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NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

zbude než dostatek lodí zjednán
bude ku převozu

Komise kubánského sněmu vy-

slaná ku poradě s washington-
skými úřady 'ohledně budoucí

správy ostrova odejela už do

Spojených Států Gen Calixto
Garcia a Manuel Sanguily jsou
členy tohoto tělesa

Nejlepší TVRDÉ aMĚKÉ UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd

NejlepM Illinoiské v kusech $550 drobné $5 25 Cherokee drobné za
425 nejlepší uhlí na vařeni NaSe Beacon Nut uhlí $350

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

COUTANT & SQUIRES
Mason Pínárna 1402 Frnnain St

li

zvolení celého republikánského
lístku státního s výminkou gu-

vernéra do kteréhožto úřadu zvo-

len nejspíše fusionista většinou as

400 hlasů Do kongresu obnáší
většina republikánská v obou pří-

padech 5000 hlasů a v obou sně-

movnách jest většina republikán
ská Ženské hlasovací právo bylo
poraženo za to však značnou
většinou přijata iniciativa a refe-

rendum

Proti snížení dani
Z Washingtonu oznamuje seže

v nastávajícím krátkém zasedání

kongresu nebude přistoupeno k

opravě zákona celního aniž ku

znovu upravení a snížení daně vá-

lečné a sice opodstatňována jest
zpráva ona vyjádřením se předse-

dy výboru finančního Dingleyho
Týž učinil následovní prohlášení:
"Vláda potřebovati bude ještě po
nějaký čas veškery příjmy z daně
válečné plynoucí V říjnu přesa-
hovalo vydání válečné příjmy z

daně válečné o $14000000 a v

listopadu obnášeti bude schodek
as $ 10000000 Následkem toho
třeba jest každého dolaru a daň
válečná zůstane v platnosti při
nejmenším aspoň po celý tento
úřadní rok O tom že v zákonu
celním změna Činěna nebude ne-

třeba ani mluviti Nebude k

tomu vůbec ani žádného času ne-

boť veškerý čas vyžádá si projed-
návání rozpočtů a předloh území
hawaiiského se týkajích"

chtěly spňsoby životní a proti
nimž po staletí bylo bojováno Já
také s mnoha tisíci dobrých ob-

čanů cítím k nim zásadní odpor
Je to krok zpět do středověku a

protiví se duchu a směru našich

svobodných institucí ježto má za

účel obmezování osobní svobody
občanské"

lOIetý vrah
Ve středu večer dva malí hoši

jeden 4letý a druhý 7letý svěřili

náčelníku policie v Muncie Ind
že ioletý syn Thomase O Olan-d- a

zastřelil 5letého Andy Bode-mille- ra

jehož tělo nalezeno bylo
v kamenném lomu blíže Whitely
rři výslechu hoch Fred Oland

nejdříve pravil že střelil pn zajíci
a zabil malého Bodemillera Po-

zději to popřel a vyprávěl každou

chvíli něco jiného Thomas

Oland otec Fredův je hostin-

ským Sam Jackson černošský

sklepník jeho je podezříván že

měl podíl na vraždě a sousedé za-

čínají mluviti o lynčování chlapa
toho

Dohodnutí s havíři

Chicago — Virden Coal Com-pan-

společnost jež svojí ne-

ústupností zavinila tak hrozné

krveprolití svolila ku nejhlavněj-Ším- u

požadavku svých stávkujících

uhlokopů Bude nadále platiti 40

centů od tuny za ruční práci a 33

centy za práci strojem Dohod-

nutí učiněno bylo na konferenci

v Chicagu konané

w v -

Telefon 930 Sklad 17 a

c

krále belgického neb presidenta
švýcarské federace

Američtí komisaři požádali za

odročení do soboty kdy nepo-

chybně odmrští návrh na arbi-tra- ci

Z Washingtonu obdrželi
instrukce aby nepřipustili žád-

ných dalších odkladů a tu lze
očekávati brzký konec Ačkoli
situace vypadá nyní dosti hrozivě

