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velikých zásob masa v krabicíchWilUrd B Mason vesměs no býti má svědectví v líčení proti

trustům

Prohlídka piva
Guvernér Stephens v Missouri

podepsal Farrisovu předlohu
prohlídky piva ve státě

prodaného Z každého gallonu
Čítán bude jeden cent státní daně
a dva centy z každé bedny Oče-

kává se že nový zákon vynese do
roka $500000

má nejvetsí ŽELEZÁŘSKY ODCHOD

v So Omaha 2 2408 N ul - Telefon: 162

Upozorňuje ctěné rodáky Že má velkou zásobu "Herrick" ledovýeh
skříní "Jewel" gasolin kamen ocelové renče "Majestic" drátěné ploty
drátěné letní okenice a dvéře atd Kdo hodlá stavětí nechť mne navštíví
prodám vše od železa lacino a na splátku Též prodávám semena k setí
Opatřím vám žlábky pod okap střech hleďte zásobili se měkou vodou

se vám nesesedlo

y x - _a v
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Vz ? Urvátky v posleednleh

dnech ale Amertfani postupuji
neustále

j
Diviše generála McArthura po-

stoupila v páté až ku Saa Fer-oand- o

a shledala že město toto

vyklizeno bylo povstalci kteří za-

nechali za sebou pouze malý od-

díl aby kryt byl jejich ústup po
vlaku Generál McArthur obsadil

hořící město bez všeliké ztráty
Ve čtvrtek v noci povstalci jižně

od Manily učinili pokus proraziti

brigádou Ovenshinerovou Ne-

podařilo se jim to ale prudkou

palbu udržovali po několik hodin

hlavně na čtvrtý pluk jízdy Oby-

vatelstvo v blízkém Malate bylo
noční střelbou velmi poděšeno

Generál Lawton dosud táboří v

Balinagu kamž dorazil po mno-

hých krvavých šarvátkách Po-

vstalci počtem 8oo pod velením

Gregonia a Pia Dél Pilara opu-

stili město když seznali že odpor

byl by marným Při útoku na

Balinag gen Lawton spozoroval

ženy a děti v jednom povstaleckém

zákopu a proto poslal kapitána
Case a několik vojínů s bílou

vlajkou aby nepřítele vyzvali k

odstranění všech bezbranných o

sob Když se však družina ame-

rická přiblížila na 800 yardů k zá-

kopu byla uvítána dvěma hro-

madnými výstřely a přinucena k

návratu
V San Miguel nalézá se 2000

španělských zajatců v rukou Fili-

pínců Dostávají denně za pět

centů rýže na výživu ale za to

musejí velmi těžce pracovati na

povstaleckých opevněních V San

Miguel nalézá se též několik set

raněných domorodců Docházejí
zaručené zprávy že povstalci po-

sílají své ' ženy a děti do hor

z čehož souditi se dá

že nepomýšlejí na brzké vzdání

se V Balinagu zajato bylo 100

povstalců a jeden náčelník ale

generál Lawton mnohé z vězBfl

propustil
Generál Otis zaslal odboru vál-

ky depeši tohoto znění datova-

nou v Manile 5 května: "Násle-

dující ztráty u San Tomas včera:

