des-plaic- es

Fox Sangamon a Kanka-ke- e

a ztráta na majetku páčiti se

bude do tisíců V La Salle vy-

stoupla voda v řece Illinois 014
stop nad normál O rozsahu zá-

topy možno si učiniti představu z

toho že v tamní vodárně v úterý

pracováno ve 20 palcích vody a

že již jen stopa scházela aby oheň

pod kotly uhašen byl V Peru

některé ulice byly zatopeny a v

některých dílnách musela práce
zastavena býti V Peoria zatope
no bylo celé údolí řeky a rodiny
na 'nížinách bydlící musely pří

bytky své opustiti „

1 FILIPÍN

Z Manily oznamuje se že mezi

vojskem naším panuje citelný ne-

dostatek lékařů a že čtyřicet po-

sádek našich po ostrově roztrou-

šených úplně bez veškeré pomoci
lékařské ' jest — V nemocnicích

vojenských nalézá se přítomně

1287 nemocných kterýžto počet

prý jistě s nastávajícími parny a

deštivým pčoasím měrou nemalou

vzroste
Generálem Otisem oznámeno v

úterý do Washingtonu že brigád-

ník Wm A Kobbe jmenován byl

vojenským guvernérem provincie

Albay na Luzonu jakož i ostrova
Cataďuanes a že prozatímně než

jiné opatření učiněno bude též i

ostrovy Samar a Leyte pod sprá-

vu jeho spadati budou Posádky

umístěny budou v městech Sorso-go- a

Legaspi Donsol a Bulwan v

provincii Albay ve Virae na

ostrově Cataduanes v Calbayoe a

Catbalogan na ostrově Samar a v

Taclocan na ostrově Leyte civilní

správa zaváděna prý pak bude tak

rychle jak tomu poměry dovolo

vati budou

BPOESÉ ZPRÁVY

Z Little Rock Ark oznáme

no v pondělí že 6oletý íarmer

Zeb Leonard z okresu Scott za-

vraždil v žárlivosti 27letou man-

želku a 4letého synáčka načež po
soálení příbytku svého sám sebe

se světa sprovodil

V Cedar Rapidsích nalezen

byl prý v pondělí v kostela sv

Pavla první soudek s dynamitovou
bombou Pastor onoho kostela

jest prý zuřivým nepřítelem ho

stinců a touto cestou prý neškod

ným učiněn býti měl

Chicagská jateční firma Swift
& Co vykoupila v pondělí jatky
Eastmanovy společnosti v New

Yorku a sice zaplatila za kontro-

lující podíl $3000000

Námořním odborem vyslán

byl válečný parník Pbiladelphia k

západnímu a válečný křižák De-tro- it

k východnímu pobřeží Nica-

raguy řby tam v případu potřeby
zájmy naše hájily V Nicaragua
očekává se totiž vypuknutí

kterouž v v © :?V? by spolehw M

nout! bv se Djí lováním

téže již započato
" " fiét Tay-lo- r

jest dosud v drženf budovy
státní a zůstane v ní dokud spor
o guvernérství nejvyšŠÍ instancí
soudní rozhodnut nebude Bude-l- i

rozsudek proti němu tu teprvé se

poddá byť to í bylo s vědomím

že velká křivda jemu í straně se

stala

Republlkáné v Rhode Island

odbývali státní konvenci svou v

úterý v Providence a mimo zvole-

ní delegace do konvence národní
navržen celý lístek státní s Wm

Gregorym za guvernéra v čele

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Přece je prý to mor

Zdravotuí rada v San Francisku

odbývala v pondčlí schůzi v níž

přijata byla zpráva vyšetřujícího
výboru dle které přece prý jen
ČíBan kterýž před týdnem záhad-

nou nemocí v Čínské čtvrti zemřel
stížen byl hlízovým morem ná-

sledkem čehož znovu všemožná

opatření učiněna aby šíření se ná-

kazy bylo zamezeno Virem z

mrtvoly Číňanovy očkována byla
totiž na pozorovací stanici celá

řada zvířat jež vesměs pošla a u

všech prý nade všechnu pochyb
nost hlízový mor zjištěn byl —

čínští obchodníci proti jakékoliv
karanténě - protestují a vyhrožují
že budou žalovati město na náhra-