dosud je naděje že nedojde ku

roztržce a snad dokonce ku nové
válce

DROBNÉ ZPRÁVY

V Marboro Mass zastavena

byla v pondělí práce 2600 dělníky
v 7 obuvnických továrnách a to

proto poněvadž žádosti o zvýšení

mzdy vyhověno nebylo

Nový úpadkóvý zákon jeví
už své účinky V New Yorku

James McNaughton požádal v

úterý soud aby prohlášen byl za

bankrotáře a ve středu "dobrého"

příkladu následoval bratr -

jeho
Allan McNaughton Udal že má

$1 149580 dluhů a za $24467
majetku

V Chicagu zahájen byl sjezd

Rytířů Práce Velmistr Hicks ve

své zprávě prohlásil Že žádná
čásť z území Spojenými Státy do-

bytého neměla by býti vrácena

Španělsku ale také neměli bychom
uchvacovati cizé ty krajiny
Hicks učinil by je svobodnými a

neodvislýrri
Z farmy blíže Thor Iowa

hezká dívka Anna Swansonova

uprchla
_

s F E Fredericksonem
J v

proti vnu rodičů latik se pu
stil za párkem a poněvač Frede-riekso- n

začal stříleti z re-

volveru vystřelil na něho z ruč
nice a na místě ho zabil S dce

rou odebral se pak ku smírčímu
soudci a sdělil mu co učinil Dle

posledních zpráv holka sešílela

následek to tvrdohlavosti tatí-kov- y

Blíže Coffeyville Kans za-

vražděn byl bohatý a vážený do-bytk- ář

Nathan Sheffield Ve

středu zatčeni byli dva černoši z

nichž jeden se přiznal ku zločinu
a uda) některé své spojence

Do poštovního úřadu ve

Smithland malém městečku v

okresu Woodbury v Iowě vedrali

se ve středu časně ráno lupiči a

ukradli asi za $400 kolků $150
na hotovosti a několik klenotů

Železnou pokladnu rozbili niče-

mové dynamitem Byli to patrně
znalci v oboru svém

V Keokuk la zemřela čer-

noška Lucy Alexander u věku 127
let Narodila se v otroctví blíže
Richmondu Va r 1770

V Gladbrook la 81etý WRo-
binson se nějakým způsobem ruč-

nice a zastřelil svoji 4letou sestřič-

ku Henu

Prérijní požáry jež řádily v

posledních dnech kolem Purcell
v Indiánském území natropily
veliké škody Farmáři se organi-suj- í

aby zabránili jich rozšíření

do krajin hustěji osazených
V Seymour Ind vzat byl v

neděli v noci černoch John Baird

demokratický politikář kterýž

pro vylákání peněz pod falešnými
záminkami ve vězení chován byl
z vězení a nemilosrdně zmlácen
načež mu nařízeno by z města se
odklidil Místo aby poslechnul
vrátil se do města k šerifovi a

a nyní hlavní účastníky
násilí onoho trestně stihá

Držte poníže v

Veškeré továrny na výrobu
bílého plechu v zemi se spojily
dle tvrzení jedné finančí kanceláře
v Chicagu Společný kapitál ob-

náší $50000000
Do Skagway Alasky přine-še- na

v pondělí zpráva o velkém

požáru jímž 16 října navštíveno

bylo Dawson a jímž za více jak
$500000 škody spůsobeno

Obchodní část Canonsburgu
Pa zničena byla v pondělí z rá-

na požárem a škoda $150000
přesahující tím spůsobena Sotva
třetina škody jest pojištěním
kryta

V Perry Mich zničena byla
v sobotu v noci požárem velká

půjčovna koní Chas Taylora a
celá rodina jeho v plamenech za-

hynula
V New Yorku podniknuty v

sobotu pod dozorem námořního
odboru zkoušky s Hollandovým
podmořským člunem a sice hlavně
v oboru vypalování torpéd Vý-

sledek zkoušek oznámen bude

později
V Reading Pa zavražděn

byl v neděli M J Lutz i8tiletým
synem svým jemuž byl pro opil-

ství domlouval Vrah ušel za-

sloužené šibenici podřezáním si

krku

V Manitowoc Wis spáchal
v neděli v okresním vězení samo-vražd- u

oběšením Ernest Mess-ma- n

kterýž pro zavraždění man-

želů Bahlsových na farmě u

Mishicott chován tam byl Před
oběšením se učinil' úplné vyznání
ze zločinu svého

V Norfolk Va zmlácen byl
v sobotu v budově poštovní ně-

kolika mladíky černoch G W
Brown a to jedině proto poně-

vadž podobal se černošskému
novináři Manley-m- u kterýž jak
minule jsme oznámili z Wilming-to- n

