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KRONIKA UDÁLOSTI ním klacky kamením a konečně

také střelbou Za přispění policie
a po provedení několika zatčení

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ
Fretnk Koutský

1

syny Johnem a Coffeym a Ed
Spearsem příruČím šerifa před
Lempovým skladem piva Nikdo
nemůže říci kdo vypálil první rá-

nu ale v okamžiku téměř střílelo
se s obou stran Když se kouř

rozplynul Toler Hart Goslee a
Hinkle jenž snažil se osudné
srážce předejiti leželi na zemi
mrtvi kdežto John Williams sví

ma nejvetsi ŽELEZÁŘSKY OBCHOD

v So Omaha č 2408 N ul — Telefon 162

Upozorňuje děné rodáky že má velkou zásobu "Herrick" ledových
skříní ' Jewel" gasolin kamen ocelové renče "Majestic" drátěné ploty
drátěné letui okenice advéie atil Kdo hodlá stavěli nechť tuně navštíví
prodám vše od Železa lučino a na splátku Též prodávám semena k setí
Opatřím vám člúbky pod okap střech hleďte zásobit! se měfcou vodou
a neneebte ji téci podél staveni aby se vám nesesedlo Kamna pro domá- -

Texasátl gentlemani
V jednom hostinci v Columbus

Tex příručí Šerif Reese dostal se

do hádky s jistým mužem jménem
Scott a týž poznamenal že by ho

spravil" kdyby měl revolver
Reese jako piavý gentleman na
bídl mu jeden ze svýph revolverů
a střelba započala Reese zabit

byl při druhé ráně vedle něho
ležel Charles Bolme rovněž mrtev
a malý hoch jménem Williams

byl poraněn Mezi cběma muži

panovalo nepřátelství po delší

dobu

Jlhanšti "rytíři"
Dějištěm brutálnosti jaké hned

tak rovno není btalo se ve Čtvrtek
město Palmetto Ga Čtyři čer-

noši byli tam na místě zastřeleni

neznámými zakuklenci a pět jiných
těžce zraněno Okolnosti jež ke

krveprolití vedly zasluhují širšího

vysvětlení Od 1 ledna tohoto
roku dvakráte učiněn byl pokus
na vypálení města a to s výsled-
kem tak dobrým že asi dvě třetiny
domů lehly popelem Tvrdilo se

neustále že černoši ze msty ohně

založily ale určitých důkazů ne

bylo Konečně pozatýkáno bylo
několik Afrikáoů a uvězněno ve

Johnstonově skladišti Ve středu

hlava paličské tlupy Bud Cotton

učinil prý úplné doznání a ve

čtvrtek měl býti zahájen soud

Časně ráno tohoto dne asi 150

ozbrojených zakuklenců vrazilo

však neočekávaně do města vypá-čil- i

dvéře skladiště a začali stříleti
do černochů kteří strachem se

chvěli a prosili o milost To jim
ale ničeho nepomohlo Jihanští
rytíři dokonali své hrdinské dílo a

zmizeli tak rychle jak byli přišli
Na podlaze ležely mrtvoly černo
chů Bud Cottona Henry Bing-ham- a

Tip Hutsona a Ed Browna

kdežto pět jiných vězňů svíjelo se

na podlaze Celé město bylo ne-

smiř nS pobouřeno Žádný běloch

neodvážil se na ulici bez ručnice

neboť panovaly obavy před po-

mstou černochů Mayor Arnold

sorganisoval prozatímní 7sčlennou
stráž a telegrafoval guvernérovi o

milici jež také dostavila se v 1 1

hodin Guvernér Candler vydal

provolání jímž nabízí $500 odmě-

ny "za vypátrání a vydání prvního
člena tlupy a $100 za každou další

osobu súčastnčnou na násilnosti"

Hrozný požár v New Yorku

Plameny jež povstaly nahodi-

lým zapálením krajkové záclony

vyrazily z oken druhého poschodí
v hotelu Windsorna47 ul a Páté
avenue v New Yorku krátce po

