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NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ istle

objeven byl Frank
v Chicagu vznesla formální žalo-

bu proti Ingersollové a Collinsovi

Starý zloiln bude pomstí n

V Brooklyně zatčen byl ve stře-

du černoch James Billings na ob-

vinění že zabil Susie Martinovou
v distriktu známém jako "pekelná
kuchyně'' r 1894 Zatčení Bill-ingso-

bylo výsledkem přiznání
Williarrla Johnsona Černošského
trestance v Sing Sing jehož lhůta
právě vypršela Zavraždění Susie
Martinové způsobilo své doby

má nejvetsí ŽELEZÁŘSKY OBCHOD

v So Omaha í 2408 N ul - Telefon: 162

Upozorňuje ctěné rodáky že má velkou zásobu "Herrick" ledovýchskříní "Jewel" gasolin kamen ocelové renče "Majestic" drátěné plotydrátěné letní okenice a dvéře atd Kdo hodlá stavěli nechť mne navití vf
prodám vše od železa lacino a na splátku Též nniňitím Umni Ir autt

POLITICKÉ

Z Washingtonu

X Dobrovolnické pluky 2 II 1

a 161 indiánský budou

na rozkaz odboru války odvolány
z Kuby a rozpuštěny

X Guvernér Alasky Brady

předvídal srážku mezi americkými
a kanadskými zlatokopy k níž do

šlo v prvních dnech tohoto měsí-

ce na řece Porcupine U příleži-

tosti své návštěvy zde upozorňo
val dřívějšího sekretáře vnitra
Blisse oa vyzývavost Kanaďanů

kteří měnili hranice jak se jim to

nejlépe hodilo a přenášeli svoji

vlajku do každé krajiny blíže spor-

né čáry kde zlato se vyskytlo O

hranicích těchto jednati měla

komise ve Wash-

ingtonu zasedavší ale k žádnému

dohodnutí nedošlo

X Velitel dělové lodice Ben-ningt-

Taussig zaslal odboru

války zprávu ó zabrání ostrova

Wake ve skupině Ladronské Vy-

stoupili prý tam 17 ledna a po-

něvadž nikdo jich nepřivítal a

vůbec ani lidského tvora nespa-

třili vztýčili tam vlajku Spoj

Států a na žerď přibili mosaznou

tabulku s nápisem: "Spojené

Státy Americké William McKin-le- y

president John D Long
sekretář námořnictva Velitel Ed-

ward D Taussig z námořnictva

' Spojených Států velící na lodi

Spojených Států Benningtoo to

Hrozný 4

Hutchinson Ran v pondělí když
koroner a jeho příručí vynesli
mrtvoly pěti malých dítek ze sho
řelého domu obývaného Johnem
Moorem Porota vyšetřovala pečli-
vě případ a ha její odporučení za
tčen byl Moore otec dětí a obža
lováu z vraždy Tragedie vyvolala
v celém okolí takové rozhořčení
že panují obavy před lynčováním
vězně Když hasiči a sousedé

přichvátali k hořícímu stavení

jedině otec ze sedmičlenné rodiny
nalezen byl venku Nechtěl ničeho
říci a ačkoli dům hořel a děti jeho
uvnitř se nalézaly vsedl na koně
a odejel Po uhašení plamenů
ryneseny byly mrtvoly dítek růz-

nících se věkem od 3 do 13 roků
Při inqutstu zjištěny stopy ohav-

ného zločinu Lebka „ každého
dítěte byla rozražena a kromě

jednoho všecky měly bodné rány
v krku Krk 3letého hošíka pod-

řezán byl až ku obratlům Moore

vypovídal před porotou že vy-

buchnuvší lampa zavinila oheS a

smrt jeho dětí Byl prý probuzen
dusivým kouřem a poněvadž shle-

dal že požár vznikl ve světnici
kde děti spaly nepokusil se o jich
zachránění Byl prý jist že byly
už mrtvy Odjezd svůj vysvětloval
tím že chtěl o neštěstí zpraviti
ženu svoji jež mimo domov se

nalézala Moore přistěhoval se
do Hutchinson z Emporia před
třemi týdny a byl často zádumčiv

