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l Um 13 únor hřely ítyry
b i lovy vsliké tUvány Mun ltrd
Ddrani í!olo íkody obrtálí

I Minule učiněn byl po dvakr4te

polm o zníisnl t ftftfch budov
v J sek nou Parku Chicago

Po-vídal- o

se lo toho vinni trampo-v- é

ve uklrpích jndtiotli vých budov

ubytovaní Dos 14 t m hořelo
Um opětně % saně bylo prý založe-

no Tentokráte víak ohefl se roz-Síř- il

tou měrou že haiči nemohli

jej Uk snadno obmeziti Veliké

kolonády lehly popelem a sice zá-

padně cd strojnické budovy Oheň
vznikl za egyptským obeliskem
Sněhová vánice překážela hašení
nadmíru

I V Columbus O vyhořel dne
15 t uj veliký střížní závod firmy

Jones Witter fc Co Škody za

§250000
J Pětipatrová budova Chicago

Toy & Fancy Ooods Co na Mon-ro- e

ul vyhořela téhož dne Tam
též nalézal se i závod (lumel
Wall Paper Company škody za

155000

Kansaská úroda a majetek

Státní zemědělský odbor v Tope-

ka Kans uveřejnil čtvrtletní zprá-v- u

o majetku a sklizni ve státu

Stát má koní mezku a oslu 948771

dobytka hovězího 2073620 vepřu
1406080 ovec 224952 Cena v5e

ho toho zvířectva páří se při nej-mensí- m

na 198200000 Sklizeň

polní obnáSela $09441000 a vlny
sýra másla drůbeže zahradních

plodin dobytka poraženého ku spo-

třebo bylo za $53124000 tak že

sklizeň i výchova dobytka a výrob-

ku s něho obnášely úhrnem $220

831000 Ovocných štěpu jest
13690494 a mladých 8106424 Z

těch jest 12408050 jabloni 6029630
broskví a 1877256 třešní což do-

kazuje že je řtépařství vs státu tom

pokročilé Také se tam nalézá

39309 akru pudy na školky a drobné

ovoce Uměle vypěstovaných lesu

jent ve státu 215250 akrů se stromy
jednoročními A sice ořechu 14129
akru javoru 14125 honeylocust
5122 bílého topolu 35481 a jiných
druhů 146314 kunS Cukru vyro-
bilo se ve státu 834172 lib a sice

nejvíce v cukrovaru ve Fort Scott a
v Medicine Lodge načež připadá
odměny za pěstováni $7007

ftluig r Xllwaukss

Dne 12 t m řečtil Walter Sim
člen a řečník A P A v Milwaukec

Wis TýŽ jak sdělili jsme byl mi

nule napaden katolíky aby v Kau-kanu- a

Wis řečnili nemohl V řeči

tvé v Milwaukee pravil Že příštího
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lirentoviti ípatt domy a uk !
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řtíí N M Iu-- i Cianoi!
Illufí- - byl jtítí rářiiíjJím v pola-UAVtíc- h

svjch Předčítal výboru

jfdno iue rcNoluce v onvnJ př-

ijití v nichž iá 14 e o mítní zápri-ř'-

a výboru k účelům tákoným
Povfdél jim že v Council Uluffs

00 hostit cu se nalézá % veškeré

tajnĎdtkiřslví jn včtifJvkti obžer-
ství za náiledek má Jíečník pro-bláM- ti

Žo strana spélaby své úplné
zkáze vstříc kdyby nedodržela
slibu lida v prohláíení zásad dan-nýc-

že naul by obrat hrozný

pro republikány v celém státé L
S Coílin z Fort Dodge mluvil ve

prospéch prohibičákfl též tak J
Mahin z Museatine Takovýmto
dalším projednáváním a posnzová
ním otázky prehibiční doufají

konečně mezeru mezi

nimi se tvořící zacel i ti a přičiniti
se o přijetí nějakého rozumného
zákona

ťrotl žeiihkéutu hlasovacímu práru
Ve snčtnovnč státu Iowa poprvé

jednalo se dne 14 t m proti hlaso
vacímu právu žen Až dosud ne-

bylo považováno to za potřebné o

otázce té se vůbec zmiňovali ponč-va- č

vsak v dobé poslední čilá roz-

vinula se agitace aby ženy mily
práva hlasovacího v otázkách mu-

nicipálních a školství se týkají
cích a aby slovo "muž" v ústavé

vyškrtnuto bylo pokud se volební
ho práva týče budou poslanci proti
jakékoliv zrněné toho druhu prote
stovali í připravují so k tomu pilné

Hledá flinky

V Detroit Mich přičiňuje se

návladní Fraser aby vyšetřil vo

lební podvody jež udály se při
minulé volbč kdy jednalo se o od-

hlasování dodatku o snížení platu
státních úředníkS První které
hož si vzal na mušku byl okresní
klerk May a jiní úředníci již po
drobili se museli výslechu jaký vý-

sledek byl volby o dotyčném dodat-

ku a jak se hlas? sčítaly Vo
0 #

vyšetřování se pokračuje i doufá
se vSeobetně že ti úředníci již
proti vftli lidu hlasy jeho "sflzlí"
budou náležité potrestáni

