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vyrálil iftnf liUh a řeWlid chmele nojlcpllho Jrřmene a fiovbittiá

wilmw mrniNOM vonr

limito "STARS & STBIPES" nemá nNwůi
NsJlepM a neskuníjl snslcl plvs tvrdl j„ Vařené WILkOW

Brm08 BRKWIJtO CO Jot Bejsilrivejifm jp(B vroblimn

Delrgsci vedl llurkctt a Lincoln

ll oitoono Ol en lmt stretlivý
pnlár trn 1)1 tomkrn rpoioro
vás y ai o 1 ijo hod ráno v

sklepl grotriis (tro J llia v bu-

dově Pik Opera Ilon na 4 uli

ci Okatilill poiolinl b)li hal
čí kteří látali se tttltrsftovst (mi

prsermi a ta nedlouho u álo #

la msjl oheft pod tvou mocí Ale

asi ta hodinu nastal výbuch nrj-spl- l

lihovin uložených ve sklepě
a plameny vyllehly střechou

6patrové kamenné budovy a ne-

bily více k opanování Dividrlnl
budova byla jimi tničena a ní

úřadovny Adams a United States

expresní ipolečnoitidále Whiteův

restaurant Martinova jídelna atd
Ohefl Křil ae úžasně rychle a byl

nebezpečný pro hasiče Zsdnl
zdi cihelné se sř(tilyna llěstl vlak
hssiči nebezpečí zpozorovali a

unikli mu Bylo velké Itěstí Že

nebyl Žádný vítr jinak byli by
hasiči marně se snažili požár
obmeziti Život lidský na Itěstí

nebyl utracen žádný ač někteří
lidé unikli záhubě jen a velikým
namáháním

Modtral Modrovous

Jak známo Žil v středověku

né ttatém pfiitlkůvahikm J
Aomn a řeči odporučujlcl Mercera do

presidentovy přízně přednesenyPresident Roosevelt učinil opit
jedm i oněch rozhodných činů byly kongresnlky Sípleyem La

Zasedání tciMatiry státu
Nftriski

Vt ti kftkli — iělhr fttkttfť
ut — Oht4j aa fetttl Mei
nevj fůmétkf

Předminulé pondělí koneční

pledlotena byla v niltlm domě
nová táiAovad předloha a byla
klrrkcm čtena v odpoledním zase-

dání čtení léto pftdlohy mající
více nstli joooo slov vislo celé

dvě hodiny
Zvláltní výbor prscovst na této

pltdloz po Čtyry neděl a zpra-
cována jest na zákonech států
Ksnsasu Iowy Okia Califoroie a

Indiány Základem jejím jett la
má být majetek odhadován v úplné
hodnotě a zdaňován v jedné pěti-

ně hodnoty Původně navrhována

byla jedna čtvrtina ale konečně

ustsnoveoa jedna pětina
Předloha zákona dávajícího

okresní správě právo zavěsti ka-

ranténu byla guvernérem pode-

psána
V úterním zasedání senáte před-

ložil Halí z okresu Burt následu-

jící resoluci:

Poněvadž byla Spojeným Stá

tů předložena předloha zaříditi
v zemědělském odboru úřadovnu

"Veřejných cest"a založiti systém
národní státní a místní kooperace
k zteplení veřejných cest a poně
vadž jest žádáno povolení $20000

který ho povznes v očích trne ceyem Cushmannem a Cromerem

President delegaci ničeho neslíbil
ale není akoro žádné pochybnosti

tuno arunu
Zkust je a dosnil pak sami 1 Jíte lahodoJllbo piva nepili 47m

rické vefejooiti a učiní ho ještě
oblíbenějlím v srdcích amerického

r

Lže O Davida bud postaránonárod Vida !e aeoát (klamal
Tajemník války navrhnul ražbu