poněvadž nemohl nalézti zamést
nání

Žárlil na rozvedenou ženu

V Chicagu smrtelně postřelen
byl v úterý bohatý kožešník a vy

nikající demokratický politikář
John T Shayne Harry H Ham
mondem zámožným krejčím
Shayne seděl v restauraci Audito
ria s rozvedenou ženou Hammon- -

dovoukdyž týž náhle tam vstoupil
a vypálil do něho tři rány z revol
veru Žárlivost na rozvedenou
ženu jež prý co nejdříve měla se

provdati za Shayena zdá se býti
jedinou pohnutkou zločinu Ham-mon- d

vydal se dobrovolně policii

Výbuch prachu v krimi

Hrozný výbuch udál se v krá-

mě L L Leslieho v DeWitt
Ark v úterý odpoledne Dítky
majitelovy hrály si v místnosti a

nejspíše zapálily sud s prachem
Dům byl rozbořen zboží zničeno
a asi z tuctu osob jež v krámě se

nalézaly nikdo nevyváži bez po

hromy Děti Leslieho popáleny
jsou smrtelně

Ukradené dítě" nalezeno

Nejživější účastenství po celé
zemi vyvolal ke konci května loň-

ského roku tajemný únos 3letého
Geralda Lapinera jehož rodiče

zámožnf to lidé v Chicagu bydlí
Hošík vyšel si před dům když tu

uchopen byl nějakou neznámou
ženštinou černě oblečenou odne-

sen do kočáru a tryskem odvážen

Policie veřejná i soukromá zaháji
la ihned pátrání otec vypsal $4000

odměny za navrácení dítka avšak

nemělo to žádného účinku Malý
Gerald jiko by do vody zapadl
Možno si tedy představiti radost
rodičů

(
když konečně v úterý

téměř po ročním odloučení shle-

dali se se svým oplakaným již
miláčkem Malý Gerald držen byl
v příbytku jisté Anny Ingersollové
a Johna Colliose bydlících asi

míli západně' od Painesville O
a tam také matka prvně k srdci

jej přivinula Sousedé jmenova

ných lidí Fernsovi jménem do-čt- li

se náhodou asi před dvěma

měsíci o zmizení chlapce a odmě-

ně za jeho navráceni a tu vzpom-
něli si že Ingersollová a Collins

již od června loňského roku mají
u sebe dítě na něž hodí se popis

obsažený v časopisech Podali

zprávu chicagské policii a asi po
dvouměsíčním opatrném vyšetřo-
vání zjištěno bylo nade všecku

pochybnost Ze dítě skutečně jest
zmizelý Gerald Lapiner V úterý

přijela matka do Painesville a na
nádraží očekával ji šerif St John
a příručí jeho A-- T May Šerif

lei napled do příbytku Ingersol-
lové aby xabrinil útěk únosců a

pí Lapinerová s příručím Maytm
následovala v kočáře Matka sto
tofnila synáčka svého na první
pohled Ingersollová i Collins

Pyli zatčeni Budou nepochybně

vydání úřadům chicagským k po-

trestáni Ve středu velká porota

se formální odročí Posledním

výkonem konvence bylo schválení

opravené ústavy t zákonů jako
celku Výborem podáno bylo sice
asi sto změn ale tyto byly z větší
části odmrštěny Nejdůležitější
oprava přijatá týká se státních tá-

borů Bylo totiž usneseno že
nadále v každém státě kde iest
1 0000 členů řád může míti kon
venční tábor s vlastními úřadníky
31 prosince tohoto roku vyprší
kontrakt s vrchním konsulem
Frostem z Atlanty jenž měl na
starosti všecku organisační práci v

jižní divisi a nebude obnoven
Tímto bude prý sňato s jižních tá-

borů značné břímě

Zemřel ~-- a vstal z mrtvých
Úterní večerní časopisy po celé

zemi oznamovaly že John Sher-ma- n

o jehož povážlivém onemoc-
nění zprávu jsme přinesli zemřel
na parníku Paris blíže pobřeží ku-

