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MOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
následkem stávky kteráž vypukla

proto an společnost požadované

9

Boj proti
nczdravotnosti krve

Nezdravá krev oslabuje a onemoefluje
celé tělesné ústrojí

Oř Aug Kooniga

rozvíjí v ústrojí vítěznou korouhev Vyči-

stí žaludek osvěží a obživnou játra zčistí

krev a uvádí v opětný čilý a zdravý oběh a

tak vychází z ústrojí tělesného co vítězi

pravou rukou z jízdecké pušky
kterou jsem si vyměnil za svoji

ti i Vk W Š V

"Jjrune poraněni utrpei jsem
u San Juan Leželi jsme v záko

pu V tom třasklo nad námi ně

co—a více jsem nepozoroval
Padl jsem do mdlob Teprve
později dozvěděl jsem se že ex

plodoval nad námi španělský gra
nát jenž 2 z našich usmrtil a ť

poranil _„ Já sám pozoroval jsem
účinky granátu na své noze jež
byla v koleně zkroucena Nemohl

jsem se hnouti 48 hodin ležel

jsem na témže místě a během ob

časné mdloby vysvlékl mně nějaký

"milosrdný Kubánec" dočista po
nechav mně osudu"
Není nám možno tuto podati

celé vypravování Žitkovo omezí

me se tedy na nejdúležitější
O Kubáncích vyjádřil se že má

raději 10 Spanělů než jednoho
povstalce Povstalci totiž vyhý-

bali se každé bitvě za to ale svě-

domitě obírali mrtvé a raněné vo-

jáky americké o vše co mohli

unésti

Bojovná vášeň amerického voj-

ska dostoupila 'nejvyššího vrchole

když vyšlo na jevo že Španělové
stříleli i na členy červeného kříže
nešetříce ani raněných
Dq jedné nemocnice udeřil špa-

nělský granát a zabil tam 30 lidí

V nemocnici u Siboney v níž

se nacházel také Žitník jeden
poraněný Španěl zákeřně zastřelil
amerického lékaře který jej před
tím ošetřil ranou z revolveru
vehnav mu kuli do zad V druhém
okamžiku byl zákeřný Španěl za-

bit jedním Kubáncem který ma-chet- ou

uťal mu hlavu' načež

rychle zmizel v sousedním křo
visku :x'"

O černoších utvořil si Žitník

nejlepŠÍ úsudek Když zraněn le-

žel na bojišti ujal se jej jeden
černý voják americký chtěje jej
odnésti z deště kulí leč v tom

zasáhla jej' kule do hlavy a nešťast-

ný černoch skácel se mrtev ve-

dle svého chráněnce Při tomto
líčení drali se Žitníkovi slzy do
očí

Krajina u Santiaga rozhodně se
nikomu nezamlouvá Ostnatá křo-

viska dělala nej horší obtíže při
postupu Nad to trpělo naše

vojsko deštěm a nočním vlhkem
To je asi stručné vylíčení dojmů

Žitníkových Pouze dlužno ještě
podotknouti že nadějný mladík

jenž vážil ještě před bojem 143

libry váží nyní pouze 115 lb

Žitník dosud sice pokulhává
to ale přičítá obvazkům na koleně

jež mu nedovolují nohu dobře

ohýbati 15 srpna má se rekon-valesc- ent

hlásit u svého pluku
zdá se ale že mu bude dovolená

prodloužena tak že bezpochyby

připojí se ku svému pluku až už

bude tento zase na půdě americké

poněvadž se '
každým okamžikem

očekává že bude odvolán od

Santiaga

Bh néltoty Mající Jasnou čistou
soustavu tělesní jste zdrávi ale v tom
okamžiku co iárodky a Jiná shnílotioá
do vaší krve se dostanou vaše životní

orgány počínají ochabovat! Oběh

krve vaií je zdlouhavý a lenivý vaSe

jitra nebudou svůj úkol konati a jako
výsledek jste povšechně bídní a nemo
cnl Dra Petra Hoboko dělá krev
čistou a osvěžující Je to poctivý lék

předávaný nám od sto let zpátky
Neprodává se od lékárníků lze jej
pouze dostati od- - místních Jednatelů
nebo plité na Dr Teter Fahrney
112114 So Hoyne Ave Chicago lil

