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kořifť kterou mohou uchvátit
vssli klrtkovi ji si hodinky a psk

uprchli Po jejich odchodu poda
li k domů ptavtl k Alici abyTV 7v '
i íI a Úlu požádal aby sftMala

lilo se p Pelikánovi sprostní
pout na nohou a rukou a pak

v Kuřímu se pry i nu necu
k sděleni Trprve kdl

hned o loupeži podal zprávu poZPR " T
v- licií Tato jako olyčiti — - po

lupičích nenalezla dosud ani nej
menfil stopy

dívka nevracela vzbuzeno bylo

pndettenl a potilo se po Kile

pátrali Struho byl mladým rol-

níkem který nedávno zdědil ma-

lou (armu

ronlku utlutíPřehled ro hxHa polil le

Zatli policistu

(iustav Marks známý lupič

ní Hrpublikánskl strana nomi-

novala ho ta guvernéra a tHskř
úřad tento Mstíval ku cti své i

strany trpuplikánské
Z fcoje mezi kapitálem t prací
V sobotu se idálo la slávka na

pouliční dráte jilnl strany v Chi-

cagu bude urovnána arbitrací leč

ředitelé korporace mají patrni v

úmyslu unie rozbili a proto tvrdo

lijně zůstávají na podmínkách
kteié kdyby byly stávkáři přijmu-t- y

znamenaly by jich porážku
V neděli odbývána byla v síni

Taitersall obrovská schůze již se

súčastnilo 15000 lidí a v této
schůzi přijata byla resoluce odsu-

zující společnost1 s zároveři prolila-laSují-

se pro vyvlastněnf dráh

Jak se zdámúže se 1 této sláv

ky zřízenců na pouličních kárách

k pokutě Í15 pro nepořádné cho Dilánl občanu" as Jim nevyplatilo

V St Louisů skončen byl soud
as i_s Johnem r Uoianm proiseuou

demokratického městského úsifed

který hledán byl policií chiesjkou
pro vraždu jistého hoxtitiského na

severní strsně nalezen byl v sobo-

tu v noci v jednom hostinci na

rohu Robey a Addison ulic a když
níbo výboru a policistou Frankem

vání jel také ihned zaplatila

Když byla vyváděna s Itllého do-

mu křičela že se bude modlili za

zspovědnického presidenta který

prý nezastupuje kořalečnfky a

sládky ale lid "Mne vyhazujete
domu ale kdyby rde byl sládek

nsjský nnh kořalečnlk ten by byl

připuSlčn" zvolala

(iarettem kteří "dělali před sou

dy občany z přistěhovalců aniž ho chtěl detektiv (Jninn zatknou-l- i

vytáhnul revolveř a střelil ho

doufaje Že podaří se mu tak

uniknouti Druhý detektiv Blaul

by tito měli zákonité nároky na

občanství Oba byli usvědčeni z

tohoto vážného přestupku v pod-

vodech a občanskými listy a odsouNationová vytýkala Roosevel
hlídaje zadní dvéře aby Marks

Zkusto Jo a doznáto psk aimil fa jste UhoilneJAflio piva naplil 47m6 Jnemohl jimi uprchoouti jakmilezeni byli soudcem Adamsem vetovi Že prý na cestě po západě
vozil sebou lihoviny že kouřil

atd Zdá ne Že by měla být Ka

Z WasMintonn

ranama mmí nhá!iti priplavnl
smlouvu pttd siniltm Spot St —

MnJ proti piouiňm— koostvtlt

pdcpttl poslali Vfiiff na stMiřt
V Colorado- - "ulsnivd Nationová
V JI llm tfom --Dtltgact dělník A