bánského Psaly hned dlouhé

nekrology a poněvadž nejenom
"mrtvý Indián je dobrý Indián"
ale každý zesnulý člověk je "hod
ný chválily ho 1 ty noviny které

nemohly mu dříve přijíti na jméno
Nyní se oznamuje že stav Sher- -

manův valně se zlepšil a že stáři

Čký státník mohl již ztráviti delší
dobu na palubě parníku v přístavu
santiagském "Kachnu" pustila
do světa francouzská společnost

podmořského lana jež má stanici
v Guantanamo

Z KUBY

) Počet kubánských
se dle všeho nějak scvrkl Gen
Gomez oznámil totiž geu Brooke- -

ovi ze je dosud 42000 Kubánců
ve zbrani ale američtí guvernéři
napočetli jich celkem 13259 ve

všech provinciích Zajímavá ie

zpráva guvernéra Wooda že v

provincii Santiago není žádných
vojáků kubánských Mezi ostatní
provincie roztlídčni jsou jak ná

sleduje: Puerto Principe 300
Santa Clara 4769 Matanzas

2200 navána s městem 2450
a Pinal del R10 3500
Vrchní poštmistr Spoj Států

Emory Smith ztrávil v úterý pět
hodin v poradě s gen Brookem

Z PORTO MCA

Gea Henry když byl se do-

četl že některé časopisy přinášejí
senzační zprávy o domnělých bou-

řích na Porto Ricu zaslal odboru

války následující telegram: "Ča-

sopisecké zprávy o poměrech zde
a oznamované interviewyse mnou
o možné revoluci jsou falešné
Mezi nevědomci je dosti dětin-

ských pobuřujících řečí ale po-

věsti o nějakém organisovaném

odporu proti zákonu a pořádku
jsou směšné Zde byla vždycky
nějaká politická agitace méně

nyní než kdykoli dříve Chci

aby pravda bjla známa a ostrov

nebyl poškozován falešnými zprá-
vami" !

Na Porto Ricu zmohou se také
na republikánskou stranu s doko
nalou americkou platformou V

prohlášení zásad schválena bude

politika presidenta McKinleyho
slíbena věrnost americké vlajce

odporučeno pfivtělení ke Spoj
Státům vyjádřena důvěra že m

soudům svěřena býti
může civilní vláda ostrova ale

projevena též ochota vyčkati roz-

hodnutí kongresu Platforma se

prohlásí též pro svobodné právo
hlasovací veřejné školy reformu
v roxvržení daní svobodný ob
chod se Spoj Státy zavedeni zla
tého vzoru pro všecku oběhovou
měnu a americký systém soud-

nictví

ZPRÁVY Z ARMÁDY

Ze San Franciska vyplul v pon
dělí vládni parník Clevcland s

1500 tunami zásob pro armádu
naši na Filipínách Parník City
of Puebla na kterýž nakládáno je
zboží vypluje v několika dnech a

bude následován v krátkých pře-

stávkách dopravními loďmi Char-

les Nelson a Zealandia City of

Puebla a Zealandia povezou dva

pluky pravidelného vojska do Ma-

nily Několik plachetníků tél
bylo zjednáno ku dovážení zásob

pro armádu v nové državě filipín
ské

Ve Stou City la zatčen byl
Ed Burke pto podplácení poroty
Frank Kosák pro přijetí ápUtki

Koiatsk- -

strecn měďte záeobiti se mčkou vodou
ge vám neseaedlo Kamna pro domá- -

-

tOlr

v zákopech při severním ' našem
šiku očekávajíce patrně útok na
sídlo vlády své Malalos Druhá
jejich čára obranná jest mezi San
Mateo st Mannaliches Tu jsou
zákopy jeden podle druhého a

vojsko naše bude moci postupo-
vat! pouze krok za krokem

Sděluje se též že povstalci po-

užívají kulek s mosaznýmS špička-
mi po nichž se rány těžce hojí
Proti tomu je těžko co dělat