N C občanstvem vyhnán
byl

V New Yorku ohlásila úpa-

dek doutníkářská firma Seiden-ber- g

Steifel & Co u níž mnoho
Čechů bylo zaměstnáno Dluhy
obuášejí celkem $511798 maje-

tek se neudává

Blíže Washburn Již Dak

zavražděn byl vynikající dobytkář
Andrew Williams jistým Warne-re- m

s nímž na cestě se potkal a
do hádky dostal Podrobnosti

krvavého výstupu scházejí Wil-

liams byl po několik roků sprá-
vcem státní trestnice v Bismarck

Často utrpíme bolestných po-

hmožděnin aneb vymknutin V

každém takovém případě včasným

použitím St Jacob's Oil a bolest
se okamžitě zmírní a brzo zahojí

Frojer můá
Nad nenahraditelnou ztrátou

kterou utrpěl náš milovaný
bratr

Václa? Vodička

úmrtím své manželky Marie

vyslovuje mu lože Jan Hus

číslo 5 Rytíři Pythia svou
nelíčenou svou soustrat
Za Loži Jan Hus číslo 5

K of P

Ed IelciL
Velicí Knclér

Nebrasce

POLITICKÉ

% Rakouský vyslanec baron

Hengelmuller nastoupil v úterý
cestu do Vídně kdež šestiměsíční

dovolenou svou stráví Očekává

se že do uplynutí jeho dovolené

skončeno bude vyjednávání s vlá-

dou rakouskou zahájené za úče-

lem povýšení vyslanectva ve

Washingtonu na velevyslanectví a

že Hengelmuller již co velevysla-ne- c

se navrátí — Rakousko jest

poslední velmocí kteráž ve Wash-

ingtonu posud jen vyslancem za-

stupována jest

Státní odbor dostal se do

sporu s úřady mexickými a to ná-

sledkem toho an tyto odpírají z

vazby propustili amerického ob-

čana Templa kterýž v Nogalez
zatčen byl pro vraždu Mexikána

na území americkém spáchanou

Temple přepaden byl na území

arizonském několika Mexikány z

nichž jednoho v sebeobraně usmr-

til a když pak v povinnosti své—

jest konduktérem železničním —

na území mexické se dostal byl

pro vraždu zatčen a do samovazby
dán Veškeré úsilí odboru stát-

ního Templa na svobodu dostati

bylo dosud marným neboť úřady
mexické přisvojují si právomoc-nos- t

ve všech případech v nichž

o občana mexického se jedná byť
by zločin i v obvodu země jiné

spáchán byl

0 výsledku volty

Col W J Bryan prohlásil se

v Lincoln ku zpravodaji spojené
ho tisku vzhledem k výsledku
volby následovně: "U porovnání
s volbou v r 1 896 rep někde získa-

li a jinde zase ztratili Výsledek
celkový za republikánské vítěz-

ství na celé Čáře považován býti
nemůže Celkem vzato' výsledek
není nikterak překvapujícím uvá-žíme- -li