3 hodině v pátek odpoledne
zrovna když průvod ctitelů sv

Patricka šel kolem a v několika

okamžicích zapálily průčelí celé

budovy na 47 ul a Páté avenue

V deseti minutách plameny řádily

již ve vnitřku a východ po scho-

dech i elevatorech byf zamezen

V hotelu kde nalézalo se na sta

hostí a sloužících nastalo děsné
rozčilení a též průvod venku byl

rozprášen sjíždějícími se stříkač-

kami patrolními vozy a ambulan-

cemi Ti kdož dleli v hořejších

poschodích buď uhořeli neb nu-

cení byli seskočiti na kamenné

chodníky Jedna matka aby za-

chránila dítko své před hroznou

smrtí ohořením vyhodila je
z okna ale ubožátko našlo smrt
na tvrdé dlažbě Dle posledních
zpráv šestnáct mrtvol bylo nale-

zena rozvalinách 44 osob se do-

sud pohřešuje a 16 raněných oše-

třováno jest v rflzoých nemocni-

cích Ve zříceninách se pilně pá
trá Windsor byl jedním g nej-lepší-

hotelů ve městě Bydlela a

scházela se tam peněžní aristokra-

cie americká a též mnohé vynika-

jící osoby ze vznešených kruhů

evropských volily Windsor za své
dočasné bydliště Zrovna naproti
je residence Heleny Gouldové

karnl také mnozí ranění byli do-

neseni a tam ošetřováni Pe-něž- ní

Ikoda odhaduje séasi na

$ 1000000

Vipoirt proti iradSa
Pod dozorem zřízenců státní

rady započato bylo v ceděli v

Laredo Tex s odvážením osob

postižených neštovicemi do zvlášt-

ní nemocnice a málem bylo by
došlo ke krveprolití Kdyl úřed-

níci pfiSli do mesikánsk Čtvrti

postavil se proti nim dav Čftajfd
ailolik set klav a avfcal je sp£á- -

byl sice dav rozprášen srotil se

však znova a zdravetní zřízenci

museli přesile ustoupiti Bylo

telegrafováno Guv Sayersovi a

odboru války kterýž vyslal do

města černoškou posádku z Fort
Mclntosh Další výtržnosti jsou
ještě očekávány

Dewey je dobře zdráv

George Dewey z Rutland Vt

obdržel dopis od svého otce
admirála v němž praví týž že těší
se dobrému zdraví ačkoli pociťuje
značnou únavu Admirál vyjadřu
je naději že brzy zbaven bude

svých obtížných povinností

Ze svita dělnického

V železárnách ve West Mapa- -

gunck předměstí Filadelfie vyvě-

šena byla vyhláška s oznámením Že

mzdy všech dělníků počtem 3000

zvýšeny budou od 27 března —

Ve válcovnách ve Frankstownu
Pa zvýšeny byly mzdy od 5 do 25

procent Pracuje tam asi 1000

dělníků — Na sjezdu vyrabitelů
kamen usneseno bylozvýšiti mzdy
dělnictva 010 procent Aby snad

páni továrníci nepřišli na mizinu

rozhodli se zároveň zvýšiti ceny
kamen o 10 procent — Uhelní tě--

žárníci podepsali pod protestem
dohodnutí pittsburgské a tak zaže-

hnali hrozící stávku v dolech

Boj mezi zlatokopy
Zvláštní depeše z Vancouver

B C praví: Carl Slummerfeld
Němec jenž přijel sem na parníku
Lees z průplavu Lynn přinesl