ťhtčll vyloupili vlak

Dva černoši lupiči učinili od

vážný kousek dne 14 t ra v Chi

caga chtíce zadrželi osobní jedou
cí vlak l ort Wayne dráhy Prá
vě v té chvíli kdy vlak vyjížděl na
most 1S ulice a zmírnil leí ivftj

w
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Ulíký ksnrc

Jtki minule jrne se zmínili pro
ces Coughlinuv v Chicagu blíží se

tvému zakončení Ve otředu povo--
án byl poslední svědek a druhého

výslechu státního návlsdníbo V

tomto druhém výnlťchu hleděl mtátnl

návladni poraziti výpovědi svědků

obhajoby a dokázati že nejsou včro--
odny Druhý výulech svědků pro

obžalobu rovněž dokončen Výpo--

mocný státního mivlajtilho K Scau
lan bude inluviti prvuí a řeč jeho
bude trvati nejménó dva dny Po
něm mluviti bude obhájce Donahoe
a pak obhájce Wing načež řeči za

končeny budou doslovem státního
tiávladního Bottuma Soudce Tut-bi- ll

mluviti budo asi dvě hodiny k

orotě a tato odebéře se k poradě
Zdá se býlí jistým že se neshodne
ak se vyslovují všichni píuorova

teló celého soudu kteří se domnívá- -

í že vzdor opatrnosti státního ná

vládního doitali se na porotu lidé

kteří tam nepatří Soud Coughli
nův jest poněkud drahým pro poplat-
níky okresu Cook Až dosud bylo
naft z okresní pokladny vyplaceno
$25000 Na první soud s vrahy
Croninovýrai povoleno bylo původ
ně okresem $8000 vsak musilo naň
biti vyplaceno celkem $60000 Co
dostaucu krom toho obhájci od čet- -

ých přátel obžalovaného a od ir- -

kých spolků toho nikdo neví

ry]íl jlt s rycMo

neduhy žaludi-fn- f a Jatcnif zastara-
lou zácpu nechuť k jídlu závratí
mdloby mularil bolesti hlavy
žloutenku oSklivotiť od žaludku

foTYJtečný pro ienyjStl
04itrsnl skvrny olIW-- J nivřlujo a

omluuj ťcn íft c(&

Na KkladA ve vserh lékárnách

ŽenMké nemoci

bílý" tok vSechny nepravidelnontl
mmtPnl obtíže před porodem i po
porodu zvláHifl puk pH zmíné
života vyléčí vždy výtečný
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Kdo chce míti léky nejlepšf aC

koupí léky Severovy Chraňte se
léků padělaných!
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horníka bylo mytano imrat

hyo áti( soudruh jjicb vjpfoaii
(i j S livého hrobu ji jít L Jd
etčtt vdov a JUtříe l díl#k vrh

nulo jt do svít i rlk4f4ni ti

milorJnt( iil#rfcb tilf (ttv

onoho okolí Njl( lrutijr uhlí

bjljr dohjijr t lola M tokem

pak {r&c 0 Um t aťivita nhtf
mbpo if proiřťhero j( rv&
líií Ai Prl 3 iý Jny roshoJU
e upoiccnoiit Kingtton ťoal C

ie moro iahi!( tam práce Znalci

CIbrH do áolh prohlédli pod- -

ptrky a clt i prohlásili 2o lze

Um opět pracovatí vj naloíl li no

na rfitoé opravj potřebný kapitál
Forerrun 1'Ícton as ním 12 vybri-nýc- b

tkuSených hornfkft dobrovol-
ní e přiblájtiváích veSlo dne 13 t
m do dolfl aby ne přfvřd6ili co

dá e Um délati Stropy šachty
povolily a hornici eaxypáni jnoo
Soudruii jejich nnaiili m k nim
dostali avšak marni

Nedostatek topira
Z Topeka ee dne 14 února

oznamuje íe v tápadnf ILsú Ivan

eaeo veliká panuje bída o palivo
39 občan & z okresu Lané bydlících
v malém městečka lítaly na dráze
Miiftouri Pacific poíádalo peticí o

pomoo V žádosti ti vyliítije se

smutný následek sněhové vánice a

timy Nikde není penět anii pa-

liva Nedostatek byl ohromný

Malé překvapení
Právníci Tburston a Cowin ti-stup- ci

U P dráhy přijeli do St
Louis aby u tamních soudu vymo-
hli souhlasného rozhodnutí s oním
soudce Dondy-h- o v Omaie pokud
snížení mxdy zřízenců téžfi se týče
Dostalo se jim však dne 15 t m

a soudce Caldwella překvapení
Týž prohlásil že receiverové dráhy
zneužili práva svého v neHprospech
dělnictva i slíbil že přijede se

osobné do Oraahy podívali a pře-véd-

se o pomérech stávajících
načel podá své rozhodnutí

Tjpravofání Ženy
V Kansas City značnou sensaci

spftsobila zpráva že paní Martha

Bellantyne ová z Irska hlánf se o

pozflsUlost po Thomasovi llarri-s- o

vi známém to Ipekulantovt a

podnikateli Paní Bellantyne ová
udává že Ilarris vlastně jmenoval
se Bellantyne od něhož často

zprávy dostávala aviak ok:inoat
že se v Americe opžt oženil pod
jménem Ilarris byla jí zamlčená
Táž provdala se zaA roka 1860 a

z manželství toho byly dvě dítky
Když vypukla vá'ka v Americe
manžel její dal se ku konfederá-t&-

po válce byl v Kanadé a pak
v Michigan načež posléze v Kan-3- S

City se osídlil Pak vrátil se
do Evropy a opčt lo Kansas City
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