44688a atříbrných medalií v ceně
důvěru lidu a ta neplodným mr

báním času zanedbal přijetí dole

Tor naSi ideou : Zapili 1 dolarem a započít mlasi 1100000 pro vojáky ze Ipa
nělsko-americk- é války z filipin

litých předloh vydal v pondělí
proklamaci avolávajfcí zvláitnl

lur a Morgan tilitvmi tlsla u
fvtlifm tlorino Ptavl I

tmy a dívky vt(rř 1 plíce s vra-cjft- l

I
) ly napadány a násilni do

třtlito domů isvUfcány Muli i

leny stojící v slulbách oni ( li
lotrů láksli dívky 1 vmkova a

chytali obřil hanby po ulicích V

jednom případě lavlvčeno da jed-

noho lakového domu 1 4 děvče
oblek tam byl t ní strhán a na

niNií něho dán jí jiný v něm!

styděla se vyjiti na ulici a proto
musela tůststi v onom doupěti
Polici o těchto aločinech věděla
a přec je chránila pooěvadi
lotři ji kapitálo! podmazávali a

nebýt neohroženého návladního

tito skvrna ns St Louisů by
vězela jeltě dodoes

Zločine za firllvostl

Po dcllí dobu ucházel te ně

mecký mladík Frank Koepke t
Chicaga O přizeR hezké dívky
Emmy Schaíienbergerové leč tato
nechtěla o něm slyleti a to ko-

nečně ho dohnalo k hrozbám že

učiní konec její i svému životu

Tyto hrozby byly brány vážně
tskže pořadatelé plesu německého

zpěváckého spolku byli varováni

aby Koepkemu zamezili přistup
do sálu v čís 876 Milwaukee ave

v němž odbýván byl maikarní

ples Koepke te vlak přestrojil
za cowboye a v tomto přestro-

jení se přiblížil k dívce která jeho
lásku odmítala a požádal ji o tanec

Když ae spolu točili ve víru tance
tu Koepke počal znovu na dívku
naléhati aby ho vyilylela Když
vlak tato odmítla vytáhnul re-

volver a vystřelil ( Děvče zavrá-

voralo a kleslo do náručí několika
k ní přiskočivllca děvčat V sále
nastal ohromný zmatek a vle se

tlačilo k východům
Děvče přiloživši ruku na ránu

pravilo: "Frank mně atřelil pro-

tože jsem mu nechtěla slihiti že

si ho vezmu Je to ten s'tím vel

kým kloboukem"! Po těchto slo-

vech poraněné děvče omdlelo na

zasedání aenátu na dea 5 března akého povstání a z výpravy do

Číny Medalie budou rozdělenyProklamace ta zní:
ve tři třídy služební za vlastenec"Od presidenta Spojených Států
kou službu a pro vyznamenání vev Americe
službě Každý voiák který tlouPoněvadž veřejné zájmi toho

vyžaduji aby ae seaát eeiel rytíř Modrovous který touže po
rměoě žen každou manželku jíž
se nabažil sprovodil se světa Ta-

kovým moderním Modrovousem je

Aby usnadnila malé ukládání dir
City fluvlnifi Iliink v lirowu ftrercl

vkiiind nevné oceloví bank
ai mfibite vzftl domů Káyl MkK-ft- e

ne o bank v M dřtdovoA nlnílte je-
den dollar a obdržíte bankovní kaffki v
nl dollur přlpuiin te vím k dobru Jak Bif-

le se peafze v domíofm banku nahromadí
pflneie se tento řag od řa11 do nM tU
dovny vyprázdni se nen(e s spoMtaM
u vafif přítomnosti a dá ie ?arn ra at

kredit v valil koffco Tyto maM
otinony nesou drok vyrovnán pOMetni
Zavítal II by Jeden a nailnb sátispoo do
valcho domu vezměte si od ního Hwlt
bank

mimořádném zasedání proto ji

žil ve válce se Španělskem bude

oprávněn k první Medalie pro
vlasteneckou službu uděleny bu-

dou na př těm jichž služba
Theodor Roosevelt presidsnt Spo

jistý Alfred Knapp který byl dne
jených Stát A v Americe tímto

prohlaíuji že ze zvláštních příčin vypršela na Filipinech ale znovu

ty února zatčen v Indianapousse má senát Spojených Států sejiti
ae dali naverbovali

Tajemník pokladny poslal ae Knapp učinil úplné vyznání Že na provedení dotyčné předlohy a

poněvadž dotyčná předloha by
v kapitola města Washingtonu

nátu připiš vrchního návladníhodne 5 března ve 13 hod v po
sprovodil ae světa svých 5 žen
mezi nimi Idu Gebhardovou z