Kdybychom válčili s mocí civili- -

soyanou mohu bychom protesto-vat- i
a veřejným míněním a nátla-

kem jiných velmocí donutiti ne-

přítele k vedení války způsobem
civilisovaným Však s divochy a

barbary není ovšem řeči

V Iloilo došlo též již k bojům
Dne 16 t m utkalo se v boj 400
povstaleckých střelců se sedmi
setninami osmnáctého pluku pě
choty a praporu pluku z Tennes-se- e

Našich bylo prý 15 raněno
a 1 zabit kdežto novstalch nrv

padlo 50 mrtvých a 100 raněných

Nová železnice v Oakotl

Kapitán T H Russell vrátil se
z východu kde působil po tři mě-

síce v zájmu přímého spojení že-

lezničního mezi Deadwood Jižní
Dakcta a Denverem K tomu je
třeba pouze trati mezi Deadwonrl
a Newcastle asi šedesát roil dlou-

hé a jiné krátké linie mezi New-

castle a Orin Junction vzdálenost
to asi 175 mil Potom bvl bv
Denver vzdálen ód Deadwood 450
mil Russell praví Že setkal ses
plným úspěchem ve svém poslání
a že stavba dráhy je zajištěna

TRŽNÍ ZPRÁYY
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Z dčjištč válečného

Od neděle zavládl v okolí Ma-

nily poněkud klid V táboře
americkém se ovšem nezahálí ný-

brž vojsko se reorganisuje a při-

pravuje k budoucím útokům Zří-

zené létací sbory byly přeměněny
Pluky oregonský minnesotský a
22 řadový soustředěny v táboře
na pobřeží u města připraveny
jsouce k bezodkladné dopravě na
místo jakmile plány vůdců budou

uskutečněny Nepřítel nepodni-
kal žádné útoky v minulých dnech
a zdá se že si šetří střeliva ku
kroku rozhodnému Podle sdě-

lení jednoho zajatce prohlašuje
prý Aguinaldo že postaví se osob-

ně v čelo zálohám v Malolos a do
dvaceti dnů se zmocní Manily
leda že by Američané do té doby
ji opustili Jelikož rebelské voje
soustřeďují se v okolf Malabonu
zdá se zpráva tato dosti pravdě
podobnou

Ve středu dorazil do Manily
dopravní parník Sherman kterýž
dne 3 února vyjel z New Yorku
a plul mořem středozemním a

suezským kanálem k ostrovům

filipínským maje na palubě třetí

pluk a Čtyři setniny 17 pluku pě-

choty Parník Solace přijel též
do Manily z Norfolku po 43denní
cestě a parník Sheridan očekává
se asi ve dvou týdnech Muž-

stvem kteréž se na těch třech

parníkách nalézá rozmnoženo
bude vojsko naše na Manile o

5000 muže
Komise kterouž president po-

slal na Filipíny ku zjištění pomě-
rů a k vyjednáváni s povstalci

vydala provolání kteréž přelože-
no bude do všech nářečí a rďzříře-n- o

po celém souostroví V provo-
lání tom dává se ujištění Filipín-
cům že úmyslem Američanů jest
pouze připraviti zemi pro samo-

správu Vysvětluje se jim že

Spoj Státy převzaly mezinárodní

povinnosti kteréž musí splniti a

kteréž činí je zodpovědnými ce-

lému civilisovanému světu za ustá-

lenou vládu na Filipínách Dále

se domorodcům vysvětluje co je
účelem a snahou presidenta vůči

nim a navrhuje se zřízení takové

vlády jakáž bude přiměřena po-

žadavkům Filipifianů a v souhlase
se zájmy Spoj Států Ochrana

Spoj Států nemá se prováděti v

duchu tyranství a pomsty nýbrž
Spojené Státy zničivše španěl
skou moc a přijavše svrchovanost

nad ostrovy musí navrátiti jim
klid a mír Z té příčiny vyzý
vají se všichni povstalci aby slo-

žili zbraS a důvěřovali vládě
kteráž zbavila je útisku španěl
ské nadvlády Většina komise

prý jest nakloněna dáti Filipín-
cům jakousi kmenovou aneb pro-

vinciální samosprávu aneb ústřed-

ní vládu kteráž byla by vojen-
skou pokud by se nemohla čistě
civilnf vláda zfíditi

