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ní nelae Z4roven ale rotmnožily
se méroa iieiuSetwi! a kdyl pfiro
fni potrava jejich vyčerpána
byla poulily se do jiných menilch

tvířátek a po vyhubení téchto vrba

jí se i na malá telátka stlátka
Aifňata a v&beo na vie na co se do
afati mohou tak že pravou metlou
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sou A procent urokA ()ik4v4 c

lit prodej dlttbolai to přintsi
vlidi naii Iep4( vfbodti než prodej
dluhopinQ téhož obnosu kterěž v

únoru vyd4ny byly a a nich prémie
v obnonu HC009IÍ1 byl docí-

lena
Ková stárka

7 Uniontown l'a se oznamuje
ie množí se t nirnky hrotící slávky
v connellvilské koksiřské oblafli

t MempMa Tnnf otn4mna
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Aiehl minule jsme (rifii řin
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nin4 iktxljr NejvělH poa
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JIayward a ▼ okresích I)
'o a Tonica Podobně tboubul

Wý leiot požár i v okolí Pa
í Teon a Florence Ala po- -

lineji! tprávy ale dotud odUm
Vloflud nedoilv Zdi se že se {iŽ po delší dobu nřco

podobného připravuje a poč&lkem
A zane vlak oloupen

týdne nalepena viu lo provoliní
je středu oinámuno Ie nedaleko

Jington Tenn toičeny lesním

Irem tři čerooíké chatrče při

l několik černocha uhořelo V

Na jih jedoucí vlak dráhy M K

t T aastaven a oloopen byl v úle

rý kolem 10 hodiny v černí nedále
V"ch S Franci- - Ark proti ko lílackstone Ind Terr bandou

píii naletěno tét pět mrtvol a lupičfl as 15 č!en& čítající Toku
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i oobvj zi raua oueii leniru po na vy páčení vozu expresního se

nezdařil a proto vrhli se lupiči dojeitó více rozšířena bnde

Jack rdouiilé r Denrer do vozQ osobních v nichž cestující

jimiž se dělníci kokaru vyaývijí
aby koncem týdne práci
Dislriktul předseda délníku Davis

popírá že by byla nějaká stávka

obmýilena Společnost McCuru-ov- a

kteráž jest přesvědčena že se

agituje pro stávku dala zavříti
150 svých pecí Cení koknu vy-

stoupla t 85 centů na $1 150 a $2

ta tunu Vlastníci pecí víak ne-

provedli žádné přiměřené rvýňetí
mtdy jak bylo pro případ stoupnu-
tí cen výrobku přislíbeno Okol
nost Že vlastníci pecí hledí co

nejrychleji nadělati velkých tésob

i celkem o '2ií0 a osm zlatých hodi
y úterý objevena v tamní čtvrti
Uvéta opitni tajemni vralda a

nck oloupen

Yýileduk vyšetřovánítardouíena japanaki nevéotka
Zákonodárstvu slátu Ohio naříe m ap&řobem jakými prvé

vraždy o nichž sprivn jnme dílo svým časem vvšetření tene
E If COOK A M Ph I) bívalv hlavní řiditePořÍpravné ékolv namentní práce krejčovské Komise

Uutgerově koleji v New lírunswick N J a předHeda národní vzdělávacídotýčná uveřejňuje nyní svou zprá
vu a v ní praví že 52 drobni-jníc- hsvčdčí o tom že očekávají zápas se

svým délnictvem a na nčj se
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pod koni rak lorň vlastní domy

společnoHti vystudoval v Howdoin r 18(50 Založil střední řkolu ve West
Chester Pa jejíž byl prvním principálem byl hlavním řiditelem vyšří
Školy v Columbiis O Od r 1884 do 1889 byl hlavním řiditelem střední
Školy v Pottsdam N Y vydav 80000 na stavbu nových budov a obno

nichž jsou zařízeny dílny jnou prý

Jhřinaíli aardouaeny byly

pilnému pitrinf policii do

yv nepadařilo tajemnému vra--

atopu přijfti a má m ta to

tři apiebiny byly nřji
mužem kterýž v ohledá tom

viíní nížen jeat — Jeden

nýoobhodník tamní jent v po-?n- í

že viech třf vražed ae do

íl lont nrntn iml dnhldlknii

to většinou Némci kleří alespoňKomíne na vjielřeni stárky veni starých
přihlíží k nějaké oistotč v dílnách Lasopia "Journal of I] lucation ' praví: Pan Cook jest vysoce a vše
Polovina práce zadávaná firmami obecně vážen pro vzrftit každého ústavu 8 nímž byl ve spojení a pro své
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t Cincinnati hotoví se ostatnč vjruiHiiui i vuiiuvaiio um npoifcmminii hiuiu viho txew i omu a iiew jer- -

železničních zřízenců kteráž pre-

sidentem Clevelandem jmenována
byla podala konečně v pondčlí
zprávu o výsledku vyšetřování své-

ho a táž společnostem železničním
ani Pullmanovi není mnoho přízni

kentuckých předměstích Coving
sey ivia vlastnost použiti ksžde příležitosti a zručnost v rychlém rozho-
dování a energii v provádění Učinil dosti k uspokojení ctižádosti kte
réhokoliv muife a jeho nejlepSl práce literární jakož i vysoké pocty měly

-
3„(nr ton Newport a Iíellevue jakož i

v Indiáne a tamní konlraktoři za
oy oyu prea nim¥o4 kletboo monepelA

vou Uvádí se v rí že vyšetřová
se zadávají práci daleko do
vnitra svých státu Komisu ne- -hvernér coloradaký Waite vy- -