Jeden důstojník poručík Toggart
z pluku kansasského a čtyři pro-

stí vojáci zabiti tři důstojníci a 22
muži poraněni Mezi raněnými

jest generál Funston lehce do ru-

ky Lawton oznamuje ukořistění

více než 150000 bušlů rýže a 265

tun cukru v Balinagu Též v ji-

ných místech zabaveny značné

zásoby náležející nepříteli Po-

vstalci zničili včera ohněm město

San Tomas a večer zapálili San

Fernando"
Oddíl generála Lawtona postou-

pil v sobotu dvě a půl míle sever-

ně oi Balinagu a celkem setkal se

pouze s nepatrným odporem Blí-

že vesnice Maasin nalézalo se v

zákopech asi 2000 povstalců ale

ti prchali po vypálení několika

ran
V řece San Tomas nalezeno

bylo mnoho mrtvol povstaleckých
a vyloven velký počet ručnic a ji-

ných zbraní jež byly tam naháze-

ny ustupujícími povstalců Diviše

generála McArthura táboří nyní v

San Fernando odkud podniká ča-

sté výpravy
Jeden ze Členů washingtonské-

ho kabinetu vyjádřil se ku dopi-

sovateli Chicago Times-Heral- d

že Aguinaldo ústy svých vyslanců

Arguellese a Bernala přiznal svr-

chovanost Spojených Států nad

Filipínami a Že položil pouze pod-

mínky na něž komisaři naši

jsou přistoupiti Žádá

aby souostroví dostalo se způsobu

vlády jaký ve Spojených Státech

v platnosti jest totiž aby vláda

rozdělena byla na tři odbory —

výkonný zákonodárný a soudní

Předseda filipínské komise Shcur

man Dodal zprávu presidentovi o

těchto požadavcích a týž ihned

orv vviádřil s nimi vů] souhlas

Proto jest naděje na brzký konec

povstání
V sobota zaslal generál Otis

uznim zabitích a raněných v

bitvě n San Tomas V nebrasském

pluku usmrceni byli James Spiory

rneTi a Willum tfeldea s

Omaby a poraněni následující:

H F Dunniog J C Hoovcr P

Uidteo YUliam L Johnson G

stravy to s níž proveden měl býti

prvně pokus plukovník Maus

vrchní inspektor ze štábu generála
Milese též iest kárán Armádní

dodavatelé jsou úplně obíleni

Zásobovali prý vojsko masem

zrovna tak dobrým jako ostatní
trh

i Zakopané peníze

Jistý člen washingtonského plu-

ku píše svým přátelům do Seattle
že mnozí dobrovolníci našli znač-

né :

částky peněz zakopaných

prchajícími obyvateli Nejlépe v

ohledu tom pochodily setniny D

L a K z pluku washingtonského

"Pasig a Pateros'' píše onen vo

jín "byla dle všeho bohatá města

neboť nyní kdy spálena jsou do

základů mnozí vojáci našli veliké

sumy peněz v zemi zakopané

NejvětŠÍ částka nalezená na jed-

nom místě byla $4200 Jeden
muž našel £3000 jiný též $3000
jeden $1200 jeden $800 a více

částek od $400 do $500 bylo vy

kopáno Jeden desátník našel

dokonce tři poklady v částkách

Í500 $700 a $800 Některé z

peněz jsou anglické a španělské
zlaté mince ale většina jest mexi

ckých dollarů"
Ze svita průmyslu a 'práce

Tennessee CoalIron& Railway
Co letos již po třetí zvýšila mzdu

svým 6000 uhlokopům Celkový

přídavek obnáší 7 centu na tu
ně Očekává se že menší těžár-níc- i

budou následovati Čímž zvý
šena bude mzda 12000 dělníků

V železárnách Brookeovy spo
lečnosti bylo dělníkům přidáno
dalších 10 procent na mzdě Cel-

kové zvýšení nad platy z r 1898

obnáší 24 procent tedy bezmála
celou čtvrtinu — V Buffalo pa

nuje po několik dní stávka dělní-

ků v obilních skladištích a přes
všecko úsilí státní arbitrační rady

nepodařilo se nedorozumění urov-

nali Hlavním požadavkem děl-

níků jest odstranění kontraktorů
od nichž prý-

-

jsou utiěkovánia
všemožně vyssáváni

Carnef le vyprodal

Ocelářský král Andrew Carne- -

gie vyprodal svůj podíl v závo-

dech v Homestead a Betlehem

Pa svým spoluakcionářům s H

C Frickem v čele a další život

tráviti bude v klidu a pohodlí
Jakou částku' Carnegie za své od-

stoupení dostal známo není ale

přesahuje prý značně $50000-00- 0

Závody Carnegiovy sply-

nou s novým ocelářským a žele-

zářským trustem o němž minule

jsme se zmínili

Nalezený poklad
Při kopání v jednom sklepě v

Cincinnati přišel černoch Thomas

Lawson na jedenáct $1000 dluho-

pisů Spojených Států s úrokovými

kupony za celou řadu let V ple
chové skřínce byl proužek papíru
s těmito slovy: "Dluhopisy tyto