du pakliže karanténa znovu pro-

hlášena bude

Nezmínili datum

Do Kansas City přibyl v pon
dělí užší výbor národního demo

kratického výboru aby zahájil

přípravné práce k národní kon-

venci demokratické kteráž na 4

července položena jest a prvou

práci měl s výborem místních úřa

doven železničních kteráž na

změnu datum naléhal žádost

opodstatňoval tím že následkem

obvyklého návaiu cestujících ko

lem 4 července nebudou moci ná- -

„„„M fconvpnr rlrahami nále--

žitě obslouženi v:r~:a že by proto
lepším bylo kdyby konvence o

několik dnů dříve neb později od

bývána byla S požadavkem tím-

to však dráhy nepochodily neboť

výbor prohlásil Že v ohledu tomto

úplně bezvýznamným jest a že na

původním dnu setrvati se musí

Banka vyloupena
V Hitchcock S D vyhořela

minulého pátku do základu banka
a když v pondělí po odstranění
trosek k otevření pokladny při
kroceno shledáno že táž byla

vyloupena a že as $11000 na ho

tovosti uzmuto Z toho se soudí

že nejdříve byla pokladna vylou

pena a budova na to zapálena

naději že tím každá stopa loupeže
zamazána bude — Loupež patrně
spáchána býti musela záhy z ve

čera neboť kasír odešel z budovy
koleni 7 hodiny a ohea již po 9

vypuknul

Mravní horečka

dle všeho zachvátila nyní Ne

York neboť oznamuje se že úřa

dy tamní rozhodly se
t
na uzavře

ní vykřičených domů jakož

veškerých místností hlavně kon

certních v nichž všelijaká ta leh'

ká cháska se scházívala Majitelé
domu podobných byli již uvědo

meni by místností svých k podob
ným účelům nepronajímali jinak
fc velkou porotou ku zodoověd

nosti potahováni budou

Stávka doutníkářS

vypukla v pondělí v New Yorku a

sice zahájilo ji as 2300 doutníká-ř- ů

z nichž as 800 zaměstnáno

jich bylou firmy Kerbs Wertheim
& Schifíer Příčinou stávky byl

špatný tabák a nyní požaduje se

zároveň" zvýšení mzdy o 20 až 30

procent jakož i to aby dílna ona

prohlášena byla za uniovou

Osudný požár

vypuknul v pondělí kolem 5 ho-

diny ranní v tenementním domě

jednom na Morris ul a 14 ave v

Newark N J a pokud zjištěno

býti mohlo 15 osob po většině

dětí — při tom zahynulo v plame-
nech Budova byla tří patrovou
s pokojíky sotva 8x10 stopách a

obydlena byla výhradně chudými
rodinami italskými OheS byl
dle všeho založen a rozšířil se s

takovou rychlostí že celá budova
v jedinkém plameni nalézala se

ze žhářství padlo na Vito Creda-vo-- a

a týž zatčen na svědectví

strávníka jeho Di Pruly TýŽ
oznámil totiž policii že když dý-

mem ze spánku probuzen byl
uviděl Credava a manželku jeho

úplní oblečené a že právě světni-

ci v níž spal opustiti chtěl

K dobrým účelům

odkázal zemřelý arcibiskup Hen- -

nessy v Dubuque la téměř své

veškeré jmění Závěť jeho ote

vřena byla v pondělí a tu seznáno

že veškerý majetek kostelní ve

jmění jeho stojící odkázal nástup- -

ci svému sestrám pany Marie

odpustil veškery dluhy na budo

vách jejich váznoucí různým spol- -

kům náboženským a dobročinným
učinil odkazy po $1000 až $2500
a zbytek jmění rozdělil stejným
dílem mezi sestry sv Ducha ka-

tolickou universitu ve Washingto-- :