Iodianapolis která byla nalezenaleda'! o Čemž vlechny osobykteré odporučující povolení 083
na zaplacení nálezu nejvyliího

sloužila k obecnému dobru v Neb
rasce budiž uzavřeno aby presi
dent senátu jmenoval výbor tříteou oprávněny zasedati v něm

soudu Spoj Států v případu ko-- dne 3 července 1895 v jedné atáji
zavražděna a znásilněna Přízná čleoný z nichž jeden má býtijako Členové jsou tímto uvědo

měny
Vydáno a opatřeno pečetí Spo

řistného admirála Dewey-h- a ji-

ných na základě potopení Spán
právník by tento výbor vypraco
val předlohu kteráž by připravila

ní Knappovo bylo odpřisáhnuto
před mayorem Boshem a v hlav

nich svých částech zní takto:
lodí v bitvě v zálivu manilském

BANNER LKJUOIt HOUSE
rlMtiil

EMILHANSENr-SSTSiííZ1-
-

Výteiné pivo Hile na čepu NeJlepUÍ vína a llkrfry a jemní doutníky
Chutný zákimck vždy po nic Jt Jtdnatnlem pro proilulí kontnukt
kořalky a východní smoíltne Za výbornou Jakoit vfabo timíÁ se tuH

jených Států ve Washingtonu dne Nebrasku k přijmutí všech výhodkteré později byly vyzdviženy
Dne ai ledna 1894 zabil jsemke alužbě vzaty Polovic této

a března 1903 '

Theodore Roosevelt
Emmu Littlcmannovou v ohradě

aumy připadne Ďeweymu důstoj

zákona přijatého kongresem Spo-

jených Států
V nižším domě čtena byla zda-

ňovací předloha podruhé a odká-

zána byla zdařlovacímu výboru

s dřívím na ulici Geest v Cincinníkům jeho a mužstvu a druhá
polovice do námořního pensijnlho

natiV pondělí slaven v kongresu
den narozenin Washingtone za Dne 1 srpna 1894 zavraždilfondu

Na návrh Searsův usneieno abyneobyčejného účastenství jsem May kekertovou na uliciPro nového tajemníka obchodu
Walout v CincinnatiVýbor na loďstvo a rybařeni ve vytištěna byla v 1000 výtiscích

Koctter z Douglas podal reso
a práce bylo podvýborem domu

usneieno učinili odporučení na
sněmovně rozhodnul 10 hlasy Dne 7 srpna 1894 jsem zabil

luci v níž poukazuje na to Žeproti 6 že nepodá příznivou zprá svou ženu Jenaie Connort Knap

navržena resoluce Casselem z Otoe

aby na počest Mortooovy pa

mátky uspořádány byly tmuteČnl

obřady ve spolkové schůzí senátu
a nižlího domu což te v píteť
stalo Guvernér Míckey byl hlav
ním řečníkem a vedle něho mluvi-

lo jefitě sedm jiných řečníka

Mickey poukazoval na veliké

záaluhy Mortooovy které si tento

vu sočmovně o návrhu na podporu povou pod mostem přes průplav Union Pacihc dráha celý avůj

systém nechala zanedbati takým

?200oco na vydání onoho odboru
Ve atředu odpřísáhout byl Ja

mes K Garfield korporační korní na Liberty unci v cincinnati aobchodnímu loďstvu z vládní po

kladny Soudci výbor aenátu od způsobem že poitovof spojeníssr nového obchodu a práce a mrtvolu její jsem shodil do prů
plavu

čež rychle bylo odveženo do ne-

mocnice kde rána jeho prohlále-o- a

za nebezpečnuo

Koepke mezitím zmizel a ukryl
te na galerii byl fam vlak zpozo-
rován jednou přítelkyní postřelené
dívky která policistu na něj upo-

zornila si slovy: ''tamhle je ten
muž nimž Emma tančila"
Policíata te odebral oa galerii

aby Koepkcho zatknul tea to vlak

ihned nastoupil svůj úřad
jest nynf velmi nedokonalé a od

poručuje aby požádán byl poltov
poručil jmenování W R Daye
za člena nejvyilibo spolkového V červenci 1895 jsem sprovodilZ Washington posláno bylo