Parníky Ohio a Senátor vyjely
z Manily vracejíce se do ipoj
Států dne 20 března a parník
Grant vyjede asi zítra Pouze

jen poraněni a nemocni jsou po
těchto lodích posláni domů kdež-

to zdravých dobrovolníků je tam

posud zapotřebí
Dle úřadních zpráv při boji

dne 17 března blíže srubu číslo 4

byli zabiti tři vojínové z řadového

vojska 22 pluku a jeden z pluku
oregonského Raněni byli tři t
to pluku pennsylvanského jeden
z oregonského čtyři z washing-
tonského a sedmnáct z 22 pluku
řadového vojska

Dle nejnovějších zpráv lze ble- -

děti vstříc každým dnem rozhod

ným krokům se strany našeho voj-

ska Dojitím posil umožněno jest
provedení obmýšlených opatření a

vojsko seřaďuje se k jich podnik
nuti Povstalci uchovávají klid
ale připravují se Soustřeďuji

zimničné rozechvění Dívenka
zmizela ze svého domova v New

Yorku 8 března 1894 a za jede
náct dní později tělo její bez

hlavy i údů nalezeno bylo v jed
nom sklepě na 39 ul Pozůstatky
stotožněny byly dle částí šatů
Téměř za rok 6 března 1895

leDka dívčina oblevena byla ve

smetí v jednom sklepě v č 459

záp 49 ul Tajní pracovali na
záhadném případě dnem i nocí
ale nepodařilo se jim vypátrati
vraha Nyní Johnson praví že

[otr přiznal se mu brzy po spá
chání zločinu Přišel prý do do-

mu jeho asi týden před nalezením
zohaveného těla dívčina Šat jeho

byl zakrvácen a řekl prý že dostal
se do rvačky v "pekelné kuchyní"
Johnson udává že dal Billingsoyi
Čistou košili a pár kalhot a zakr-

vácené šaty odneseny byly pryč
Když tělo Susie Martinové bylo
nalezeno přítel jeho prý se mu

přiznal Vyprávěl že byl opilý
když potkal dívku na 39 ul

Vtáhl ji do sklepa po znásilnění

uškrtil a tělo rozsekal aby oběť

jeho nemohla býti stotožněna

Před vyšetřovací komisi

jež se do Chicaga vrátila svědče-

no bylo opětně o "výtečnosti"
masa armádě dodávaného Nej-

méně třetina musela býti zaháze-n- a

a vojáci kteří na Kubě maso z

krabic pojedli vrhli a stíženi byli
zlým průjmem Zástupce gene-

rála Milese major Lee tázal se

přímo majora Willarda lékaře

prvního pluku illinoisských do-

brovolníků zda li dle jeho náhle-

du dušené maso v krabicích bylo
případnou potravou pro americké

vojáky a týž bez váhání odpově-
děl: "Myslím že je nenf dobrý po-

krm za jakýchkoliv okolností a

úplně nevhodný pro tropické pod-

nebí" Nejdůležitější svědectví
až dosud podal David A Fleisch-raa- n

poslíček z hotelu Morrison
v Chicagu Jednoho dne v červnu
minulého roku jistý muž z pokoje
číslo 131 požádal prý jej aby s

ním Šel do jatek "Sel jsem tedy
s ním" vypiávčl Fleischman ko-

misi "a musel j'em résti dvě

bedny z plechu neb galvanizova-
ného železa Mně řekl že má s

někým jisté vyjednávání ohledně

masa Když přišli jsme k jedné
káře kde byly tři neb čtyři řady
hovězích půlek otevřeli jsme bed-

ničky a tu shledal jsem že každá

obsahovala Čtyři paklíčky s něja
kou tmavošedou látkou Muž

onen položil to na jakýsi tác za-

pálil a postavil pod maso Tázal

jsem se ho proč to dělá a on od

pověděl že je to chemický pokus
na uchování masa pro delší do- -

bu" Z řeči cizincovy dalo prý se

souditi že se nalézá ve spojení s

armádou Kára v níž pokus byl

prováděn stála v nakládárnách

Armourových a měla býti poslána
do Tampa Fla jak cedulka na
ní poukazovala Ostatnf svědectví

bylo jednotvárné Samé stesky
na špatnou výživu hlavně maso

prochlazené í nakládané Posled-

nější dle svědectví chemika Mur- -

docka postrádalo téměř úplně
živných látek Komise skončila

práce své v Chicagu ve středu a

odejela do New Yorku

Sjezd Dřevorubců Svita

Svrchovaný tábor Dřevorubců
Světa zasedající v MemphisTenn
rozhodl v úterý konati příští
dvouročnf sjezd v Columbus O