že administrací ukončena

právě vítězná válka Ač většina

vojska patrně jest smýšlení proti --

republikánského spočívala sprá-
va jeho výhradně v rukou repu-

blikánských a nejpádnějším argu-

mentem ve volební kampani po-

užívaným bylo že porážka repu-

blikánská postavila by-
-

před cizi-

nou presidenta ve špetné světlo
což by v nynějším vyjednávání o

mír velice škodilo Nebyla to

kampaň vedená na základě otá-

zek nových Lid nepřijal tím

zlatou měnu nezamiloval se do

plánu jímž bankám výhradní

právo k vydávání papírové měny
dáváno jest nerozhodnul se tím

pro odstranění zeleňáků a nevzdal

se ruce trustu Všechny otázky

tyto zatlačeny byly prohlášením

války do pozadí a k vyřizování
zase na řadu přijdou jakmile mír

nastane Chicagskou platformou

dány lidu k uvážení jisté veledů

leŽité národohospodářské otázky
a platforma ta neopuštěna dosud

těmi kdož v r 1896 pro ní sa

prohlásili Opětného schválení

dostane se jf v r 1900 a to proto

poněvadž dává výrazu nadějím
velké většiny strany Když de-

mokraté populisté a stříbrařštf

republikáné prohlásili se pro ku-

bánskou neodvislost věděli do-

bře že válkou velká výhoda stra-

ně při vládě jsoucí poskytnuta
bude vzdor tomu však voloými

byli k porážce se podrobiti jen
aby utlačovanému lidu tomu svo-

body zajistili Zároveň nemůže

výsledek volby považován býti za'
schválení zahraniční politiky naší

Dokud nebudou podmínky míru

plně vyjednány a dokud smlouva

dotyčná uveřejněna nebude lid

nemůže o ní rozhodovati Zda

výsledkem války vyvolány budou

jaké otázky dosti důležité aby
všeobecnou pozornost od záleži-

tostí domácích odvrátili těžko

dosud HcL"— O výsledku volby v

Nebrasce prohlásil se následovně:
"Bude--H senátor Allen poražen
tu stane se tak poněvač senátoři

voleni jsou pány zákonodárci a

ne lidem Bude-l- i novým sněmem

na jeho místo republikán zvolen

tu brde ve Washingtonu zastupo-
vat! menšinu a mařiti tam bude

vůli většiny"
V Sosti Dakot!

pokračuje úřadní sčítání hlasů

rychle ku předu a výsledek bude

jii v těchto daech oznámen Sií-tia- ía

dosavadním jest zajiiiioo
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Zprávy z armády

Z odboru války vydán byl roz-

kaz aby deset pluků pravidelného
vojska jež vyslány byly na sever

aby zotavily se po kubánské kam-

pani připraveno bylo co nejdříve
možno ke službě v tropických
krajinách Myslí se že půjdou
na Kubu aby buď vystřídaly plu-

ky jež svojí nevázaností staly se

postrachem obyvatelstva aneb

aby posádku tamní sesílily Spo-

jené Státy chtějí býti připraveny
kdyby snad vyjednávání v Paříži

selhalo

Mezi vojskem naším v Honolu-

lu na Hawai dosud řádí nemoce
ale poměry začínají se ponenáhlu

lepšiti Když přepravní loď Ari-

zona měla vyplouti na další cestu
do Manily vypukla na ní hlavni-čk- a

Sám generál King je pováž-
livě nemecen Z jedné nebrasské

setniny 23 nejlepších mužů muse-

lo zůstati v Honolulu Parník

Indiána přivezl též jednu dívku

Sadie Whiteovu jež dostala se na

palubu ve vojenských šatech Po-

máhal jí při tom prostý voják P
J Moore jenž za svoji horlivost

dostal dvacet dní ve strážnici a

$1 o pokuty Sadie ovšem byla v

Honolulu vysazena Praví že má

milence na lodi Bennington jež
dříve do Manily odplula
Parník Moana přivezl do San