nu a seminář v Dubuque — Sou-

kromé jmění jeho tímto spúsobem
rozdělené páčí se na $1000000

Kdyby Kristus vydával časopis

V Topeka Kan započal v úte-

rý rev Sheldon s vydáváním ča-

sopisu "Capital" kterýž k účeli

tomu na týden propůjčen mu byl
ve směru jakým prý by as Kristus

Časopis řídil kdyby v době nyněj-

ší žil Náhledy jeho dle kterýchž

časopis vede jsou velice podivný
mi a sotva by se as veřejnosti za-

mlouvaly kdyby časopis stále

jimi řízen býti měl — pro změnu

však a pro pobavení více než po-

stačí Samo sebou se rozumí Že

modlitba má v listu velebníčkově

prvního místa načež ihned ná-

sledují záležitosti církevní a ko-

stelní a pravým novinkám časo-

vým vyhraženo jest místo posled
ní" Zprávy sportovní a o divadle

jsou z listu úplné vyloučeny a pri
zorávách o zločinech obmezí se

pouze na zjištění fakt a více za jo
mfiA Xn mi nn i'iiiio rt n¥{Xin#K

jež ku zločinu vedly a kterak že

by možným bývalo témuž zabrá-

nit' Oznámky též podrobeny
novou redakcí přesné kritice a

ze sloupců oněch vše co

by mysl křesťanskou urážeti neb

sváděti mohlo — Druhé číslo ča-

sopisu toho zvláště pro nás Čechy

zajímavým jest tím že v něm

opětně důkladně o naši národnost

otřel se nechvalně známý dr
Woitišek ze Cedar Rapids la
člen pověstného "Českého bra-

trstva" kterýž na prvé stránce

mezi články redakčními uveřejně-

ný má pod jménem svým článek

pod následovním ohlavením kte-

réž zajistě již samo za sebe mluvf:

"Učí samovraždě — Spolky or-

ganizovány za účelem ubíjení víry
— Práce českého tisku a bratr-

ských spolků — Pozoruhodný
vzrůst samovražd" Článek pro-

vázen jest redakční poznámkou v

kteréž se uvádí že pisatel byl prý
kdvsi nevěrcem a že křesťanství

vrácen byl úmrtím přátel svých

Z Honolulu

oznámeno v úterý že v posledních
třech dnech Žáďný nový případ
hlízového moru oznámen nebyl a

Že situace se lepší V Kahului

objeven nový jeden případ a úřa-

dy dosud nerozhodnuly se zda

tamní velké skladiště Hawaiian

za více jak $125000 zboží se na-

lézá i s obsahem spáleno býti má

úmysl ten pojal zdravotní úřad

následkem toho že chyceno tam

několik krys v nichž zárodky hlí-

zového moru zjištěny — Pojišťu

jící společnosti rozhodly se odmít

nout placení pojistného na budo-

vy jež z rozkazu zdravotního úřa-

du za účelem zamezení šíření se

moru zapáleny byly a následek

toho bude že podány budou četné

žaloby o náhradu proti vládě naší

Malomocenství

V Pittsburgu zemřel v tamní

morně malomocenstvím A D

Wilson kterýž po dva roky oše-

třován tam byl Týž byl strojní-ke- m

a malomocenství ulovil si již

před 15 lety v Brazílii Když

před dvěma roky případ jeho
zdravotním úřadem objeven byl

zjištěno že Wilson v Pittsburgu
po deset roků usazen byl a s lid-

mi bez překážky se stýkal

♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦

— Ve Fairbury pohádal se ve

středu Ed Lemons s J Broughe-re- m

s tím výsledkem že prvnější
vidlemi na hlavě popíchán a

poslednějšímu dvě žebra přeraže-
na Brougher jest 73 roky stár
jsou obavy že to nevydrží

TRŽNjjPRÁVY

Chicago 15 bř ezna 1900

Trk obilní bj slabým a to hlavně následkem
malé ptávky po zboií bitovém jakož i

zpráv o ie'kém vfiozu ergentlriikém
Prodíralo ae zboží hatovť: Ozimka 3%®8ZH

pro kTíten MS7 pro červenec SZHmiX-Jark-

12®!)

Koma drží ae T ceně dobré Prodávala ae
2 za 88)4 pro kvitem STaí X a červenec

87X®3ÍÍÍ

Ovea poněknd v cen aezlepiil {ía 2 za 28

2 bílýza5!ía27
LněaJ aetneno jest ceny pevná { í aa 1160
Semeno bdjinkn Uimothy) prodává ae za 12 70

jetelová za í3í ®l40
Žito je ceny lepií číslo 2 za e&

Ječmen v csni se zhoršil prodával ee za 369
dle Jakosti
Hovězí dobytek značuř v cent klesnul Ja

teční voli pčkni krmeni prodávají se po $44013
80 obstojní až prostředni po 4:@t60 krávy

jatečná po I3COS125 jalovice 81fSo voli k
íírn $410®4SO tcxueití voli jateční í85®480

Vepřoví dobytek v cení poněknd sa zlepšil
pěkný až nejlepěi těžký po $4 i5&507!4 lehkV