Přijmou 80

řííílllí fl MjoIllll ví
jcMlrifitolY

pro nalc takovou oblibu vzbuzu-

jící ln00 zakázkové mužské

obleky t celou výpravou od hlavy
V patě dál pro nafto 1 10 00 dám-

ské obleky a celou výbavou od

hlavy k patě pro prodej bícyclůa
jiných pro domácnost důležitých
předmětů Velíc dobré podmín-
ky zajílťujícf značný příjem

Hlaste te t odporučeními
okamžití u

G JANES & CO

ní odbor v Washingtonu byjoudu
Senát v pondělcím zasedání po

se světa Idu Gebaardovu v India

oapolis
získal o Nebrasku zvláltl a o ze

mědělství vůbec
stala se v oné věci náprava

V středovém zasedání legislatu

vládní pozemkové úřadovně v

Great Fails Moit oznámení že

bylo vládě vráceno asi půl milionu
volil f cooo na postavení dvou Dne aa prosince isem zabil

ry Hall z Douglat uspořádal projízdních soch ve Washingtonu svou ženu Annu v jižní 4 ulici v Kubelíkovo zasnoubeníakrů pozemků v severní Montaně
celou Nebrasku zvláštní překvaHamilton a u Liodeowald jsem jikteréž budou moci býtí zabírány

sice hraběte Pulaskiho a barona

Steubena kteří v revoluční válce hodil do řeky"
zpozoroval a uprchnul po temných
tchodech nahoru kds te snažil
otevřití okno aby mohl ním

uprchnout! Policista mu v tom

pení Podal totiž reaoluci aby
legislatura nařídila generálnímu
návladnímu by upustil od vlech

osadníky za domoviny a jinak a

nimi může býti naloženo dle po
Toto přiznání vrah stvrditse tak vyznamenali

Va sněmovně v úterý přijat 136
zemkových zákonů Kdo ai přeje

zákonitých kroků proti ručitelůmale zabránil a po krátkém zápasuhlasy proti 100 zákon ze senátu

bývalého státního pokladníka
o této záležitosti více se dozvědí
ti musí dopsati na Public Laodposlaný a týkající se mény na ho přemohl a přivedl ho do tálu

kde byl ztotožněn a přivolaným Bartleyho za náhradu zaplaceníFilipínách Ve atředu byly v se Market and Maílson St Chicago moffice v Great Falls Mont
vozem odvezen byl na policejnínátu přijaty rozpočty na postu a soudních útrst

Resoluce Hallova je tak zajína zemědělství Při zeměděUtvl

vlsstnoručním svým podpisem
Tské dle svého pozdějíiho přizná-
ní zavraždil avou třetí ženu na-

zývající se za svobodna Goddardo
va která zmizela dna aa prosince
a o této vraždě vyslovil se Knapp
následovně Zsbil jsem ji v J
hodin ráno dne aa prosince a ne
vím ani proč neboť nebylo mezi

námi nikdy žádných hádek Pro-

budil jsem ae oné noci a pojat jsa
vražednou touhou chopil jsem ji

stanici

Ktltístl za neitístlm mává a důležitá že ji podáváme
KRONIKA UDÁLOSTÍ

Krvavá fcltka stávkářS 1 tetou
polkového maršála

zde v plném znění
jest povoleno 150000 na vyhu
bení nakažlivé sliotsvky a paz
nehtníce

Nemiň tkoro týdne aby na
Poněvadž jest a byl téměř po

pět roků tpor před toudy tohoto
některé dráze nepřihodilo te ně

Ve aoěaiovni bylo schváleno U Wrigbtových uhlodolů v zá jaké neitěatf Poslední událo se

na Cincinnati Southern dráze bií'
ttátu v němž ttát jest žalobcem

proti ručitelům na úřední záruce

Josefa S Bartleyho bývalého
státního pokladníka a

že Leoonu Tenn o a hodině z

rána dne 37 února Strašlivé

toto neltěstf v němž zshynuli tři

dohodnutí společného výboru o

hledné povolení na vojsko a zá

kon poslán k presidentskému pod

pisu
V pátek v senátu přijato povo

lení na loďstvo několika dodat

padní Virginii se strhla ve středu

dne 35 února bitka mezi stávku-

jícími uhlonopy a četou spolkové-
ho marlála v níž bylo 9 mužů
usmrceno a 15 jich bylo zraněno