zprávu Že mezi americkými a ka

nadskými zlatokopy svedena byla
krvavá bitva několik mil od stezky

Daltonovy čtyři muži byli prý na

místě usmrceni a několik jiných
těžce poraněno Když zákon Bri- -

tické Kolumbie proti cizím zlato-

kopům vešel v platnost před ně-

kolika měsíci američtí havíři opu
stili Atltn nový kanadský zlato-

nosný distrikt a odebrali se na

sever Nedaleko Daltonovy stez-

ky na řece Porcupine našli boha-

tá rýžoviště a proto se tam usadi-

li Byli jisti že jsou na americké

půdě a tu se zapřísáhli že nedo-

volí žádnému Kanaďanu zabrati

tam zábor Někteří kanadští jízd-
ní policisté vzali si však zábory
na americkém území a jednání své

ospravedlnili tím že přenesli ka-

nadskou vlajku z Mount Pleasant

na stezku tak aby nová rýžoviště

přidali k Hši "Její veličenstva''
Ihned následováni byli nejméně

čtyřiceti kanadskými zlatokopy
kteří vesměs vzali si dobré zábory
Před čtrnácti dny Američané svo-

lali schůzi a usnesli se vyzvati vše-

cky Kanaďany k opuštění krajiny
v pěti dnech Tito však se pouze
smáli a ani se nehnuli Slummer-

feld jenž odejel od řeky Porcupi-

ne před dvěma týdny vypravuje:
"Časně ráno šestého dne Ameri-

čané se sešli a táhli ku kanadské-

mu táboru Nevěřím že pomýšleli
na krveprolití ačkoli byli všichni

ozbrojeni Dřív než mohli vylo-

žili co jest účelem jejich návště-

vy někdo nevím z které strany

vystřelil a hned na tp nastala
vše-

obecná palba Čtyři muži byli na

místě usmrceni — jeden Američan
a tři Kanaďané a raněných na

obou straaách byl počet značný
Bitva byla krátká a skončila po-

rážkou Kanaďanů kteří asi pa-

desát počtem prchli za hranice"
Slummerfeld se domnívá že do-

šlo neb dojde ještě ku dalšímu

krveprolití neboť kanadská jízdní
policie tryskem cválala na bojiště

'

t
Krvavé voietai spory

Pět osob bylo usmrceno v Hot

Springs Ark ve čtvrtek v hádce

o příští volbu mayorskou Jsou
to: Thomas Toler náčelník po-

licie J E Hart městský detek-

tiv Thomas F Goslee policejní
seržant John Williams syn šeri-

fa Williamse Louis Hinkle voz-

ka pivovarnického vozu Ed

Spears střelen byl do krku a sotva
as vydrží Šerif byl horlivým

stoupencem pravidelného demo-

kratického kandidáta kdežto Tol-

er Hart a Goslee podporovali
če-kan-ce

opposičníbo Srážka a

krveprolití mezi nepřátelskými
stranami byly očekávány každ-
odenně' Va čtvrtek večer Toler

Hart á Goslee kráčeli pospolu na

Central Avenue kdyl setkali se a
tarife Wi&unaesn a jeho dvima

Z Washingtonu

í Odbor námořnictva pomýšlí
na utvoření "komáří flotily" pro
službu na Filipínách Jak všecko