7ít)47tt větílna prodeji p $4 90500

Omaha 15 března 1M0

WŤfbí p
' v&f-fém- byl slabým a jaWkost

přiváženého dobytky lepil a tím i cena o něco

zlepiila -
Voli prodávali as za $370@50J krávy a jalo

vice za I250l3410 a voli k žíru f30594 75

Vepřový dobytek ▼ cení se zlepíil: neilepSí
docílená cena byla $485 Většina prodejů byla

14 T!%%i W

Vejce klesají dále r cení jsou za 11c tacet

Máslo ) ceny pevněji! obyčejná dnhrA d"!SÍ- -

16c pěkná stolní 17@ll x másloven 22®23c

Drůbež Je ceny Liiíí slepic vypařená 74c
kachny a hnsy S$9c a krocani t&9c
Jablka pěkná západní jsou po 1450 sud New

Yorská $4tC®50n
Kaž json ceny nezměněné čis 1 syrové za Tc

S Se čís 1 solené I č 8 7 teleel 8®12c

eso prodává s v cení nstálené nejlepěi z"
výiik tfM) prostředni $550 z nížin $500

St Louis 15 března 100

Pieaic byla v zdejiim trbn dnes ceny vyiší
ozimka črvená číslo 2 prodávala se r elevatau
za 71V na trati 7373 Víc pro květen 70 a čer-

venec SS! Tvrdá č 2 za 67

Kukuřice jest nyní ceiy nižií čís 2 35% na
trati 87 pro kvíten V a červac 384(&36%
Bavlna stoupá dosní stále v cení prodávala
prostředni za í

Břemena jsou mnohá

Omažští občané mají
svůj díl

Břeuieua živului jsou muoliá

NřktcH lidé mají více než gv&j díl

Je to krušné néati břemeno bolesti v

zádech
Tato bolest a soužení dí lá vás nešťast

nými
Naučte se znáti příčinu a odstraniti

břemeno
Včtúina bolestí ▼ zádech pochází od

chorobných ledvin
Musíte vyléřiti ledviny abyste vyléčili

záda
Doan's Kidney Pills to docílí

Dost důkazu t Omaze že jest tomu

skutečně tak

Zde jest co praví jedna občanka

Pani Gusta Bohlman 1913 Oak Street

praví "Doan's Eidney Filla jsou do-

brým lékem Brala jsem je pro chorobné

ledviny kterážto choroba počala asi

pied sedmi lety následkem tolio že se

mi nastuzenina usadila v zádech Kou-

pila jsem je v Kubn & Co's lékárně a

vyléčily mne"

Doan's Kidney Pills prodávají všichni

lékárnici Cena 60 centu Škatulka Za- -f

lou je po obdržení ceny Foster Milburn
Co Buffalo N Y výhradní jednatelé

pro 8poj8táty
Pamatujte jméno Doatťi a nebefte

jiné

Doporofrjte známým Hospodáře

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦

V Kansas City spáchal ve

středu v omrzelosti životo otravou
morfinem samovraždu 3oletý syn

bývalého senátora spolkového
Peffera Zaměs níním byl sazeč

Do Marshalltown la došla

v úterý zpráva že hlavní úřadov-

ny

a

Iowa Central dráhy do Peoria
111 přeloženy budou

Do New Yorku přiveŽena byla
v úterý výstavka Kubánská pro
světovou výstavu pařížskou Sestá-

vá ze 100 velkých beden
V Kalamazoo Mich zaká-

záno bylo v úterý radou městskou

provozování pověstného nyní kusu

"Sapho" íís
Ze San Antonia Tex poslán

byl v úterý na výstavu pařížskou

pověstný býk
tts

starý jehožto rohy v rozsahu g

stop a 7 palci měří

Nejvyšším soudem spolkovým
rozhodnut v pondělí spor města

Chicaga s dráhou Illinos Central 40

ohledně pozemků na pobřeží
tím že uznáno ním majet-nick- é

právo města

Státní pozemkový komisař

zahájil v pondělí ve
t4

řejný prodej všech nepronajmu-týc- h

školních" peaemkíUv-aflkt- fi

sích '

