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Minul přapa lli tři brMří ťlrikrrsté t#tbs

toa spujtnl a stavby vak rota y

otlem také odpadají a lak st demo-

kraté stála nsltbo mohou gratulo-
vat la ta pomoci Jejích i v jích

itelli loni lři obmficaí pr4ia 1
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Ktnau a mtiotto dottks na ni s dna 0 března tnisUká volba skébo ostdníka jehoí jméno s natto{tna a obity před budoucncill
vlastním stálé "výhody a dobrotu"oiioukají k tpořitoatl Utalkfltijau!a SiaJ jim k tumu !{

mohl Vlála ubýtá col Jest otim potili- - noté celní předlohy pocítí

lilal tslby v (edar Ilspíd

pri nu ttoien hji ratyor tlak ttdátá v Jeho domku ai om míl od

proběh volby byl lakový la na IVrry OkUhorna azhitiaj-- j skoro
tldy zaznamenán bude v dějinách k smrti kupili jJ o loj atnlta Jako den ne zrotna pěkný ? dnmk(nmti Jího %í co se odnésti
Uobert Kom ttl otanoveo v ur- - t _

teloý ukat Za unor bylo ohláieno

úpadk& 1260 proti 2089 r ledna
Jnloottivé olnLoilj a tovirnj

byly Jíl rnnohr-krkt-

ťojrottoiinj Síayorem itoleo byl dne 5 t tn

v Cedar Kapids lowa demokrat
a dlahy Jejich v únoru oboálely na um „lun jui„iL iro' "ne 3- - MMn "y''penia
celých patnáct proti 31 mil dol v se levltíinou 473 blau Wm I Da ním i bratr Jeho Oba $ JZáro
udou jich potomku

pracovali pro republikány
niels český kandidát na lístku
občanském F W Slapnička obdržel
pouze 28 blasfi Pokladníkem zvo

ven byl Um Hat Shea známý to
a le jn chtěli ho přinutili aby o i

tul ujel což prý on učinili nechtěl
ťfrpadenl tlak a

Dna 6 t m 11 o hodině va2er- -

chlap Když byl k volebnímu osu-

dí nával největil a demokraté i Zapírají že loupiliol přepaden byl tlak dráhy Mobila len byl republikán J C Stoddard
na míito krajana V E Váné jenžJi Ohio tyjedil t St L011Í4 po 8 rtenlčal ow-ho- s clzsfř nukem frepublikáné voliči odevzdali chtěli

hlasy své objevili se tu nějací ci
hodiné a sice u loreit Iawo III běžel prott němu na lístku demo Ve rprávé státnímu odboru vlád- - ]

ři lupiči vlak taitavili a vnikli do kratickém Váné obdržel 1647 zinci a chtěli voliče od osudí vv- - nítnu e Washingtone poslané po4
expresního tom Jaki byla jejich blána Stoddard 2213 čili 5ti0 llačiti Róss Sbea ovi cosi řekl vl- - kud se týče rozšíření obchodu píe- -kořiit se neudátá Jest svláitnf většiny Z odhadčlho zvolen byl da že cizince imd noru in Hotv& mčnlho v cizině p!e konsul amen tne v místech těch jii tří přepadení J D Ulain demokrat za maršála tak stato nastala rvačka a nrfihě

cký z lion Kongu z Cíny žř tam dá j¥vlaku průběhem několika měsíců le hem té byl Robert Ross zastřelen

řOtnJm atitk mřito
DťadwooJ South Dakots Jf st Jakl
le poduti [nrriírj ojřutřio Jel
Lr&mti e tni jako celík proti
boycottu naft tfítienení-in- u A %

to jent DifU-dker- a

foru ne Soatb
Dakota Mining Lo k vůli midě
dčbíkft této Hpolečnoiti v dolech
Annie Ureek amítnanýcb Vře
se tni takto: Před nějakým časem

jitlý poifct horníka prohlinil ti

stávka tel Kchvilena byla
testi okresními organisacemi No-v- í

dělníci byli ejednáni aby mísu
stávkařň zaujali StávkiH přišli a
neoniové jednodn?e vyhnali Ob-

chodníci v Dcadwood odbývali
indignacní schflii v níí odnoadili
roahodně chování te stávkář& a tito
se dopálili a v odvetu jednoduie
onnámili boycott proti všem

v Deadwood již v oné
Bchftii byli a v eápítí učinili nále-

žité kroky aby okrení sídlo zl

Deadwood bylo přeloženo do Lead

se velmi málo dělali nonévač Číňa- -udála a veikeré okolnosti tomu na- -

né raději jedí lacinější rýli nežli
a bratr jeho poraněn Shea na-

mířil na Rossa a zastřelil jej taksvědčujUJe nravedena jsou vždy
touže cháskou Veikeré pátrání

mouku Má za to Že v nových ob--

aspoň praví bratr John Ross jenž v od ech podél žluté řeky a zrušenímpo lupičích až dosud bylo mar- - tvrdí Že útok ten byl připraveni
v Cantonu nějaký odbyt amen- - uým a ouc o ují váni