nasvědčuje bude to ještě dlouho

trvati neíli na pobřeží i ve vnitro-

zemí ostrova Luzonu zavládne as-po- tt

poměrná bezpečnost a tu

vláda hodlá používati lodic s leh-

kým ponorem pro jakými druh po-

licejní služby podél pobřeží a v ře-

kách Vláda má ještě z války
několik velkých vlečných Člunů

jež loni koupila a ty se pro to vý-

borně hodí

X Příručí sekretář války Meikle-io- h

vvdal v pátek rozkazy na vo

jenské prozkoumání Alasky Jedna

výprava pracovati bude v krajině

podél Copper River a druhá ko-

lem Cookovy zátoky Obě zásobí

se potravinami až do listopadu

X Podepsání smlouvy míru krá-

lovnou španělskou neznamená je-

ště rozpuštění všech dobrovolní-

ků V odboru státu bylo sděleno

že dle zákona smlouva nevstupuje
v platnost až po vzájemné výmě-

ně a mimo to president musí ji

prohlásiti před Jidem Spojených
Států nevyjímaje vojáků dříve

než přiznáno bude úřadně že vál-

ka je skončena V každém jiném
ohledu bude však státní odbor po-klád-

válku za skončenou Po

výměně listin nový španělský vy-

slanec přijede do Washingtonu

připraven ku vypracování a uza-

vření nové obchodní smlouvy se

Španělskem neboť stará zrušena

byla válkou Též upraveno bude

clo v nových našich državách a

Španělsku poskytnuty budou vý-

hody k jakým se Spojené Státy
zavázaly

X Dobrovolničtí námořníci kte--H

sloužili během poslední války
ve válečném loďstvu obdrží v

souhlasu s usnesením posledního

kongresu zvláštní plat a sice ti

kteří sloužili v bránicích Spoje-

ných Států dostanou dodatečné

služné za měsíc a ti kdož prodě-

lali válku v cizině za dva měsíce

Námořníci takoví potřebují pouze
adresovat! dopis: Auditor for the

Navy department Treasury
Washington D C

Demokraté v Chicago

Demokraté v Chicagu nomino-

vali pro příští lhůtu nynějšího ma

yora Carter H Harrisona Ostat-

ními kandidáty jsou: Za měst-

ského pokladníka Adam Orjzifeo
za návladního Andrew J Ryao
za klerka "krajan" William Loeff-le- r

nynější úřadník Platforma

vyhýbá se opatrně všem národním

otázkám Proti Harrisonovi nej-

spíše poběží neodvisle John P

Altgeld dřívější guvernér illinois-sk- ý

Provoláni popullstS

Milton Park předseda populi-stickéh- o

národního reorganisační-b- o

výboru vydal provolání v

němí oznamuje nominaci Whar-ton- a

Barkera za presidenta Ig-

náce Donnellyho za místopresi-dent- a

Schvaluje platformu pří

jatou v Cincinnati r 1898 a praví
mezi jiným Ze "veliká massa lidu

Spojených Států jsou populisty v

srdci ačkoli se k tomu nepřizná-vjí- "

Park jmenoval též výbor

kterýž mi na býti nápomocen v

reorganisaci strany a čilé agitaci

ve viecb státech Unie

Voy Mtátonké

Sněm californský odročil se v

11:45 v neděli dopoledne anii by
provedl volbu spolkového senáto-

ra na místo Stephen M Whitea

Guvernér Gage zaslal v poslední
chvíli zvláštní poselství do obou

sněmoven v nimi Žádal aby vol-

ba Mnátora provedena bylaj avšak

ničeho to nespomohlo Zasedání
toto bylo nejdeltf a nejpcbnutli-vějš- í

v dějinách státu Califoroie

— V Utah oznámil guvernér
'
Wells le neustanoví spolkového
senátora za stát ten k němul ne-

shodnutím se sněmu je oprávněn

nýbrž le ponechá záležitost tu

příštímu zasedání sněrru Kdyby

vlak x některého jiného státu

kde volba nebyla provedena gu-

vernér senátora jmenoval a týl
přijat byl spolkovým senátem

a&xÍM poiíisl

I

toir

Ze státního sněmu Nebrasky

V senátu bylo v pátek přijato
několik předloh mezi nimiž jsou:
předloha ustanovující že komisa-
ři mají každý rok zničiti seznamy
z nichž losováni byli porotci a při-prav- iti

nové předloha k opravě
ústavy dle kteréž by většina dvou
třetin všech pro opravu ústavy
odevzdaných hlasů postačila k

přijetí navržené opravy předloha
vyžadující aby banky ve svých
zprávách udaly obnosy peněz jež
sami úřadníci bankovní zřízenci
a akcionáři banku dluží předloha
zapovídající střílení aneb ničení

křepelek (quails) kteroukoliv do
bu roční jelikož jest to pták krot
ký a užitečný předloha snižující
daň ze psů v městech na $ 1 00 až