Navrhován tyl též dosti horlivě
New Orleans poněvadž však tři

poslední sjezdy konány byly na

jihu dali delegáti přednost sever
nímu městu V úterý konáoa byla
dvě zasedáni a ač růzoé důležité

otázky týkajíc! se základních zá
konů přišly na přetřes žádné
určité usneseni nebylo učiněna
Otázka služného pro svrchované

úřadníky odkázána byla výboru
Dle přítomných vyhlídek platy
svrchovaného klerka n svrchova-

tého velitele budou svýieay Vče--

hoto 17 dne ledna 1899 zabral

ostrov zvaný Wake pro Spojené

Státy Americké Dle popisu
velitele Taussiga ostrov je pokryt
lesem a hustými keři v nichž hní-

zdí hojně mořského ptactva Po-- -

dél zátok roste bujná tráva

Ooay prý přece vyhraje
Ve Washingtoně i v Harris-burg- u

kapitolu Peonsylvanském
- se proslýchá"' že hned po odroče

ní sněmu ' senátor Penrose se po

děkuje a guvernér jmenovati bude

M S Quaye na jeho místo Lho-

ta Penrosova vyprší v roce 1901

a do té doby zůstal by Quay v se

nátě

Potloudllý mui z lidu

J C Wailes populistický člen

územního sněmu zatčen byl ve

středu v Guthrie Okla z naříze

ní velké poroty jež vyšetřovala
domnělou oorušenost v územní

zákonodárně Je obviněn že na

bídl I75 senátoru Huttovi před
sedovi zvláštního výboru na revisi

senátního kalendáře aby dvě

předlohy o něž Wailes se zají-

mal pošinul z výboru celku ke

třetímu Ctění Obžalovaný složil

za sebe liooo záruky

Proti anonymito

Guvernér caliíornský Gage po-

depsal Morehousovu předlohu

nařizující že všechny Články uve-

řejněné v časopisech a novinách v

Kalifornii týkající se jednotlivců

musejí býti opatřeny plným jmé-

nem pisatelovým Telegrafické

depeše zvláštním dodatkem 'Vy-

ňaty jsou z působnosti tohoto zá-

kona

KRONIKA UDÁLOSTI

Goapers&v pohled do budoucnosti

Ve schůzi společnosti míru v

Bostonu řečnil mezi jinými Samuel

Gompers předseda Federace prá-

ce jenž předpovídal Že nadejde

doba kdy všeobecný mír stane se

nutností poněvadž dělnictvo ode-

pře pracovati na vražedných ná-

strojích války a propůjčovat! se za

terč dělům a ručnicím Gompers

prohlásil: "Sdruženi dělnická j-

ídávají ie veliká stálá armáda

ohrožuje svobodu 'a rozněcuje

rozbroj mezi Člověkem a člověkem

Nemůže-l- i býti mír docílen jiným

způsobem nadchází doba kdy

dělnictvo odepře zhotovovat! ná-

stroje obmýšlené ku vraždění spo-lubližní-
ch

kdy stavitelé lodí ode-

prou budovati válečné parníky

kdy plavci odeprou sloužití na vá-

lečných lodích a kdy všichni děl-

níci přestanou přispívali prací ku

rraiděnf bratrův tvých ař tito

kdekoli m nalézají Mezi dělni-ctve-m

Velké Britanie a Ameriky

pracuje te na smlouvě jel učiní

m(r nevyhnutelným bez zakročení

vlád AI dosuJ kaidá konference

pmcovnSio lidu prohlásila se pro

pokoj a ssíf"

l