Cunningham v čele sto mužů byl
vyslán z Charlestonii aby předlo

poněvadž dotyčný spor te Italí

za krk a svíral ho tak dlouho až

byla mrtva Pak jsem začal

bych ae zbavil mrtvoly
i koupil jsem za 13 centů bednu

vecpal jsem do ní mrtvolu ženy a

víko jsem zatloukl hřeby Pak

velice nákladným pro ttát jta
projednáván po čtyřikráte v dist- -ky na to ae rokovalo o povolení

na vojenskou akademii a bylo

lidé a 34 jich bylo poraněno za-

viněno bylo rozšířením kolejnic
Vlak ařítil te po příkrém svahu ku

břřhu Tennessee řeky a oheli v

troskách vypukouvlí avýloval hrů-

zu neltěstí Strojvedoucí Bibb

nktoim soudu a po třikráte v

Nál mladý český houslista Ku

belik o němž te prohlašovalo že

má mramorové ardce ae dle zá-

mořské depele z Vídně dne i
března zasnoubil hraběnkou

Marii Czaky vdovou po hraběti

Czsky kteráž jebt neteří předního
uherského státníka předsedy
uherského ministerstva Kolomana
ze Szeli
Zasnoubení to je pokračováním

rjmance kteráž prý vznikla mezi

hraběnkou a Kubclíkcm před 'fa-m- i

roky v Debrecíně když tam

Kubelik koncertoval Tehdy byl

19 roků stár a hraběnka byla at
a tato zahořela k němn takovou
láskou že druhého dne pozvala
jej do domu svého otc kdež

mladí lidé ae apolu po tomto se-

tkání tajnč zasnoubili Od té doby
se spolu osobně nesetkali ale

denně prý si dopisovali
I!raběakakterá prý jest pravou

maďarskou kráskou vlechny ná-

vrhy ke sfiitkujimiŽ byla zahrno-

vána odmítla a trvala na svém

že jedině tc stane chotí virtuosa a

rodina konečně této tužbě jeji

vyhověla a na její telegrafické

pozvání Kubelik přijel do Vídně

kde tlaveno bylo jeho zasnoubeni
1 mladistvou hraběnkou u pří-

tomnosti její rodiny
SDatek má býti odbýván za rok

Kubelik vystaví si prý ve Vídni

palác kde hodlá ae trvale usaditi
a odtud bude ae vydávali na

umělecké cesty na nichž ho bude

supreme soudu a tak dalece s'dn

TRŽNÍ ZPRÁVY
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jsem se vypůjčil vůz a kolem je-

doucího jednoho muže jsem požá- - kázalo Ža tento spor skončil a
schváleno aby president jmet oval

jednoho kadeta do ni z Porto
Rika

žil atávkářům zákazné listiny vy-

dané od spolkového soudce a 350
etákářů postavilo ae tomu na od-

por Byli ozbrojení winchestrov-kam- i
a když maršál chtěl některé

stávkář zatknout! tu dolilo k

jal aby mi t bednou pomohl nalezen byl pod troskami a vzdor
viemu namakání nebylo možnoPresident poslal aenátu zvláStní Když isem vyjel tu jsem nevěděl

kam pojedu ale když jseso přijel

anad skončí bez veškerého užitku

pro stát budiž uzsvřeno senátem

státu Nebrasky ae souhlasem
domu zástupců Že tímto se naři-

zuje generálnímu návladnímu by
na konečné srovnání vlerh nároků

i
střelbě která trvala po několik asi míli za město tu mi napadlo

abych mrtvolu hodil do řeky'minut Osm stávkujících uhloko-kop- ů

bylo usmrceno na místě raI Koapp bude co nejdřív posta

jich bylo zraněno z nichž dva

umírajícího toho muže vyprostili
z trosek Přítomný lékař chtěje
ulevili mu v jeho trápení nabídoul
mu trochu brandy leč strojvedou-
cí ji odmítl těmito slovy:
"Neokusil jsem ji v celém avétn