Kapitánem parníku Western-lan- d

kterýž v úterý do New Yorku

připlul oznámeno že as 60 mil

od ostrova Sable a ai mílí od m-

ísu kdež LaBourgogne se poto-

pili viděl plouti na vlnách 26

mrtvol mužů a 2 mrtvoly žen jež

patrně k obětěm katastrofy oné

náležely Zvláštním jest dle ka-

pitána že mrtvoly kteréž zá- -

ciraané pasy na sobě měly byly
vrr~ Li mrtvoly plavců

mu zvýšení mzdy vyhověti nechtě-

la Když vyhladovění dělníků

společnosti se podařilo započala
v v

si přivážen z missoun skeDy a v

pondělí pod ochranou příručích
šerifa s prací v prvém z dolů za

počato Stávkujících jest přes
1300 a tvrdí že dovedou se již

postarati o to aby skébům práce
v dolech zamezena byla

Prudkou bouří

navštívena byla ve středu Phila

delphie Táž provázena byla lijá
kem jakémuž dosud nikdy rovné
ho tam neměli neboť v 1 % hodině

spadlo 54 palce deště Sklepy
přízemky četných obchodů byly
do značné míry zatopeny a do jaké
míry voda vystoupla seznati nej
lépe z toho že v radnici městské

byly jí ohně pod parními kotly u- -

hašeny Doprava pouliční musela
zcela zastavena býti neboť místy
stála voda až na 1 stopy vysoko
Bouře pokud známo vyžádala si
též jeden život lidský za oběť a
sice utonul na 23 a Christian ul

281etý Peter Schnel TýŽ pracoval
ve sklepě když tu pojednou do
téhož voda vnikla a jemu východ
zabránila

Smělá loupež

spáchána byla ve středu o pole- -
dnách v Sedalia Mo a sice vy
brána tam za přítomnosti úřadníkú
neznámým dlouhoprsťákem po
kladna banky "Commerce" Výše
ukradeného obnosu jest úřadníky
zatajována Zloděj dostal se do
vnitř postraními dveřmi do pokoje
íditelstva vedoucími a mezi tím
co nejspíše soudruh jeho pozornost
kasíra k sobě poutal vloudil se do
otevřené pokladny hlavní kdež
sebral vše co v dosahu jeho bylo
načež tímže spúsobem zmizel--

Vypátrání povedeného lupiče svě
řeno bylo tajné policejní jednatel

--

ně Thielově ze St Louis

Tajemný nález
učiněn byl ve středu v Milwaukee

vyvržením na břeh mrtvoly as 40ti
leté ženštiny kteráž dle všeho o-b- ětí

vraždy se stala Kolem pasu
obtočen byl dvakráte těžký řetěz
na konci jehož přidělána byla ku-

le as 10 liber těžká Při mrtvole
nenalezeno zcela ničeho dle čehož

by se totožnost zjistiti ďala a jeli-

kož mrtvola již ve značném stupni
rozkladu se nalézala bude ztoto-

žnění její dle všeho úplně nemož-

ným

Zachránil tři Životy
New-yorsk- ý mayor Van Wyck

ukázal se býti ve středu mužem

chrabrým kterýž v zájmu bližního
svého vlastní život nasadití jest
volným Tři mladá děvčata šla
se v zálivu Jamaica ve Freeport
L I koupati poblíže hotelu v

němž Van Wyck ubytován byl a

při tom jedno z nich dostalo se do
větší hloubky z kteréž dostati se
nemohlo Druhá dvě děvčata ač

plovati neuměla pustila se za ní a
následek toho byl že všechna tři

počala tonouti V nej vyšším

spozorována byla tonou-

cí děvčata mayorem na pavlán
náhodou vystoupivším a týž nevá-

haje ani okamžik kabát shodil do
vln se vrhnul a šťastně všechny tři
na Dřen aosiai ťnsei na stesti v

pravý ještě čas neboť ač vytaže
ny z vln již v bezvědomí podařilo
se všechny tři zpět k životu při
vésti

Stávka

zahájena v úterý v drátovnách 1

1

ueveiandu a prvého dne 2000 o--

sob práci zastavilo Stávka pro
hlášena následkem toho poněvač
od té doby co drátovny do rukou
trustu přešly mzda dělníkům tam

zaměstnaných o celou jednu třeti-

nu byla snížena při čemž ještě
dalším snižováním dělníkům vy
hrožováno Očekává se že ku

stávkujícím jiní dělníci v ocelár
nách zaměstnaní se přidruží tak
že stávka značných rozměrů na
bude

