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tomto bulletinu mnoho-l- i Čechů

generace zde bydlí

Veliký oliefi v ťhlcaKii

Krátce před 3 hodinou ranní ve

středu vypukl oheň v továrně na rá-

my v číslech 124 a 120 May ulici
I Sudova byla to cihelná a o pěti po-

schodích Oheň Sířil se rychlostí
úžasnou a zničil veškeré stroje i

zásoby Za nedlouho zde na jižní
straně budovy se zřítily a spadly
na dornek Carterftv 120 May ulice

Strýc Carterův a jeho 12letá dceru-

ška byli zabiti a pět osob poraněno

Plameny rozšířily se již na prvé

poschodí nežli hasiči na místo při-

bylí Jakmile zdě se zřítily po-

spíšili tito ihned k záchraně těch

již octli se pod troskami Při této

práci byl jeden hasič poraněn

Ohne

Oheň zničil továrnu St Louis

Furniture Association v St Louisů

Mo náležející a sice v úterý Dva

dělnicí sotva že vyvázlí životy svý-

mi Oheft spůsoben byl tím že ji
skra od kotle do třísek opodál zale-

těla Škody na $07000 --r- V Kxe-t- e

u N II vyhořel mlýn na bavlnu

Oheň zničil i velikou strojírnu a

spflsobil škody za $250000 Tři

osoby byly porauěny 250 dělníků

jest následkem ohně bez práce —

V Baltimore Md zachvátil požár
pětipatrovou budovu v níž měla

firma Matthai Ingram & Company

japonský závod svůj a skladiště

Škody páčí se na 500000 — V

úterý vyhořela budova Utah Loan A

Trust Co v Odgen U T Prudký
vítr vál a ničil vše co v cestu sm mu

stavělo Hasiči ze Salt Lake byli

povoláni na pomoc a přispěli znač-

né k tomu že oheň byl obmoacn

Dva hasiči byli těžce poraněni

spadnuvším trámovím V budově

nacházela se celá řada obchodů a ty
koro vesrnču iničeny jsou SkoJy

a' obnáší ♦300000 — Pne 14 břeina
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Nfpřchonatcln
Tak nsývá každý ráveni Severo-v- y

prášky proti bolestem htsvv a

neuralgii nebof prášky tyto v kal-dt-

případě mají účinek výtečný
Kdo trid nervésiiostf n nervovými
iKtlestmi hlavy a ibce míli lék do-

brý látek jedovatých nebo rdra
ví lidskému škodných nechť koupí
si Severovy prášky proti lo!etan
hVi'ii a tiruraltjii za 25 centů poštou
29 ctft Proti zácpě berte V'rroťy
pilulku pro fatra
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český lékárník
Cedat Kapids la

Zile Jest 1A vlak do Denter

IJurlingtonský 4:50 odp express
dorazí do Denver druhy den runo v

9 hodin: Na vlaku jou spací

j'delnl a pohovkové vozy má spojo
ní se všemi veskrznými vlskv to
scénické linii k tichmořkému po
břeží

Hurlintonská dráha dále nahfil

nevyrovnatelné příjemnou denní do-

prav do Chicaga St Louis a Kansas

l itv -- j
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Děti stlženó kašlem nejraději 11ŽÍ

vají Severovi plicnlio JiaUdmu

poněvadž ná lahodnou chuť a rychle
v éčf
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Kupte si

přeplavní lístky
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J J HAVELKY

$1000 v druhé kajutě
Z HAMBURKU DO NEW YORKU
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p[irn oUvF-ii- s t nsdJIl od 8 do 11 b rino
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To bylo v Chicagu v krirleh ée

kvih flemokratn tueni le fis

místo iabulili'ho parkovního ko-

misaře lani Králivoe republikána
lotare s demokrat Oeth právy

dťlovaly le bule jmenotán dr

Jirk aneb l'r Slapnička nestalo

e víftk ani prvé ani druhé a místo

l et ha jmenován byl Polák Kdiiiond

Z Ilrodowski Jím'rrlé'l AUsel-de-

(írn Ilmrorr zesnul

Ve Washinutonč zemřel dne 13

března brigádní jenerůl jcii Petr
V Ilaner v sedrodtátém osmém

roce vťku sveno 1 eir v aienune

IÍ3j'ner narodil se 2 srpna 115
ve Washingtonu Prvého vzdělá-

ní se mu dostalo ve vojenské aka- -

lernii kterou do roku l:io na- -

vstívoval Na to mčastnil se

nepokojů na Floridé a války v

Mexiku od roku 1835 do 137

htav se mavorem oleiral se z

rozkazu ministra vojenství doFvro

py kdež od roku 1H1S do 14
konal studia k vyzbrojení vojska

smčřujfef JJchem vdlky občanské

míl dozor nad továrnami které

zhotovovaly dřla a pusky Dne

13 března 103 byl dle svého

vlastního přání dán do výslužby

když byl již po čtyřicet roku

čestné vykonával službu vojen
skou

Zaplatili za MrKinlejho

Přátelé ttuvernéra Ohioského

McKinleye sebrali postačitelný ol

nos aby vypomohli MtKinley-ov- i

z finanční tísné do kteréž násled

kem přílišné své dobroty byl uvr

žen (íuvernér jakž jsmu byli již
sdělili zaručil se za přítele jistého
Walkera v obnosu 93000a když