náležejí Juliu a Martinu Brittingo-vý- m

a jsou výsledkem mnoha let

práce a střádání" Objevem tím-

to vrženo bylo světlo na jeden z

nejzajímavější soudů majetkových

Když Julius Britting zemřel

dědicové jeho sháněli se po peně-

zích a poněvadž ničeho nenašli

obvinili Martina Brittinga bratra

Juliova Že dluhopisy skryl Mar-

tin to rozhodně popřel ale soud

rozhodl proti němu a nařídil aby
vyplatil dědicům bratra svého

$4000 On to učinil avšak stále

tvrdil že o dluhopisech ničeho

neví Teprve nyní se všecko vy
světlilo Nejhorší je Že Černoch

Lawson požaduje dluhopisy prá
vem nálezce pokladu a tu může

dojiti k soudům poznovu

Prodej chicagských pouličních drán

Pouliční dráhy v Chicagu kon

trolované pověstným Charles T
Yerkesem prodány byly v těch-

to dnech východnímu syndikátu
v jehož čele se nalézají známí

Whitney Elkins aWide- -

ner Výměna kapitálu obnáší asi

$50000000 ale podnik až vše

cka zvelebení budou provedena

vyžádá si téměř $75000000
Yerkes úplně odstoupí ale syn
jeho obdrží značný počet akcií v

Illinois Electric Vehicle Company
odvětvím to nové společnosti jež

inkerporována bude s kapitálem

$25000000 Pravf se že syndi-
kát pohltí všecky pouliční dráhy
v Chicagu a káry hnané nashro
mážděnou elektřinou bade sám
bofaviti 5

h-- i vojáci Mimo to zabiti byli
poručík Wilham A Taggart a vo

jín Merton Wilcox z pluku kan-

sasského a prostý voják Thomas
Scallon z pluku montanského
Bacolor město pět mil jihozá

pádně od San Fernando kdež ge-

nerál Mascardo táboří se 6000 do

bře ozbrojenými povstalci poctě-
no bude příští návštěvou Ameri

čanů Vojsko jeho nesetkalo se

ještě s našimi vojáky a proto se
chlubí že bude zkrátka hotovo s

"celou tou sebrankou'' Bacolor

je dobře opevněno a tisíce domo

rodců zvláště CÍSanů a ženštin

pracuje na zákopech Do tábora
dvacátého pluku kansasského vy

páleno bylo v sobotu v noci něko
lik hromadných výstřelů ale usmr-

cen ani těžce poraněn nebyl ni-

kdo

San Fernando kde Američané

nyní táboří je nejkrásnějším a

nej bohatším městem jaké až do

sud dobyli Je tam několik cukro

varů a jiných továren a krásných

obyúl soukromých bez počtu
Generálu McArthurovi vykázán

byl nejlepší dům ve městě

V močálech blíže San Tomas

řeky kde během zápasu naši vo

jáci až po prsa zapadali leží mno

ho filipínských mrtvol jež rozši-

řují hrozný zápach Vojsko ame-

rické je zle vysíleno namáhavou

kampaní a průměrný počet setnin
obnáší sotva padesát Pluk iow-sk- ý

byl až dosud nejvíce ušetřen

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Z Washingtonu

$ Proslýchá se Že admirál

Dewey přijede s křižákem Olympia
do Spojených Států jakmile na

Filipínách mír zavládne Propluje
prý Suezským průplavem a zako-

tví v New Yorkuodkud bez odkla
du odebéře se do Washingtonu

aby presidentovi sdělil své náhle-

dy ohledně Filipín

I Clo na máslo dovážené na

Porto Rico jež dříve obnášelo

$410 na 100 kilogramů sníženo

bylo na $210 Zároveň sníženo

bylo clo na dlaždicí cihly dováže

né na Kubu z 30 centů na 5 centů

za sto kilogramů
Gen Henry oznamuje z Porto

Rica že domorodci s největŠÍ o- -

chotou hlásí se do americké armá-

dy a že bude jich mít i co nejdříve

400 v různých setninách Aby
většímu počtu dostalo se příležito
stí ze Žádného místa nebude od

vedeno více než 25 rekrutů

1 V kruzích zasvěcených začíná

se mluviti se stále větší určitostí
že příští kongres svolán bude již
v říjnu na místě v prosinci jak se