Dr Cook byl nemocen
Paine-a- v Celery Compound učinil jej zdravým
Učinil tisíce jiných ziirav(mi Prof Cook jest jedním z redaktorů

ním zjiStčno žo společnosti želez

niČní spojily se k účelům nezákon- - mohla íCula Přene vySetřiti výS
?ni díkAčinSof v níž ko konci časopisu Kducational Uview On ví právě co anszličina znamená Zde

ným k potlačení práv svých zřízen-lk- a mzdy praví víak žo jsou
stojí co píSe:mzuy veimi nune v Uincinnaticft a tím prý byl celt ten spor vv~ "Minulou zimu napaden jsem byl prudce chřipkou jež následovánaobnáňí průměrný výdělek kontrak
byla úplnou nervosní sklíčeností V několika dnech ztratil jHem na vázevolán Pullman prý též není ta-

kým dobrodincem za iakého se tóra a jeho rodiny #525 týdně
' I k a

jeho mužských dělníků
40 liber Po změně po lnebi a užívání rozdílných lóků bez jakéhokoliv
účinku počal jsem na nulu svého přítele užívati Psine-ft- v Celery Com-

pound Výsledky byly zázračné iMoíe chuť k jídla a trávení se zlepšily
vydává a dřel prý děloictvo bez 7l

ťniHledovní "Monopoly —

]fl to pod formou aákona —

lletboa naíí doby a vyčerpávi
aivi veíkeroa fysickou i du-- 1

'#íIq nažeho lida M&žeme

ivaii díky sa naie mírné po íne-- a

nevyčerpatelné zdroje při
l ale neiapomfnejme že jediné

im ietřením priv veškerého

a ženských il50 tídněnože a těžil x něho v k&ldAm #hl

du Stávkáři celkem vzato dočí- - WeJDňře JH0U P'cony dirkářky a počal jsern opět pravidelně spáti což nebylo mi možno učinili po něko-
lik týdnrt Užívám dosti 1 tento lék mám se vsak již za úplně zdravéhonali si prý vzorné a komise vyšlo- - Joi pracují ručně dostávají pouze

vuie nochvbnost zda soudv mřU 20 centu za sto kusft Mnohé Odporučil jsem jej mnoha mým přátelům a tito jej všichni vychvalují"
- r r ~4 JI

právo vydávali zákazv jimiž atáv- - uostl d0ře posUvené rodiny při- -
AIQ2e bytí neco jednodtHsilio?
Paine-fl- v Celery Compound činí lidi zdravami Zkuste jej
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vale aajíitžna bytu"
kářftm zakazováno jiné od zaujmutí Jímají práci do domu aby si

uprázdněných míst a tím od Bkébo-]dce- ry Jei i10" hrió pracovati
vání zrazovati Úřady spolkové

mimo lflnj nžco vydělaly A tyJínili k iml nřlt
dva z nich před bankou z koní a

vrazili do vnitř a n revolvery v ru-

kou přinutili kasíra k vydání

V
—

'Mvyiií atitní aond pennayl- - udělaly prý tu největsí chybu — a VT1 pracuji jesie lacueji na
všech peněz jež po ruce měl naU prý vlastně veškery ty krvavé (ť"me v Utlnftch jel si pouze

výtržnosti a násilnosti zavinila — tul Prací ce0° výživuÍi vynesl v pondélí roaaudek
roiaudek soudu

odmítnato vydiní aoud- -

čež s podobno-- i rychlostí z banky

vyběhli a na koně vsedli Leč ka- -

kau kterými aakicino
mílo jeptiikim odéným v

aír byl podobně rychlým a popad-
nuv revolver vyběhnul na ulici a

najmutím tak zručného počtu vydělávati musí

3000 příručích maršála spolkové i Smělá loupež
ho neboC tak dosUla se k moci na V Sylván Orove Kans oloupe- -
mnoze ta nejhorSí chátra a ten na byla v pondělí o polednách tře--
největSí vyvrhel chicagský "Mno- - mi zakuklený-u- i lupiči tamní banka
zf nestranní pozrovatelé" praví a a5 jeden z nich loupež životem

t revolveru jej dorazili — Na

vypátrání lupičů-vrahf- t vypsána od-

měna #200

Z t měsíc Hjon vjveženo bylo
ze Soustátí za $3765091 minerál

nich olejů za #30750500 bavlny za

#49849500 chlebovin a za #12030-27- 4

jinoch potravin
V Newark N J zemřel ve

středu puknutím srdce vězeft P
Hirscb kterýž z nemravného útoku

na jednu Školačku vinným uznán

byl Hirnch tvrdit neustále že zlo

činu onoho se nedopustil a posled-
ními slovy jeho bylo: "Umírám
nevinně"

n1nf loiinh hiv vfl vvaóoviní za ujíždějícími střelil a jednoho z

nich do zad zasáhnul Vzdor pora
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V4ob íkolního distriktu Galittin- -

kébo Dlerosbodnutí aond

řeholní Žádnou Be ke konci zprávy "přichází k svým zaplatil přeo nepodařilo sonení hiv
nění svému ujížděl ale raněný lu-

pič se soudruhy svými dále ko-neč-

ale přeo s koní painulou aektářství a jeptiiky imí tomu náhledu a přesvědčení žo druhým dvěma dosud na stopu se

řejných školách očiti po tak inačná část skutečné zodpovědnosti dostati Lupiči přihnali se domé- - Soudruzi jeho bojíce se vyzrazení
kdyby do rukou úřadů padnul vrá- -dokud náboienatví do uče- - za výtržnosti tyto padá na lid sa- - stečka jako vichr a dříve než po--

hotatihovati nebudou motný a hlavně na vltdu kterii patb učiněn biti mohl tili ie k nemn a několika ranami
1