POLITICKÉ

Z Washingtonu
Geo G Pierio z Pennsylva

nie jmenován byl konsulemvMni
chově Bavorsku

% Z Washingtonu oznámeno

úterý že president nehodlá svolá
ti zvláštní zasedání kongresu

případě když by započaté vyjed
návání o mír se Španělskem k cíli
vedlo a že pouze svolán byl by
senát za účelem schválení podmí
nek míru Z počátku ohlašováno
že president zamýšlí svolati v pří
padě tom zvláštní zasedání kong
resu leč to presidentem co nejroz
hodněji popřeno neboť prý není
žádné příčiny pro kteréž sněmov

na ku zvláštnímu zasedání svolána

býti by měla

Volba v Alabamé

v pondělí odbývaná skončila ja
ko obyčejně ve prospěch strany
demokratické kteráž celý státní
ístek svůj většinou as 65000 hla
sů zvolila Populisté co se týče
ístku státního měli většinu pou
ze jen v o okresích za to však zví-

tězili v 12 okresích s lístkem
němž voleni byli soud-

cové pozůstalostního soudu jichž
hůta úřadní 6 roků obnáší V r
1892 populisté zvolili 34 soudců
těchto tentokráte však pouze s

12 spokojiti se musí Do sněmo

vny' zvoleno ze 100 poslanců 90
demokratůdo senátu zvoleni pou-

ze 2 populisté

Texasští demokraté

odbývají státní konvenci svou v

Galveston a ač již tři dny zasedá-

ní trvá přec dosud nedocíleno
zcela ničeho a to následkem toho
an výbor na platformu k žádnému
dohodnutí dospěti nemůže Rů-

znost smýšlení jeví se prý při
článků vzhledem k nabývání dal-

šího území

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Příjmy a vydání
Dle zprávy odboru pokladního

obnášely vládní příjmy v měsíci
červenci 143847108 což proti
témuž měsíci roku předchozího o

$4827000 více jest Vydání
obnášelo $74263475 o $24160-00- 0

více než v témže měsíci roku
loňského K účelům válečným
vydáno za červenec na $30000-0- 00

a od počátku války na £90-0000- 00

Veřejný dluh náš
obnášel dle výkazu odboru po-

kladního n$ 1 srpna po odraže-

ní hotovosti v pokladně $978081-00- 6

což jest o $49004486 méně
než před měsícem obnášel Ne-

počítaje hotovost v pokladně za
červen vzrostl dluh národní o

$182159 Celý dluh obnášel

$1232925221 z čehož připadalo
$847367730 na dluh zúročitelný
$1260050 na dluh z něhož úro-

ky platit se již přestaly a $384-2974- 41

da dluh nezúročitelný

Osudný poiár
vypuknul v pondělí kolem 3 hod
ranní v hotelu 'Bervyn' ví 148
sév State ul v Chicagu a plame-

ny rozšířily se tak rychle že vět-

šině hostů útěk z hořící budovy
zamezen byl Přispěchavší hasi-
či činili vše možné aby všechny
zachránili leč snaha jejich pouze
jen částečně úspěšnou byla Dvě

osoby totiž uhořely jeden muž
skokem z pátého poschodí zabit a
1 1 osob při skoku z různých po-
schodí více méně poraněno Kte-

rak ohefi povstal zjištěno nebylo
a ví se pouze tolik že když pla-

meny jedním ranným chodcem

spozorovány celý vnitřek již v

jedinkém plameni se nalézal

T výtržnostem
dojiti hrozí v Lafayette Colo ná-

sledkem zahájení práce v dolech
Northern Coal Co V dolech o--
nich již po 3 měsíce nepracováno

ze Schlessingerviile Wis pól

Špendlík 6% palce dlouhý načež

pak tento snadno odstraněn byl

Špendlík spolknut byl před něko-

lika dny a lékařům jest záhadou

kterak děcko žiti mohlo

U Cromwell la zničen byl
ve středu večer požárem 100 stop
dlouhý železniční most dráhy C

B & Q následkem čehož doprava
dočasně na trati hlavní zastavena

býti musela v

Ze Steamboat Springs Colo

oznámeno ve středu že as 35 mil

od tamtud spozorováno bylo zna
čné stádo búvolů o nichž neví se

odkud tam se dostali

V demokratické státní kon- -

věnci nondske porazen Dyi ve

středu návrh aby navrhování če- -

kanců voličstvu v předvolbách po-

necháno bylo
U Blairsville Pa vyšinul se

ve středu v noci z kolejí výletní
vlak jímž pittsburgští Odd Fel-low- s

z pikniku se vraceli a na 20
osob při tem více méně raněno

U Birminghan Ala vyšinul

usmrcen a 25 těžce jich zraněno

v úterý prudkou vichřicí téměř
tornádu še podobající a velké Ško-d-y

na majetku spúsobeny As 7
mil vzdálená osada Wheatland
navštívena byla téhož dne cyklo-
nem a několik budov bylo rozme-

teno

Z Little JBock Ark oznáme-

no v úterý že městečko Centre
Rich as 500 obyvatelů čítající
požárem úplně zničeno bylo Pou-

ze jen dvě budovy státi zůstaly
Požár dle všeho byl dílem žhá

řů:'
Povolení k sfiatkn

j Julius Peterson Omaha 19
( Katie Přeučil " 19

Jediná dráha do Chicago
která cestujícím poskytuje každo-

denní vlaky a jízdu do Chicago za
světla denního jest North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omaha
v 6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer

téhož dne do Chicago Vlak tento

jest v popředí doby nynějií a jest
u cestujícího obecenstva omažské-h- o

nejoblíbenějším Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chi-

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržeti na
Farnam ulici v Čísle I40iv měst
ské písárně dráhy "The North
Western Line"