Ještě)
cké PSenlci 89 aiití' aó nikoÍT

aby hádky vyhledával j
1 11 i- - o lišnÝ

Sew jontké teiby
Dle zpráv doilýcb z jednotli- - učtu uubiu ku mrciuo uoeni ooea i '

Williama Rosse v tvář ten však Konsul v NewcaMla-on-Ty- n v
ých okresu jest nade vif pochyb

byv povahy umírněné dal se uchlá- - Ang'" nenj& žádných návrhů nenířnost že při místních volbách dne

T Farmer demokrat V třetí
wardě za člena městské rady pora-
žen byl krajan Václav Siřítecký
proti Eakleovi jenž dostal 22

hlasu většiny Rada sestávat! bu-

de na příště 1 8 republikánů sedmi
demokratů 1 neodvislého a mayor
demokrat Otázka má li rada vy-

dali dluhopisy na různé práce
městské prošla velikou většinou
Že krajan Váné byl poražen není
divu neboť kandidát druhé strany
v úřadě tom téměř sešedivěl byl
vždy mužem ku každému ochotným
a spravedlivým i získal mnohé přá-

tele dále jest v úřalě tom právě
nyní kdy všecky knihy k vůli
novému ocenění majetku se předě-

lávají potřebí zkušeného a s kniha-

mi těmi obeznalébe člověka

choliti Tak zvaný politický gang han n pšenici ani na mout rn odbývaných republikáné
politikáře Murphy-h- o prý celou ta Uu a rozšíření obchodu nekladou satéměř všude značné získali větši-

ny ano zvítězili i v takých mí rvačku spískal jen aby se zmocnili tudíž zvláštní překážky Obchod
--v

rnohl volebního osudí tak vyslovil ten jest starý a velice důležitý Pra
Aise mayor města jenž vyslovil své meny a ceny jsou po celé Britanií
m m 1

politovaní nad tun co s stalo známy a jedinou otázkou rozhodují ani

Jednoduchý a dobrý prostředek ui jent uruu pncnice n vyiony spoje l

stech kde od dávna demokraté

panovali- - Tak v Geneva a Roche-ster- u

republikáné vyhráli zvolivše

mayora i radu větlinoa as 3000
hlasů V Little FaUs ani jediný
demokrat nebyl zvolen V okresu

Wayne vesměa rep jsou větiiny
V tJloversville zvolena republikán-
ská rada též rprávy z okresu

City aneb do bpearfib Svolána

jest neprodleně scb&ie delegáta z

okresu a ve schfiři tá Spearfish do-

stalo na poprvé většinu blasfi Jest
místo to as na 15 rn i 1 od Deadwood
vxdálenó Kone5rS však Lcad

City přece zvítězilo a nyní agitace
dělnietva na mí to to se soustředi-
la aby zjednaly se dvě třetiny bia-b-

voličstva aby rozhodnutí z roku

Z New Yorku oznamuje se že né Wf dodávkou
rr l riii - idoktor J k Huxley a Maldstonn

buje sby učinily se pokusy na roz oav Anglii přisel na pravý ao jedno
duchý prostředek pro ty již trpí Šíření trhu pšeničního z Ameriky ve Jn
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Keni dost lodi

Vláda naše po rozhodnutí smír-
čího soudu má v Beringově úžině
vésti náležitý dozor nad lovem
tuleňů Nad tímto usnešením by-

lo mnoho radostí své doby nyní
však vládní oddělení námořní k

okresním sídlem jmenováno Ve
přepracujeme tvůj mozek načež" ho obílí a kdvby nebvlo vvsoké

nyjen příznivě V Lausinburgu
zvolen celý republikánský lístek

jdeme do postele ve atavu roze- - ceiv muselo bv trhv opanovali Ač
chvěném Nikdo zdá se nepři- - n„ iynih wl4íiníl ňtrA - — O

:xi íui„j„ x s
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j #Mni trb iám „bou prů--
de mltt dosti lodí aby tento do- - slíra ' že jej mám - Lidé berou
— _íi-- ui i 'li m t „ iběhem pěti let se zlepšil o 10 pro

většinou 1200 hlasu Roku minu-

lého měli tam demokraté 565 větši-

ny Okres Saratoga vclil též repu-

blikány
- Nemohou Jej usvědčit!