I Montany u presidenta
V pátečním zasedání kabinetu

president tajemník llay rozho-dl- i

le oyněM vláda v 1'anamě
musí napřed schválit! imlouvu

proplavnl nežli ji schválí ameri-

cký senát neboť vláda nechce

aby se to opakovalo jako při
která již schválenou smlou

vu senátem zamítla Smlouva

dána bude do rukou komisařam

Panamy nyní ve Washingtonu
dlícím od nich dovezena bude

do Panamy

ťroplavnl imlouva byla minu

lého týdne atátním tajemníkem

Ilayem a vyslancem Panamy
Uunau Varillou podepsána a v

vyvinout! vfieobecný boj mezi ka-

pitálem a prací neboť zaměstná

vatelé kteřf majf smlouvu s unií

vozků jež čftá v Chicagu 12000

spolkovém dbtriktoím soudu na

pět roků do káznice a k pokutě
rolínka poslána tam kam patřila

zaslechl ránu vrazil do vnitř a

nežli mohl Marks poznovu vystře-

lili vypálil na něj dvě rány z

nichž jedna ho trefila do ramene a

druhá do stehna Smrtelně do

(1000 Distriklní právník Dyer
členů poslali unii dopis rovnajícížádal za vynesení rozsudku nad

Thomasem E Uarretem bývalým

už dávno

Když president Roosevelt meS-ka- l

minulého května na cestách
se téměř rozkazu že nenecbají-l- i

vozkové zaměstnaní u korporace
své sympatické stávky budou

žaludku poraněný policista i lupičmarěálkem obvodního soudu od

volačnfho v St Louisů tisvědčev Uutte Mont ve své řeči učinil
byli dopraveni do nemocnice po
licista však v krátké době zemřelného z téže obžaloby Advokáti považovali smlouvu uzavřenou s

unií vozků za neplatnou a že

CRESCBNT UHLI
prodává jen

South Omalia Ico & Cóal

Company

oznámili Že bude požádáno o pro

poznámku k děloictvu nadšeně ho

uvítavšímu aby jej také níkdy te

Washingtoně navštívili Delegace
dělníků z tamního státu přijala

vfiechny vozky propustí
puštění na zárukudokůd nerozhoď

Lei na tuto hrozbu společnáne se o chytě v soudním jednání
rada vozků rozhodla se v neděli

ale so iid Žádost odmrštil a oba od

souzení předání do rukou spolko
večer jednohlasně pro původní své

pozvání to a co tyto řádky plfie-m- e

možná že již jsou hotty pre-

sidentovými V celku jest jich Telefon mm Koutli mh Htrect u- -tvého marSála Uvězněni budoucelku obsahuje 30 článko z níž
Seat každý od jiné unie Sedmý ve Pour Courts dokud se o chyběprvních iesl tvoří hlavní podsta-t-

Smlouvou tou Panama po
socialista McDonald zůstal na

nerozhodne

usnesení a schválila stávku vozků

pracujících pro společnosť jeli-

kož stanovy unie dovolují stávku

ze sympatie k sesterské unii naří-

zeno vozkům nedodávat! a nedo-

vážet! žá Jné zboží pro korporaci

Marks vfiak se zesvých ran vyléčí

Jest teprve 21 roků stár a byl již
několikráte trestán Policista

Quinn zůstavil po sobě vdovu a

tři dítky

28 Italu upáleno

125 Italů pracujících na dráze

blíže Lilly Pa obývalo společně
dřevěnou kůlnu a neSťastnou ná

kodou v sobotu v noci kůlna se

zapálila od přetopených kamen a

v ohni tom bylo 28 Italů upáleno
Kromě toho 32 jich bylo poraně-

no z nichž někteří tak těžce že

ranám svým musí podlehnouti
Kůlna v níž tito lidé přenocovali

doléhání svých soudruhů doma
tupuje vládě Spoj Státa ve tvém Černá kronika J M M M--

A M
Vsoeliny druhy tvnlélioa měkkého ulili NoJnlMÍ cenyPolitikáři to mají presidentovi za

území všechny pozemky na celé
V St losenh Mo zastřelen NoJlepM nrksríssuké ořucliové a pro vytáhni ieí 00— 16zlé že pozvání to učinil ale