$300 předloha sněmovny snižu-

jící úrok na poukázky na státní
pokladnu ze 5 na 4 a na okresní

úpisy na 6 procent Senátor
Schaal ze Sarpy County podal v

souhlasu s poselstvím gurvernéra
návrh předlohy čelící ku předlože-
ni k odhlasování voličstvu návrhu
na rozmnožení počtu členů vrchní-

ho soudu ze 3 na 5 Při té příle-

žitosti snad nebude na škodu
že ve svém vetu na

předlohu prodlužující na další dc-- bu

úřad komisařů vrchního soudu
dovozoval guvernér že není po-

třeba většího počtu soudců že
vrchní soud může sl zjednati písa
ře a komisi Dále snad nebude
na škodu připomenout! že před
dvěmi lety chystali se populisté k
tomu aby dva populistické členy
vrchního soudu zfalšováním vo-

lebních výkazů do úřadů včítali a
omlouvali se tím že jest zapotře- -

by počet soudců rozmnožit To
teď dovozuje guvernér také ale

proto přece vetoval předlohu o

komisi a ve vetu tvrdil že většího

počtu členů vrchního soudu není

zapotřeby Viděl již kdy svět ta
kové šarlatanství a komediantství

jakéž provozuje strana populistic- -

ká a její úřadníci?—V sobotu pro
šlo opět několik předloh a sice

předloha dle kteréž by
'
vyjmuto

bylo ze zabavení $50 mzdy a ne
mzda za 60 dnů jako nyní předlo- -'

ha vztahující se na společné mosty
mezi dvěmi okresy a předloha
ustanovující Že za zápis každého
volebního soudce ustanoveného
okresním soudcem jest tento o--

oprávněn obdržeti 25 centů Celé

odpoledne včerejší tráveno v zase-

dání plenárním a projednávány
různé předlohy Ku konci sezení
zvolen byl výbor "přesévací" je-

likož senát nahlédl že nelze

všechny předlohy projednati kdyl
zbývají již jen 4 dny zasedáni
Do výboru toho jmenováni senátor
Prout Talbot Crow Giííert
Reynolds Owens a Canaday
Ve sněmovně poslanecké byl

učiněn pokus v pátek zrušiti usne-
sení dne předcházejícího dle ně-

hož sestaven byl tak zvaný "pro-sívac- í"

výbor Na návrh poslan
ce Wenzla bylo usneseno odbývatí
v budoucnosti schůze počínaje de-

vátou hodinou ranní Větlinu
dne v pátek jako! i v sobotu jed-dá- no

bylo v plenárním zasedáni
Včera jednáno v zasedání plenár-
ním a projednány hlavně předlohy
povolující prostředky k přístav-
kům různých budov a ústavi
státních a sice jak následuje:
KblisiDCl v Haatins S SUM
KotloToa h bl "
K blisind v Llncola
K ittavn pm kliMhoaim4 oř
Kotlová k árt - TJOB

K tstra pra blM
K Satava pro stepe ti

Oelkoa

Zajímavým bylo Ze v této schů-

zi propadl výbor "přesévact"
Předseda výboru pro tUeZitoari

právní podal zprávu o sa pfedlav
bách senátn jeZ odporučil ka tře-

tím n čtení a návih byl přijat
odpor "ptwlvac£s" výbora

jel se smrtelně raněn Byl odve
zen do nemocnice ale skonal asi
za hodinu Šerif Williams syn
Coífey a Ed Spears byli uvězněni
a vyšetřování koronerovo zavede
no— Před hostincem na Grand
Avenlie a National Bridge Road v

St Louisů během hádky k vůli

politice došlo ke střelbě ve čtvr-

tek večer a "Bud" Price černoch
a Edward Osterhide byli usmrce-

ni Jack Williams dřívější měst

ský detektiv vypálil osudné rány

Désné dílo tornáda
'Okolí města Edwardsville v

Alabamě navštíveno bylo v sobotu
večer tornádem kterýž způsobil
hrozné spousty všude kam za- -