životě a nechci začiti ani nyní
Umírám" doložil neiťastník a na-

máháním "raději jděte pomáhat!

tohoto státu proti ručitelům na

záruce J S Bartleyho pro jeho

ven před soud v Ilsmillon O a

před tím nezdá se míti tolik strachumrtelně jeden příručí marlála
černoch byl zabit a byli zraněni jsko má před lynčováním kterého

se hrozně obává a ten nejmenlízvláštní policista dráhy Ch & O
hřmot způsobuj u něj rozechvěníbyl itřelen do ramena jeden ze

atávkářů oa něho vystřelil SmithI v celém těle Ačkoli dovedl bráti
lidské Životy jako kdyoy to byla

nějaká kratochvíle tu sám o avůj

1

I

i)

ženám a dětem v kárách" S těmi

slovy ilechetný tea muž dokonal
Z celého vlaku zachráněny byly
pouze dvě spací káry

se vlak hnul a následkem toho
kule zasáhla jen jeho rameno

Smith zastřelil útočníka z revolve- -

OJ t Wly " mne "

OvatftMI " -„„ M(

tito (llolk dodáni ffi "I
četa maršálova zatlačila

lhůtu jako atátolho pokladníka
která započala dnem 3 ledaa

1895 zanechal vlech dalších práv
nich kroků pod podmínkou úplné-
ho vyrovnání vlech soudních útrst
z onoho sporu vzellých taxova-

ných proti ručitelům i proti státu
Nebraska
Záruka oa níž podepsáno bylo

13 předních občsnú Nebrasky
obnáiela fi 500000 Ačkoli Bart-le- y

byl odsouzen k dvacetiletému
vězení pro zpronevěření více nežli

půl milionu dollarů státních pe-

něz přec dosud stát od ručitelů
neobdržel ani jediný cent

Jaký oaud bude míti tato reso

život ae bijí Rodina jeho pro-blalu-

že Alfred Knapp je Klen
cem a obhajoba bezpochyby
ho bud hájiti z 'noto sta-

noviska

Mm k piv dílíra k dodál mqm "

Tatrám ka kmml k dodáni 4fiat "
řrvnl splátka aa královský itn
Dna 36 února obdrželo Metro

zprávu v níž klada aenátu na

ardce aby neváhal a přijal před-
lohu na celní aazby pro Filipíny

jak ji přijala dolní sněmovoa

Tato předloha činí clo o 7$ proc
ze ata menlí President pouka-

zuj na to že právě dostal od

guvernéra Taíta z Filipín zprávu
že jest onoho snížení zapotřebí

jinak že vlechen obchod a průmysl
tam zahyne

Morgan dosud mrhá čas svým

zbytečným tlachem o panamakém

průplavu V senátu přijata Aldri-chov- a

předloha regulující vklsdy

veřejných fondů v národních ban-

kách Dl ní národní banky
budou muset eyní platit úroky c

vládních peněz které budou mít

uloženy
Sněmovna dosud Aldricbovu

předlohu nepřijalaale bezpochyby
Že tak učiní a některými dodatky

Oba domy Zasedaly i v neděli

nevykonaly vlak nic co by zaslu-

hovalo zvláltní zmínky Senit

přijal aice novou přiatěhovaleckou

předlohu ta se ale od stsrébo zá-

kona skoro v ničem nelítí

Z WashlnftOBB

doprovázeli jeho choť
atávkář a zatkla jich přea 100
Ve Čtvrtek ráno přivezl Cunning-
ham a jeho četa 10 atávkářů do

LnhiS araan I I tamono mví f
M

Kubelik tímto spojením ma
"JI ťmana bojlnka 'llmotbyi Um"

Šamana latalavt lil"Cbarleatonu a ti bylí uvězněni na ďarskou Šlechtickou rodinou te
jistě tvému národu odcizí Vlivem