Franciska čtyřicet vojáků z Ho-

nolulu Nalézalo se mezi nimi 18

mužů z prvního pluku nebrasské-h- o

Ubírají se na dovolenou

Tábor Meade blíže Middle- -

ten Pa ie opuštěn Všecko

[vojsko se už odstěhovalo

Z třetího pluku nebrasského

propuštěno bylo 13 dobrovolníků

kteří se služby vojenské nabažili

Všichni oprávněni jsou ku cestov-

ním výlohám

Z FILIPÍN

Gen Otis velitel amerického

Vojska nedávno ponavrhl Agui-naldo- vi

aby propustil mnichy a

civilisty držené v zajetí v různých

provinciích Povstalecký vůdce

zapíral Že je s nimi špatně zachá-

zeno a odepřel je propustiti tvrdě
že civilisté vstoupili do služby ja-

ko dobrovolníci a proto že jsou

pravidelnými válečnými zajatci

Aguinaldo rovněž popíral že ženy
a děti jsou vězněny ale pravil že

některé rodiny dobrovolně násle-

dovaly své manžely a otce do za-

jetí
Co pak mnichů se týče tvrdí

Agui íaldo že bylo jim zakázáno

papežem přijímati jakékoli politi-
cké úřady a že smí pouze věnovati

se Životu klášternímu Av ak do-

dává duchovní na Filipinách sou-

stavně klamali papeže předstíra-

jíce že země ta je barbarskou ne-

vhodnou pro pravidelné kněžstvo

a že je to nevyhnutelno aby řády
klášterní spravovaly farnosti Pro-

to Aguinaldo praví dále je nutno

držeti mnichy v zajetí dokud pa

pež nezví pravdu

Španělské časopisy v Manile

tvrdí ž- - krvavá vzpoura vypukla
na parníku Bernardino a Že domo

rodé mužstvo povraždilo španělské

důstojníky Časopisy tyto žádají

Spojené Státy aby na uzdě držely
domorodce Depeše z Iloilo sdě-lují- že

Filipiňané nedůvěřují Agui- -

naldovi a chtějí americké panství

KOMISE MÍRU

Středeční společná schůze ko

mise míru trvala 45 minut a byla
velmi důležitá Španělští komi-

saři předložili svoji odpověď na

notu Američanů o filipínské otáz--

ce i vrai opeine ze aie zněni

protokolu komisi ani nepřísluší
rokování o svrchovanosti nad

Filipínami a uvádějí různé příči-

ny proč nemohou přijati ameri-

cké nabídky ohledně dluhu oa

ostrovech váznoucího Překva-

pení vyvolal návrh aby sporná
otázka svěřena byla rozhodnutí
nestranné osoby Španělové ují

sice nikoho ale panuje
domnění 2e mají na mysli buďj
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ZKUBY

"Svoboda" jež s hvězdnatým

praporem nastěhovala se na Ku-

bu začíná osvobozené Kubánce
už tlačit Nevěděli totiž že strý-

ček Sam mezi svými "branci vla-

sti" má také lůzu jež všude jinde
v civilizovaném světě plnila by

kriminály Když shledáno že

mezi bílým mužstvem nemoce zle

řádí započato s organisováním
tak zvaných pluků "nenakazitel-ných- "

sestávajících z černochů

kteří vzdorovati mohli žluté zi

mnici a podobným chorobám

Sotva že tyto černošské pluky do-

razily do Santiaga seznal gen
Wood s kým má co jednat a

proto poslal je do okolí malého
městečka San Luis Avšak černá

lůza ani tam nedala pokoje Řá-

dila hůře než Španělové V pon-

dělí několik vojáků z devátého

pluku se schlastalo pod obraz

boží a pro zábavu' týrali jednoho
kubánského dělníka a chtěli mu
vzíti vepře Poručík Ferra ve-

litel četnictva sorganisovaného

gen Woodem chtěl zatknouti

cřlapy avšak oni mu utekli Brzy

potom srotili se tito černí hrdino-
vé a zahájili všeobecnou palbu do

domu kde poručík Ferra bydlel
Lotři způsobili hrozné krveproli-
tí Zabili Ferru Antonio Ro-

maine starého muže kletého
chlapce a malé dítko a zranili ně-

kolik jiných osob Dva z nich

zaplatili také lotrovinu životem

Když zpráva o kousku černochů

dolétla do Santiaga zavládlo tam

veliké rozčilení Generál Wood

ihned zahájil vyšetřování a poně-

vač zprávy telegrafické byly ne-

uspokojivé odebral se do San

Luis Vypsal též odměnu $1000
na zjištění jmen chlapů kteří vra-
žedné střelby se súčastnili Zají-