čáře kterýchí by vláda Sp- - Států
byl v úterý Irviog McDonald syn Vozkové uváděli za příčinu svéhoRoosevelt se vždycky řídil svými

náhleiy a ne náhledy politikářů bohatých rodičů od cestujícíhopolitovala ku zbudování a řízení

paníyiik(S!io proplavu Mimo to

postupuje republika Panama vlá

rozhodnutí nízký "triek" generál-

ního managera McCullocha který

nepodepsal žádnou smlouvu S po
agenta Jos F Furlonga po bád

ce a to k vůli několika herečkámMimořádné zasedání 58 kongresu

Nilfl dům přijal rtciprocitnl Furlong po zavraždění Donaldově věřeným k tomu výborem ale po
smlouvu 1 Kubou — Tato odidtd vvdal se v ruce policie o omlouval depsal ji před dvěma týdny výbo
na tenáiu — Demokraté chystají svůj zločin sebeobranou Na po ru k tomu nr pověřenému tobyla sto stop dlouhá východní

její část' určena byla pro kuchyň ast staviliji přtkdlky liccjní stanici zavřeny byly jako proto že zřízenci hrozili vyjiti na

MWollstein&Co
prodá vám gallon

dobrého claretu tóíí za 65c

Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státí pouze Coc

WOLLSTEIN & CO INK
622-52- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

V nižším domě došlo ve čtvrtek jídelnu a dělníci v druhé částisvědkyně slečna Grace Hoitová stávku a McCulloch chtěl stávce
k hlasování o kubánské předloze paD( Lester Leland Myricková jež vozků přede jiti a unii konduktérůspali stlačeni jako sardiuky Ke

každému konci vedly pouze jednyna vzájemnost obchodní a předlo obě pochází z New Yorku a jsou motoráků tlitěl ubnti tím sil

V průběhu lýdnu neudálo sedvéře Ohefl povstal z přetopoha byla přijata 335 hlasy proti ar členkyněmi společnosti "The

Governors Son"Hlasy proti předloze odevzdané ných kamen na východním konci tolik výtržností jako při počátku

stávky a to hlavně z té příčiny žeokamžitě celá kůlna byla v pla- -V Iiloomington 1 11 černochnáležely republikánům i demokra

tům Williams dem z Miss ni Mathew Nelson pohádal se se svo policie nejen všechny káry obsa

do soustátí veškerou pravomoc
nad územím jí postoupeným kte

til obnáíl od 8 do to mil na kaž

dé straně průplavu
Smlouva jest zpracována dle

zákona přijatého v kongresu po

návrhu Spoooeroví n na místě

pronajatí půdy dáno jest v ní Sp
Státům cestovní právo na věčné

Časy a na místě dříve ujednaného
smí&eného toudnictví složeného z

úíadníků obou národností jest
dáno Soustátí všechno právo
soudnické na celém tom pásmu
Soustátí jest dále povoleno opev-

nili průplav a oba jeho konce a

jdržovatí vojsko k jeho ochraně

Města Colon a Panama jsou samo

správná pod republikou Panamy
ale musí udržovali pokoj pořádek
a zdravotnická pravidla líce by

musela vládl Souutátí zakročili a

menech Italové probuzeni kou-

řem hnali se ke dveřím a v tomvrhoval aby předloha byla vráce-I- jf milenkou tské čeruoíkouTillie
to boíi o život bvlo íicb mnoho

zuje ale policisté rozestaveni jsou
i po ulicích aby Zabraňovali shlu-

kování se lidu :

na výboru lec návrh ten zamítnut Mooreovou a zastřelil ji na ulici

načež dobře mířenou ranou ukon poKlapáno a ti vesměs v ohni za193 proti iOj Předloha přijatá Zvláštní Hv&toSnf imbfdkii
obsahuje zákon na provedení ku čil svůj život Zástup lidí přivo Vzdor tomu vlak při zahájeníhynuli Někteří vyskočili bez

obleků malými okénky a pořezali
se o okenní sklo Vělfiína jich

bánské smlouvy o vzájemném jízdy na nové linu na State ulicilaný hádkou byl svědkem té dvo-

jité vraždy do 5 ledna 11)03dolilo opět k velikým výtržnostemobchodu a těch ji hlasů proti ní

pocházelo od několika demokratů měla své úspory v kufrech ležícíchV New Yorku zatkli tajní při Pět kabelových vlaků bylo spo
z Louisiauy a Texasu kteří chrá jejich hlav kde spali a když 01dělení ku ftlábu distríktního ná- - lečností vypraveno po této linii a

kvart Port Wlnu iib I kviirt IHiick- -iní třtinové cukernictvf a od něko někteří na to vzpomenuli že majivládního Jeroma právníka Sam cesta tam 1 zpět vyžádala 4 hodí
m ISM I

tyto úspory za dlouhá léla ztratithka republikánů z Michiganu a Leibowítze pro pokus podplatit! ny casu uuezto ouycejne vezrru