a očekává se že týž na

$3000000 školnímu fondu vy-

nese

se

V Chicagu zorganizovali 6e v

úterý maloobchodníci železářští ze

státu Indiána Illinois Michigan po

Wisconsin Missouri Iowa Kan-

sas Minnesotv North Dakoty a ci

Pennsylvanie za účelem pracování
proti velkoobchodům jež prodá-

vají přímo farmerům neb depart-mentní- m

obchodům jež pak nabí

zejí zboží levněji než maloob č

chodník činiti to může

Zprávy osobni

— Včera navštívil nás krajan
Nedbálek z Custer County Neb

náš dávnoletý odběratel Přivezl
do trhu náklad hovězího dobytka s

ale netrefil na nejlepší trh Pan
Nedbálek je usazen ve východní
Custer County již 16 roků a učinil

usookoiivÝ pokrok jelikož není
žáďným příbuzným Nedbala

Hospodáře

Nebvlo to co iiovídv plst ale co

soused sousedovi povídá neb přítel
příteli co uvedlo Chamberlain'a Colic

Cholera and Diarrhoea Remedy do

všeobecného užívání Jest přirozeným
že lidi vyslovují své díty po užívání

léku toho právě tak Jakože voda teče

po svahu dolu Jest to ten jediný lék

na nějž možno vždy spolehati nechfsi

již děcko roznemúže se nemoci letní
nebo muž průjmem Jest příjemným
k užívání bezpeSným a spolehlivým
Máte láhev léku toho doma? Na pro
de u lékárníků

Io Iaříže
Kdo se chce letos podívati na

výstavu učiní dobře když si po

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob

držeti Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužiti 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-America- n

Line Compagnie Générale Trans

atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor

Line Dověděti se ceny přepUvu
a lístků železničních stačí zaslat

poštovní lístek a8tf

Z koagresu- -

V senátu zahájeno bylo v pon-

dělí jednání o zařízení pro Alasku

za velice slabého účastenství pánů
senátorů neboť při zahájení schů-

ze a při čtení 125 stránek dlouhé

předlohy pouze jen tři senátoři

přítomni byli Z dalšího dlužno

uvésti pouze že Allenem z Nebra-sk- y

učiněn k státnímu odboru do-

taz zda vláda naše republikou
boerskou o zakročení v zájmu
ukončení války požádána nebyla
— V úterý nevykonáno ničeho

hlavně následkem toho že členové

republikánští téměř po celý den

KaUKUSOVail O ceiui piemuíc ťu
Porto Rico"ániž b snu

výsledku docíleno Senátoři sho-

dovali se pouze v jednom že totiž

lepším jest přijmouti předlohu něja
kou než žádnou a jest proto na- -

děie že nodobnč jako ve sně- -
ě -

movně í v senátu k dohodnutí

meži oběma funkcemi dojde
—Ve středu rokováno o koloni-začn- f

politice naší při čemž větši

na času otrávena debatou o tom

zda ústava naSe vztahuje se i na

nově nabyté území a kolonie zby
tek zasedání věnován pak projed
návání celní předlohy pro Porto
Rico

V sněmovně poslanců projednán
v pondělí koatest Wise-Voungů- v

z Virginie s tím výsledkem že

republikán Wise za správně zvo

leného uznán Po přijmutí roz-

počtu v obnosu $1439580 na

krytí schodku vládního přijata

byla resoluce nařizující vytištění
a rozdáaí 75000 výtisků řečípro- -

nešených co posmrtní vzpomínky
na zemřelého místopresidenta Ho--

barta — V úterý věnován veškerý
čas projednávání konfereční zprá

vy o předloze finanční a táž koneč

ně 166 proti 1 20 hlasům přijata
S republikány hlasovalo pro při

jetí předlohy devět demokratů

Jelikož předloha: jak výborem
konferenčním opravena jiz dříve
senátem přijata byla zapotřebí

bylo již jen podpisu presi-

dentova aby zákonem" se sta-

la — Ve středu rokováno býti
měló o rozpočtu pro district Co-umb- ia

při čemž však mluveno o

Sem možném jen ne o věci samé

eden mluvil o kanálu nicaxagu-anské- m

druhý o otázce filipínské
třetí o svobodném obchodě v Číně

čtvrtý o přímé volbě senátorské

atd Z usnešenf učiněných
dlužno že každý druhý

pátek výhradně jen k projednávání

soukromých předloh pensijních

vyhražen

POLITICKÉ

V Kentocky

jest situace dosud nezměněnou a

doposud úřadují administrace dvě
— republikánská s Taylorem a

demokratická s Beekhamem v

čele Poslednějšímu povoleno
sněmem — totiž většinou demo

kratičkou — £100000 na zorga
ntzování nové milice státní na

i" "TTMV

í - —
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