Lotří v oafdleck spravedlnosti

Znamenitý obvodní právník

politan umělecké museum v New

Yorku poukázku na 1500000 ja-

kožto první splátku uči-

něného pro museum závětí

Jacoba L Rogene mi-

lionáře který avé jmění získal

obžalobu přestoupení zákszu od

spolkového soudu 61 atávkářů jeho tekretáře Skřivana stával se
Josef W Folk v St Louisů kterýjeat drženo ve vězení od stát z něj stejně umělec mezinárodní a

vlivem budoucí jeho manželkyneohroženě koná svij úkol vy- -ních úřadů v Beckley Pět atáv-

kářů kteří byli ve srážce poraněni
čistění města od politické i morál stavbou železničních paroatrojů bude práce Skřivanova nplnl do'II

končenaDallí splátky na odkaz budou vyjiž zemřelo Dle výroku deputy
mariála Cunnioghama jest ozbro

lace to jest těžko říci Někteří
zákonodárci vyslovují t ní

stojí rozhodně proti ní v

odporu

— V Hastings vznikl v pátek
pláceny poatupem vyřizování zá-

větí až dosáhoou r celku odkáza

oých 15000000
jený odpor stávkářů úplně zlomen

ní Iploy dostal do osidel spra-
vedlnosti tří lotry obchodující a

lidským mssem Jsou to Louis a

Max Sabinerové a Chas Williams
kteří vedli "domy a otrokyněmi"
kde mladé dívky byly aoustavaě k

krátce před osmou bod večerní
následkem bitky u Stanisfordu

požár v třetím poschodí QueenV středu jmenováni byli v ser t "~ 1

— Pan Frant Semerád oblí
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životu hanby zaprodávány S nimi
nátu dle Hallovy resoluce na vý-

bor k vypracovaní předlohy k

dobru veřejných cest Hall z Burtzatčen byl Nathan Kreuzer

četa zmocnila ae téměř 100 půlek
60 revolverů a množství střeliva
Z jiných pramenů s opět sděluje
že ostatní stávkující uhlokopové
v Wrightovýcb dolech se nepod
volf spolkovým úřadům a možno

tedy očekávati jeltě dallí srážky

Starají $e mu 0 "JíJt" — Válelni Obvodní právník prsvíže bratří

bený hostinský na robu 16 a

William ul objednal v minulých
dnech od světoznámé firmy Kor-

bel Bratřf velké zásoby těch h

vín kořslek a rosolek

Hasty s Furnaa a Sloan z Fill

City Business college a v brzku

rozšířil se i na toutednf grocerní
obchod C H Kippa největií gro-
cerní obchod v městě Obě budo-

vy každá v ceně asi 115000 byly

požárem skoro úplně zničeny
kdežto Ikoda na zboží grocerolm

způsobená odhaduje te oa I20
000 a jest pojiitěoím úplně kryta

Sahinerov é byli před časem pro more

V domě zástupců zvítězil Gregg
z Wayne v parlamentární bitvě aKrajané kteří jsou milovníci sku

předloha jeho vyžadující Že kažtečně dobré "kspky" učiní dobře

medalie — Noví dtmoviny v

Montanl

Kongresnlk David Mercer jenž
tak dlouho zastupoval Omahu ale

konečně byl dán voliči na odpoči-

nek nasszuje vlechny páky aby
se dostal do jiného teplého hní-

zdečka a v pondělí dne ty února

Strašlivý požár v Clnclssitl

Nejhrozněji! požár od té doby

podobné přestupky z New

Yorku vyhnáni a proto ae odstě-

hovali do St Louisů kde se stalí

majiteli asi 10 neřestoýcb domů

které policie za úplatky chránila a

proto ae neplecha ta tak rozřiřila

když te tam zastaví a zboží ono
Po nějakou dobu byla obava žeco město bylo vystaveno atihou! okusí Frank bude zároveD vína a

dý okresní superintendent Ikolní
v Nebrasc musí míti učitelský
certifikát prvé třidy byla přijataCincinnati ďoe a 6 února Škoda

MraoMii vrbr lil Ottadravým plamenům padne v oběť

celý obchodní Čtverec ten'
kořalky prodávati na gallony za

ceny velmi aníženéž část města mezi ta a 9 ul akterou apůsobil obnáií nejméně Ve čtvrtek byla v nižším domě prSrljni ntfcajn