tento udělal úpadek má zaň zapla
titi McKinley má asi 250G0

jmčjí žena jeho asi f(70000 Celý

tento jejich majetek chtčl dáti vě-

řitelům Walkerovým Poněvadž

tato událost má jaksi tragický ráz

vzbudila útrpnost MeKinley-ovýc- h

přátel a zvláště bohatí repnblikáni
urnyslili si vytrhnoutí z bídy muže

který mel na clní politiku tito ze-

mě tak velikou působnost Poslali

mu značné částky peněz ale on

žádných nepřijímal a zdvořile je
odmítnul Zvolili tedy ze svého

středu dftvěrníka chicagského vy-

davatele časopisu "ínter Oceán" II
K Kohisaata aby dary přijímal a

pak dluhy McKinley ovy zaplatil
Tento oznámil dne 14 t m že je

již postačitelná částka sebrána a že

budou noty Walkerem podepsané a

McKinleyem indorsované které v

těchto dnech projdou zaplaceny

Cizorodé objTatelslvo ve Sp Státeeh
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úřadu udává nám nynější

přehled o přistěhovalému Z něho

jde na jevo Že obnášel počet při-

stěhovalců roku 1890 9249547 čili

1477 ze sta veškerého přistěhova-lectv- a

oproti 0679943 aneb 1332

ze sta roku 180 5667 22í aneb

1444 to sta v roku 1870 4138697
aneb 131tf te sta v roce 1860
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b!4f Major mbniA se le prý
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tak j i h chtfllUb rý ni bbu
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Mu platit

W I' Ianíel nové ivolený
mavor (edar rapi-lk- v lowč pra-vi- l

při nastolení sv&m v úterý
no odbývalo !f úmysiero Jeho

aby hostince přispívaly v pomčru

stejné1 na vydání mčta kdelto rnl--

neřestná le musí býtí uzavře-

na Mayor podotkl že lid sobč

nepřeje otnřrft bývalých a mmdnf

stíhání jednotlivých přcstupnfkft
zákona o jro14v4ní lihových nápojfi
nikterak ne mčstu nevyplatilo Cel-

kem 12500 zaplatilo mčsto jen
kon-stéblů-

v případech jež musely

býti te tuinamu oudních vyřkrt-nut- y

Contorii Ictvi ve Spoj Státech

Hfzenfm bývalého ininiHtra poít
Wanamakera dotttoupilo poStovní
odvftví dalekosáhlého rozšíření

Když nantoupil za presidenta Har-

risona v roku 18P9 do úřadu bylo
ve Spojených Státech 585H)ít po5-tovníc- h

úřadft 1 nichž 26S4 byly

obsazovány presidentem Vňak

pooet tento zvřtSil He během úřado-

vání Wanamakera koro o 10000

poSt Tak obnáíl nyní úhrnný po-
-

čet poňt 08035 1 nichž 3318 jeKt

přímo presideniem obnažováno 1

tak zvaných "preHidentských

pošt" zvŽtňil ne hkoro o 1000

PoSt které přijímají poStovní po

ukázky jeHt 30148 a počet ouřeh

které obstarávají pouze dopravu

dopisu ohnání 605

Okriíilall upoleřnoHt

Dne 14 března večer byli (ikoro

veSkeří zřízenci pouliční dráhy v

Sioux Uty la propoňtčni % práce
Pouze as 12 zfiHtalo jich na Hvých

mídtech Společnost obviňuje pro

poStčné zříence že byli nepoctiví
a okrádali upoIečnoHt Společnost

ntrpfla prý následkem toho ztrát až

13000 měsíční NékteřI zřízenci

prý uzmnli až 0— 70 rnčHÍčnč

prodávajíce lístky jízdní jež vybra-

li na úkor ípolečnonti ze skřínek

ve vozech no nalézajících Kráde-

že ty dčly prý se již od delší

doby
Zubit nepravého

Richard Heatb syn generála
líeatha byl v San Cal

latčen na obvinční t vraždy a sice

dne H března Zabil Louise I!

BlcWhirUTa ve Fresno Týž byl
v politice velice činným a proto
mnohé mčí nepřátelé Z obavy

aby e mu nčco nepřihodilo dal se

pojintiti na život na #00000 29

srpna večer byl MoWhirter probu-

zen za upánku nčjakým podezřelým
šramotem na dvořo VySel vísn

paďo nčkolik ran a McWbirter ská-

cel le mrtev k zemi PojiSrující
ipolečnoBti nechtčly pojištění vy

platit! udávajíce že spáchal sumo- -

?raldu Příbuzní marné poukaro- -
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