áhl Příbytek Lewise Coffeeho

55Jetého oďhadčího daní okresu
Cleburne rozbořen byl divokou
trnou smrští a z 1 1 členné rodi

na zůstalo na živu lediaě I2l3té
1

řvčátko a ani to nevydrží Ostat
ní? manželé a osm dětí ve věku
od) 4 do 22 roků všichni zahynuli
Bffže Hefflin usmrcena byla něia- -

neznámá ženština Těžce ra

něných v okolí tom je 16 a z těch

mjiozí ještě zemrou Na plantáži
Smuela Curryho v okresu Chel-to- n

bylo 17 domů rozbořeno a
dva černošští chlapci zabiti Blíže

Waynesboro Ga Čtyři lidé byli
zabiti a mnoho domů rozbořeno
D'řáha tornáda byla pouze asi 200

yardů Široká ale síla ětru byla
hrozná Nic před ním neobstálo

Poprava ženštiny
Ve státní newyorské trestnici v

Sing Sing popravena byla včera

ejWřinou Martha Placeová jež
27 února 1898 zavraždila v

Brooklyně svoji nevlastní dceru

Idu a též na manžela svého vra-

žedný útok spáchala Place-ov- á

šla smrti vstříc odhodlaně a jedi-

ná slova jež pronesla když do

elektrické židle usedla byla: "Bůh
mi pomoz" Do odsouzené vpu
štěn byl proud 1760 voltů silný
tak že smrt byla okamžitá

Sjezd Dřevorubců Svita

Ve čtvrtečním zasedání čteny

byly zprávy výborů a provedena
volba úřadníků jak následuje:

Svrchovaný rádce F A Falken- -

burg Denver svrchovaný klerk

John T Yates Omaha svrchova-

ný banker Morris Sheppard na

Tex svrchovaný prů-

vodčí H T Šimrali jr Vicks-bur- g

Miss svrchovaný vnitřní
strážce B Wood Jewell Man-

chester la svrchovaný venkovní

strážce D E Bradshaw LittleRock

svrch řiditelé CCFarmer Mount

Carroll 111 Philo Truesdale

Port Huron Mich A C Tine

Norfolk Va guvernér B R

Sherman Vinton la a CJErvin
Chippewa Falls Wis

Z bojiště filipínského

V sobotu večer a v neděli došlo

k tuhé srážce mezi našimi a Fili-

pínci v kteréž dva Američané

byli zabiti a 20 raněno a 200 Fili

pínců zůstalo na bojišti Úřadní

zpráva gen Otise praví o tom jak
následuje:
Wbeatonova brigáda na řece

Pasig zahnala nepřítele severový
chodně do provincie Moreng
Včera večer podnikl nepřítel útok

na část našeho vojska jižně od

Pasig Padli při tom dva muži a

20 bylo raněno od 21 pluku
Dnes ráno (v neděli) Wbeaton po-

stoupil proti povstalecké moci a

zahnal ji k jihu 15 mil utrpěv jen
ztrát nepatrných Nepřítel zane

chal 200 mrtvých na bojišti

Dle zpráv jiných povstalci kteří
nedávno vvpuzeni byli z Cavite a

městeček v okolí Pasigu shro
máždili se v sobotu večer a útočili

na jednu setninu washingtonských
dobrovolníků kteráž zaujímala

postavení v Tagiugu asi I ji míle
k jihovýchodu od Pasigu Gen

Wbeaton sesílil hned napsdené
dvěmi setninami washingtonských
a dvěmi oregonských dobrovolní