Kalifornie ku ří chrání cukerní vrhli se nazpět do plamenů abystátního svědka Dyla tu žena

která nechsla zatknouti dva mužectví z buráku kufry zachránili lei sni jediný
těch odvážlivců se více nevrátil

to hodinu a čtyřicet minul Po

první jízdě zanechala spolcČnout
vSedi dalfiích pokusů s jízdou po
této linii

Kubánská předloha byla dána v
jíž jí chtěli vyrvati peněženku

bcrry ZDARMA kažMpillotiovó
objcdniívco kořalky

4itólíírlísoTír0ZÍr?CLlcsffložilií
se zániftuii o miirmté CistoU? pro jiíilřeby rodinné

S S Goldstrom Soulli OiiiíiIiíi Nclt

Mrtvoly těchto byly nalezeny 11

pátek senátu a odkázána byla vý Tato sdělila návladnírnu že práv
boru na zahraniční věci Ten ji Jízda zahájena po 1 hodině odkufrů a ruce nešťastníků křečovitě

tiskly kožené pásky jich Patrně

zahynuli když chtěli své kufry

hodlá co nejrychleji projednali polední a blíže 43 ulice nahroma

dil se dav lidu čítající asi 3000

ník ji vyzval by přispěla ku í

zatčených a na rozkaz

ukryli se dva tajní v je-

jím bytu a když Leibowitz k ní

přisel a nabízel jí $25 když bude

svědčit dle jeho návodu tu tajní

ale neočekává se že senát bude

hlasovali o ní dříve nežli asi před
vánoci protože demokratická

odnááetí Mrtvoly byly tak opí osob který počal po kárách háze

ti kamením Policie útočila na Nt vfttSI iililwliiAvkuvf"
Velkoobchodník lihovinamiif-r-

strsna hodlá dlouhými řečmi při
leny že ani soudruhové zahynuv
ífch Italů nemohli je ztotožnili

Deset lidí zahynulo v dolejetí návrhu co nejvíce posunouti

dav svými klacky a Jednala s bez-

ohlednou surovostí neboť ne

letřila ani žen ani dětí
vystoupili z úkrytu a zatkli ho

skati nějakým způsobem novou
do budoucnosti

zásobu
Trest na tento přestupek e došli

značný Je to 7 roků věwní a Výbuchem ve Fergusonově dole
Newlands jenž sestavil usnese Nežli se vlaky vrátily z mě

Spolek českých hostinských vyv Conneluville Pa zabito bylořiooo pokuty v případě usvědní o přivtílení Havajská podal v

pátek usnesení zvoucí Kubu aby
slovil se proti jednání mayorovu

je k tomu donutili Soustátí za

toto právo zaplatí Farám 10

000000 při potvrzení smlouvy a

150000 ročního nájemného
Smlouva ustanovuje že průplav
musí býci nestranný a otevřený

pro všechny národy za stejných

podmínek
V pátek byla odbývána v Uílém

domě důležitá konference jejíž
účelem bylo poradit! se o prostřed-

cích jakým způsobem by se mo

bio zamezit! řáděuf pilousů v ba-

vlnovém pásmu jež nabývá čím

dále tím vítSích rozměrů 1'ěsto-vatel- é

bavlny ac obávají Ir jestli

proti tomuto zlu se nenalezne ně-

jaký ridikální prostředek Iko

cla ročně n bavlně buď: objáSití
mnoho milionů dollarů

Tato záležitost byla přednesena

presidentu od delegace senátorů

a kongresníkú zastupujících stá

ty v nichž se bavlna pastuje

Delegace požádala presidenta

aby tuto záležitost předložil koti

Křesu t návrhem aby lento po o

sta naházel zatím lni do kabelu

kamení a staré železo na tratěčení
sobotu večer 10 havířů Devíti

havířům podařilo se 1 dolu dostati

Solidní Klí-ilr-o

n1 tnk ni! trvalá dí-

lci ťiui kvIAi6 l'ká nvá
dlfllilnnl (( turiifniiii
tini rl uvitu h ffíhpx
111 mi linrm in viMIvol
Mufobá lioli itnmiliá a ml
kry lun eifow km

ir ii ani vlli
línal a ni'lli-ili- mimrKM
Mm aliivijHftiii i„iliiiin
lriA rtritliiiknuif %

iilirat-ni- i Nic IpiiíUio tt

pniliUCii(iílhii nanaMrlriiitii
ilimu'1 rn fu r'ifiu l?"'Sliit m a ilimiii!thii rriu4- -