Cechové a Jejich ižpa
o saccrávo

Nákladem Pok Zip vydána byla v

da pro literární klub Aatorovv k
ar v New Yorku aupraril pak nit
ftíčoík Midland Monthly tento Český
překlad pfednáiky tvoří broiárka 43
ktránek obuhnjfcí vrobraseni Jaaa
T ATlI1UU ttllKJ J1D1 AMN M
raenského a Jotefa Jungmana Cena

mCaíčníkn Midland Monthly obsáha-
jící tatél pfednálka v angliemC aa
Uctu Pokrok Zlfiu r

PO '

Předplácejte na Hospod II rr- -
vo 4 rf rJnX

Tajemné přepadení

kteréž trojnásobnou vraždou se

skončiti může událo se v úterý k

k ránu v Baltimore a obětí téhož
stala se pí H Lillisová 7leté její
děcko a pí Whetlerova od man-

žela svého rozvedená Posled-

nější stravovala se u pí Lillisové

bydlící nedaleko přístaviště a v

úterý k ránu rozrušeno poněkud
obyvatelstvo okolní pokřikem 'vra-

žda když do bytu jejich se vnik-

lo tu nalezeny obě ženštiny jakož
i děvče v krvi a vyšetřováním zji-

štěno že všem hluboké rány tu-

pým nějakým nástrojem do hlavy
zasazeny Jedinkými osobami'
kteréž jakési světlo na celou aféru

vrhnouti mohly byli dva Ceši

kteří tvrdí že viděli jednoho čer-

nocha z budovy vyběhnouti Pří

činy přepadení známy nejsou

Hrozí stávkou
Z Pittsburgu oznamuje se že

horníci náležející k unii opoje-
ných horníků hrozí všeobecnou
stávkou pakli že do ío srpna
majitelé dotů nezavedou mzdu na

jakéž v poradě chicagské mezi ma

jiteli dolů a horníky dohodnutí

bylo Předseda unie Batch-fo- rd

vyjádřil se o úmyslech unie
následovně: "Nejsme anarchisty
neb chronickými ničiteli pokoje
ale - organizace naše rozhodnuta

jest na provedení úmluvy chicag
ské Stávkou nemyslíme žádné

krveprolití a nepokoje nýbrž klid-

ný boj za účelem dosažení cíle na-

šeho" Na krytí výloh stávkov-níc- h

uložen jest poplatek v obno-

su 5 proc mzdy

Mzda zvýšena
V roce 1895 snížena byla dráhou

Nashville Chatanooga & St Louis
mzda všech zřízenců o 10 procent
a proto zajistě s radostí nemalou

přijato bylo v úterý při výplatě za
červenec ohlášení že všem těm
kdož $50 neb méně měsíčně vydě-

lávají mzda o oněch 10 procent
se zvýšuje Těm kdož vydělávají
přes $50 měsíčně zvýšená mzda
o 5 procent

DROBNÉ ZPRÁVY

U Fort McPherson Ga u- -

dála se v pondělí na trati dráhy
Central srážka vlaků při čemž 2

vojíni usmrceni a 5 jich těžce ra-

něno

V new yorské káznici státní v

Sing Sing popraven v pondělí e--

lektřinou Mart Thorne odsouze-zavraždě- ní

ný k smrti pro Wm

Guldensuppea
JS a vh" v uaiias lex praskla v

pondělí 85 stop vysoká nádržka
vodní kteréž k soukromým úče
lům hasičským používáno býti
mělo a Škody as za $50000 tím

spůsobeno Jeden dělník byl při
tom usmrcen

" v uermania wts uhořely v

úterý dvě děcka manželů Auero-výc- h

Rodiče odešly k sousedům
na návštěvu zanechajíce děti bez
dozoru doma a těmito při hraní

lampa převržena a tak oheň spů-sobe- n

V Chicagu zjištěno ve středu

pomocí paprsků Roetgenových že

rok a půl stará dceruška O Nelsona

--v
"V-