ko útok nepřátelský byl ©dra

les a tento zatlačen do místa

ovttdaaibo 22 plukesa Povstalci

cnoai mam nejosveacenejsi aruny

dostali se tak do křížového ohně a

bránili se zuřivě Tma a houštiny

byly jim velice ku prospěchu
avšak po dvouhodinném boji byli
úplně zatlačeni' Gen Wheaton
odhodlal se k potrestání povstalců
na druhý den ráno a vyslal brigá-
du svou v následujícím pořádku:
6 pluk dělostřelectva na výstřed-
ní pravici oregonští dobrovolníci
ve středu washingtonští při po-

břeží jezera a 22 pluk řadového
na pravém křídlu Celý šik tvořil
čáru 2 míle dlouhou a postoupil
ku předu pochodem 11 mi' v kra

jině nerovné a s velkými houština-

mi Povstalci stále ustupovali a

Američané se jim nepřiblížili ni

kdy blíže než 1200 yardů U

večer v neděli se vojsko vrátilo z

výpravy unaveno a vysíleno

Vyzbrojené vlečné parníky La

guna de Bey a Oste vyklízely bře-

hy jezera V pátek ráno střílely
na město Moreng a domorodci

uprchli aniž by výstřely opako
vali Z parníku bylo mužstvo vy
sazeno na břeh a poplenilo mě-

sto zničivši velmi mnoho do-

mů V Majayjay zničena pila a

cukrovar Město Santa Cruz kte-

réž má as 1 200 obyvatelů bylo
osazeno nepřátelským vojskem a

opevněno Po několika výstřelech

obyvatelstvo prchalo ale povstal-
ci se drželi a Američané se neod

vážili k vysazení mustva

Generál Otis prý chystá se k

rozhodným krokům proti povstal
cům jimiž je chce zdrtiti

Minulý' pátek dorazila do Ma

nily válečná loď Oregon prováze-
na lodí Iris

Z Manily došel dopis admirála

Deweyho syna jeho v Rutland

Vermont z něhož čerpá se nadě

je že zprávy o chorobě Deweyho

nezakládají se na pravdě neboť

praví se v něm že Dewey se těší

úplnému zdraví
Ze San Francisco se sděluje že

před časem z kalifornského pluku

prchnul desátník Hayes a přidal
se k povstalcům V jedné z ne-

dávných srážek nalezen byl mezi

zabitými povstalci
Z Washingtonu se sděluje že

dle zpráv z Manily docházejících
lze očekávat skončení války a po-

drobení se povstalců v dobách

nejbližších Povstalci prý počí-

nají nahlížet že jest marné úsilí

že proti Spojeným Státům ničeho

nesvedou
Z Manily donáší se zpráva že

Aguinaldo snažf se potlačili každé

hnutí čelící ku skončení nepřátel-

ství Dvanáct obyvatelů manil-skýc-b

bylo' jím prohlášeno za

propadlé smrti protože psali mu

aby upustil od dalšího boje a

všem věrným Filipíncům uloženo

za povinnost aby je zavraždili

kdekoliv je natrefí Gen Lagarda
dal prý popraviti protože radil k

zastavení nepřátelství

Maso tylo prý "balsamováao"

Před vojenskou vyšetřovací ko

misí jel zasedala ▼ nedělí v Lea-venwor- th

Kans svědčil seržant
Edward Mason z prvního pluku

jízdy s veškerou určitostí že maso

dodávané armádě během poslední

války bylo chemicky připravová
no Mason jenž byl plukovním
stravovatelem upozornil prý v

Lakeland FJa jednatele Armour- -

ovy společnosti Ze čtvrti masa

pokryty jsou nějakou tekutinou a

tÝŽ odpověděl že je to "preserva- -

line" jehož se užívá v nakládár- -

nách aby maso déle vydrželo
Mason po tomto vysvětlení ode

přel prý čtvrtí přijati Svědek

vyslýchán byl všemi členy komise

ale zůstal si důsledným ve svých

výpovědích Odpoledne odejela
komise do Chicaga kde včera ul

opětně vyšetřování zahájila

Úplný seznam knih k dostání
zdarma v knihkupectví rokretau

Západ
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