má vo je že důstojníci černošských

pluků drze tvrdili gen Woodovi

Že vojáci jejich neměli s celou

ničeho společného Za to

dostalo se jim po zjištění skuteč

ných okolností důkladného poká-

rání Nynf nařízeno bylo odstě-

hování černošských pluků dále od

města a velitel gen Ewers napo-
menut aby udržoval lepší kázeň

Časopis Independcia praví praví o

pondělní události mezi jiným:
"Protiví se to veškeré spravedl
nosti poslati sem jako okupační
armádu hrdlořezy a vrahy kteří

co em přišli počínali si hůře než

Španělové Chlapi tito jsou tak

zlí ie museli být posláni do

vzdáleného města kde jejich řá

dění vrcholilo v krveprolití a za-

bíjení jakému ani Kubánci nebyli
zvyklí"
Vynikající Kubánci v Santiagu

hodlají požádat! presidenta Mc

Kinleyho za odvoláni Černošských
pluků
Není nejmenŠÍ pochybností ie

Španělové vzdají se vlidy nad

ostrovem 1 ledna Možno vsak

KRONIKA UDÁLOSTI

Samovfaždu

zastřelením spáchal v pondělí v
Baltimore v hotelu Carrollton ná-

mořní poručík H G Drezel a z

listin u něho nalezených patr-

ným bylo že dopustil se „ samo-vražd- y

z té jediné příčiny že z

rozkazu odboru námořního na
Manilu k loďstvu Deweyho ode-

brat! se měl

_ Zoufalý zápas s jelenem
Ve středu odpoledne truhlář E

St Clair poslán byl do Green-wooc- k

parku v Des Moines la

aby něco v ohradé jelení opravil
avšak sotva že tam vstoupil vrhl
se na něho veliký jeden z největ-šíc- h

jelenů St Clair zachytil

parohy zvířete a zoufalý zápas na

život a na smrt se rozpoutal
Úzkostlivým voláním napadeného
několik mužů přivábeno bylo ku

ohradě a jali se útočiti na jelena
Ten však neustal v dorážení na
oběť svoji až pod Četnými ranami

mrtev klesl St Clair zraněn je
na dvaceti místech a má velmi

málo naděje že zachován bude

při životě

Opustili Marii Teresu

Maria Teresa zdvižený křižák

španělský z hlubin blíže Santiaga
se sice nepotopila jak prvně bylo
oznamováno ale počet našeho
loďstva také nerozmnoží Uvázla
na pobřeží Kočičího ostrova ve

skupině Bahamské kdež nalezena

byla našimi námořníky a opět

opuštěna Kapitán McCalla sdě
lil totiž odboru námořnictva že

nelze loď zachrániti

Tragický' konec bankéřův

Ve středu odpoledne První ná-

rodní banka v Emporia Kansas

byla zavřena na rozkaz kontrolo
ra pokladny a za hodinu později
Charles S Cross předseda ústavu

toho a jeden z nejznámějších pě-

stitelů herefordského dobytka na

západě zastřelil se na své pověst-
né farmě v Sunny Slope
blíže města Cross svými ne-

šťastnými spekulacemi zničil ban-

ku a též majetek po otci jehož
správcem byl zadlužil co nejvíce
mohl Nelze dosud s jistotou
říci jak pochodí vkladatelé a jiní
věřitelé padlé banky Poslední

výkaz byl velmi neuspokojivý
Pád Prvnf národní banky v Em-

poria měl za následek úřadní
uzavření státní banky v Madison

jež v ústavě prvně jmenovaném
měla 139000 uloženo

Žaoaý "ktekJaicck"

mayor Ziegénhein
vetoval klekáníčkovou předlohu
přijatou nedávno městkou radou
na podnět plukovníka Hogelanda
známého po celé cemi svým přá-

telstvím ku malým tulákům pouli-
čním V jedné části svého posel-
ství praví: "Předloha tato má
ráx tícW zákona jel pravidlovati

pojifov4a(m se proti ohol u domácí společ-
nosti vidy hodné vaií přízofi SpnlelaMt
tato sorganisovátia pod sikonem 1873

obmeseiis os oboos prémie Hla-
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