4kfm !4iimkf m Ml
n (iiii-ii- vtliiliv

se stsia státem nousiau a poo V Appleton zahájen byl ve stře
se k úitl a ti byli zachráněni Výinínkami rovnosti se víemi státy du soud paní Lucilou (olbertso- -

který střeží s polovicí chicagských

policistů majetek korporace a po-

nechává majetek vřtíiny občanů

bez dozoru ale mayor Harrison

tohoto protestu si asi lak málo

buch udál sn zrovna v té době
Unie V usnesení se ustanovuje vou Šedesát roků starou ženRiinoii

jež cit obviněna že si v červenci kdvž se denní lichta havířů měla
že Porloriko se mi státi krajem

měnití s noční a výbuchem zasy
roku Kjos zapálila Itor při čemž

nastavil mnohé překážky jako

kolejnice a obrovské kameny Na

to dav čekal zase 11 Knot a 41

ulice Na prvních kárách nalézá

lo se 30 policistů a na ostatních

kárách jich bylo po dvacíti Jak-

mile káry přijely k 39 ulici ka-

meny počaly lítat! a první vlak

musel býti zaitaven ti nakupené

Kuby že vSichni nynější úředníci

na Kubě mohou podrželi svá mí páuo bylo tg havířů Z těch faimi tl 11 Ih 1povtimne jako těch ostatních

které nu byly předloženy
vyhořela celá obchodní část liesr vfnifliiii vuliiá rhl!lliy iifml nuulai-anl-

pouze devět uniklo zhoubným plysta du vvnrienl lích lhůty ze liliím 11 i i itniM a (i'i'iiivuii mfia
kr4Nnr a Kitli'itii Iiinlinkv inTímto svým jednáním spečetil

Creck Předloženo psaní které

mělo býti psáno od nějakého muže nům a když s pomocí svých sou
dluhopisy Kuby v obnosu #35- -

druhů se dostali na čerstvý vzduch
lun M'Kilmnui( Cli v tm
riiiil v liřhy iliirma jixliiy liuitlnky lili
ilíl kilu bmiit ni li nro-1- íilifyiilmithi 1) miiMká riili lAiitká

000000 stanou se dluhopisy státu vlak politickou svou smrt Po

chybujeme že by teď v Chics(u
v nemocnici chicagské jednomu
knězi v Hear Creck ale vlantně uřekážkv Foliem sestoupila zpadaly jim manželky a děti

v náruče radostí plačíce Za to
Kuby že nynější remtiká stráž na

Kubě bude přívtělena k spolkové byl zvolen za antouftka
kár a vrhla se na lid jenž se roz

ATUS Jř Vi ř I ltV ( O

Ml Melrejiiillliili llliiek CIlIriiKii

Nti nk fc nlir ilatiulM rfiiif--
bylo psáno od paní Colbertsové

V dopise lom přiznává se smysle
nářek pozůstalých po oněch desíti

mu vojsku a penue v pumaune ircbl a e zase hned se vrátil a

zahynuvSích havířích byl tím bo I„-- MH „„ IIIIHIR rnTlltllMI
tvMtuliMHi jUhiSi kiif kíliu )áinl lirluhKuby zůstat! maji v držení státu Kejvflil neStéatl

Voltaire známý filosof franhsstněisí Vzdor tomu že v dolulil jistot: sumu na práce a výlohy ir n lilrvuir 11 „iB „ pi „iiiirCiiMn
v IMiitiiviili-l- i aiiámkáith ttr

policie znovu klacky ho rozhá

něla

Kapitán Shippy hrozil něktezuřil ieště oheň spustila se zá

ný pisatel ku žhářství U matky
obžalované t tak těžkého zločinu

trvají tři provdané její dcery do-
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