Z Washingtonu ze dne 7 t m

sděluje se že proti Davidu Lescal- -

P

městě tom již zjednáni jsou právní-
ci kteří dojeli do Rapid City a
tam co třeba připravují Obchod-
níci v Deadwood však také nezahá-

lí i snaží se aby kreky úředními

boycottu tomu zabránili Povědě-

li se jim to dlužno vyčkati
Drnud při starém

Dle zpráv obchodních jednáte-le- n

ve stavu obchodu dosud není

sur uioíiio pruvunw mouia i u- - cniorai a poaoone prosireaay ku
lení objevují se počátkem května své zkáze a csudný výsledek toho V

březích Kalifornie a táhnou ob evu e se často Totf chvbana

cent ročnó na prospěch americké

pšenice

Konsul v Mantanzas na Kubě

podává správu že veňkerý obchod

severně podél pobřeží až k Přibylo nebotr nemůže člověk upravm f I
lettovi jenž obviněn jest pro různé výra ostrovům v Behringově moři dávku pro okolnosti své právě po- - íleí

pšeniční a moučný spočívá tam napn otevřeni eerokýzskě- - Jakmile se stáda jich u Kalifornie třebnou Zkuste však přirozený nokžádných vážných změn Při ne- - ho pásma jako úředník vládní způsob na místo užívání ITmei- - spotřebě dělnické třídy a ta použfobjeví nastane lov který trvá tak
dlouho dokud tuleni nedospějí k

iedesátimílovému pruhu a ostro
šete zásobu kyslíku v krvi přidu- - vi přítomně jen málo mouky Ve

I l i 1 wia'M kste arev aoyenom uk remi trecb letecu tru zlepšil se však o 69
vů Kořist bývá značni Aby bbmezte zásobu vzduchu pro plíce 'procent

rozňodněm jednáal v kongresu o není dosti dfikazft Komisař
a berničních záleŽ:to- - jmoreaux oznámil že nemfiže za-ate-

neví obchodníci co by měli kročiti o věcí té pokud nebude
počíti ale slibují si přece jen pří-'žalo- ba jak náleží odůvodněna a

anivý výsledek všeho a odvažují ae svědectvím doložena Leacalett
trochu dále nežli do nedávná číni- -

"

jest klerkem v pozemkové úřadov-l- i

SUré zásoby zboží jsou vyčer-'n- é vládní a ročním platem $1200
i

aujr "'77'V 7 "
V

P r' Jl Pl Konsul v Kristiánii má za to žs
musejí oovatt načež ztratí mozek svého

by se trh oživil a pšenici americké

jiuu imu ukcii pjiiM! iuu t poiipuiQTiwií a Daaiane spanex zjednal lepši oochod
uctivé vzdálenosti a sice až k ostro- - Když dosUnete se do postele a va byla výhodnější Nyní

byidupra j
jtttt '

ně až tH J
i
raději ryT

vům Prozatím jest jen jedna loď obáváte se bezsenné ncei pokrvlte americká pdenice obyčelpane a nově musí býtí objedná ány Byl zatčen spolkovým maršálem
a to ponlkud povzbuzuje výrobu když byl? naft vznesena obžaloba v San Franciacu které možno no-- hlavu DokrCvkou a d h nad mésíce na cestě a kupci"T 87 I l ~ — ~ r m

Více továren a dílen bylo otevře-'teritoriální- m soudem v Oklahomí v užiti k tomuto účelu a sice 'Allerť ní vzduch jil vydýchaný Tím aw OĎ8loa"n Německa

no aneb se rozšířilo nežli jich za-- prosinci minulého roku Lascallet Spolkový křižák Yorktown přibyl pak umenší se zásoba povzbuzující- - Paleček

0tom v ttimngswortň u Jitser Conn

docu- - Droi " chlapen pravý paleček za

vřelo avšak četné snižování mzdy spolu a jinými třemi úředníky nalé-- ' práv a Callao do San FrancÍ4ca ho kyaiíku a usnete Není v

már následek že dělnioký příjem zal se ve vládní budce ▼ Orlaodo kterého možno též upotřebit Jiné nebezpečí Až usnete jistě
jest schopný méně nakupovati při otevření území a byl obviněn lodě do 1 května sotva tam dorazí cháte pokrývku a dostanete tolik Á í Z 1 V1' unou II

i ukradené certifikáty jím pod Zamýšlí _e Polati Um nyní r Rio vzduchu co ho plíce potřebují HmUVětšinou odbývá se lacinější a

prostřední zboží a dražší věci aů- - psané prodátány byly jiatým oso dt Janeiro kotvící válečné lodí neb když počnat dřímali jednou SJkonaú Tyvinuté a mí hlaviíkí t)Uvají na skladě Vlny kupovalo bám hledajícím domoviny a loty 'fakmiU budau moci býl poatrádiny budeu spáti i kdy! jest vzduch velikou a4Í fako kaštan )


