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ny další kroky jimiž šíření náka
nepletl se do toho do čeho nic průběhu audience své odepřel po chána samovražda oběšením nebzy zameziti se má Na podnět mu není Návladnf uvádí dati jakýchkoliv zpráv a pouze sc

žitfm kyseliny karbolovéobchodní bursy zorganizovány v odpovědi že daní již uloženo
r rt ~ u:i„ i- -veaouci 1 n 1 -

I četné výbory jež na důkladné vy-ně-
n

zavraždění zaměstna-- 1test ze dohlížet! zá jest tam tolik kolik zákonem do vá vážnost situace
čištění města mají a : 11 ji 1 v soDotu z rana samovrazuu sko- -volováno jest a že výnos týchž 1 na uue v uiauu Am i rvi # rt řJ rwt ttrxc an rfpAhil

vatele svého I Hoffmana jehož
mrtvola 1 června v písárně nale- -

1 _ _y x — 1 „

roveři započato í s vykuřováním
neien jednotlivých domů ale i sotva ku krytí běžného vydání svém setrval Následkem toho

uo rexy ieaar t nowara z
zena pyia

a o c
ceKch čtvrtí — V neděli oznáme vrátí se prý Lee do Havany jak-

mile soukromé své záležitosti tu
Kockford 111 a sice učinil prý

městského stačí a končí následo-

vně: "Soud kterýž rozkaz tento

vydal nemá Žádného práva k u- -
myslelo že oběti upico v psarne I

no
'
zdravotním

urovná
odborem 6 nových

případů a 2 úmrtí z Mobile Ala

oznámeno jich pak 1 1 a z Ed kládánídaní a proto nemůže také

ani vypsání týchž komukoliv

tak následkem toho an ve svých
účtech zkrátka byl

Do Pierre S D došla v so-
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tak že celkem dosud 58 osob žlu- -

[tou zimnicí onemocnělo a 9 jich
Z Washingtonu oznamuje se poslednějších zastřelen a jeden

Dobytčí bursa

v Kansas City prohlášena byla v
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Mezi Deerfield a Matkin Kskladně na Alasce stanici vojenrokv v Telia úpadek učinila měl oznámeno koncem týdne že kon titrustovním Uursa tato jest or-

ganizací dobytkářských komisio-nář- ů

a kontrolovala doposud pro
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