obyčejně děje Mimo otázky jež

vznikly poslední válkou předléhá
záležitost Nicaraguanského prů
plavu oprava oběhové měny pod-

pora obchodního loďstva a jiné
důležité věci jež čekají na vyříze
ní a proto prý president rozhodl
se svolati kongres o dva měsíce

dříve
X Včera došla do Washingtonu

žádost od prvního pluku nebras- -

skčho aby týž odvolán byl z bi-

tevní Čáry Ze 1400 mužů zbyti
jich pouze 375 schopných ku Čin-

né službě a ti jsou vysílení a

zemdleni až k smrti Z pokynu

presidentova bylo gen Otisovi

nařízeno aby žádosti hochů

vyhověl
'

Policie "venku" x politiky

Newyorsky guvernér Roosevelt

podepsal předlohu dle níž kdoko-

li nalézající se ve spojení s poli-

cií od komisaře až po obyčejného
strážníka jenž použil by své úřa i-- ní

moci pro neb proti některé
straně dopouští se přestupku
Nový zákon zakazuje povyšování
z politických příčin příspěvky
neb sbírky pro politické fondy a

zapovídá Členům policie náležeti

ku politickým klubům

řrotitrustové pfedloty

Missourský guvernér Stephens
podepsal v pátek dvě radikální

protitrustové předlohy přijaté ve

středa před tím Jedna dovoluje

generálníma nivladnfma obeslali

úřad niky trustů % jioých států a
nedostaví-I- i se k soudu může býti
proti nim vydán rozsudek Drahá
stanoví způsob jakým předkládá

a neneebte li téci poděl stavení aby
Ej cnost mám nejosvědčenějSÍ drahý

Vpád do reservace Ute

V souhlasu s provoláním presi

dentovým bývalá indiánská reser-

vace Ute v jihozápadním konci

Colorada otevřena byla osazování

ve čtvrtek v poledne Znění zvo-

nů a hlahol píšťal oznámily kýže
nou hodinu a každý z těch asi

1000 zákopaíkfl dalekého západu
kteři na hranicích čekali rozběhl

neb rozjel se v naději že podaří
se mu někde položití základ ku

příštímu blahobytu Někteří "Spe-
kulanti'' prodávali výhodná místa

v řadě za něž průměrně $50 bylo

placeno Největší náběh byl na

místa jichž poloha zamlouvá se

pro založení měst Dobrodruzi

někteří objednali si už celé káry
stavebního dříví a bez odkladu

pustí se do práce aby první byli
s "městem" hotovi Colorado

zmůže se více než na tucet nových
vesnic v příštích dnech Zástupci
železnic nezůstali ovšem také po-

zadu a ohlížejí se po místech

vhodných pro založení stanic a

tím ovšem též měst Doposud

pouze dráha Denver & Rio Grande

vede reservací protínajíc východ-
ní konec téže Reservace Ute

jest pruh země patnáct mil široký
a devadesát mil dlouhý a obsahu-

je asi 900000 akrů půdy většinou

hladké a obdělávání přístupné
Zavodňování bude však nezbyt-

ným
'

Z KUBY

Plukovník Carlos" Cespedes po

pírá sám že jest kandidátem ví

příští republiky Pocta

tato za souhlasu všeho lidu ku-

bánského čeká prý na Gomeze

Armádní záznamy kubánské ob

sahuji prý konečně 37000 jmén a

z těchto 6000 mužů zaměstnáno

je ve vládní službě Dle tohoto

počtu připadne na každého ku-

bánského vojína kmána i důstoj-

níka $75 Vyplácení těchto peněz
nebudou však bojovníci za svobo

du perly Antil nikterak považovat
za úplné vyrovnání Mimo to

obdrží od gen Gomeze poukázky
na zadrženou mzdu jež příští re-

publikánské vládě ku výplatě

předloží
Generální guvernér Brooke jme

noval členy nejvyššího soudu jak

následuje: Antonio Gonzales de

Mendosa předseda a Pedro Gon

zales Llorente Jose Garcia Mon

tos Luis Esteves Romero Endal-d- o

Tamayo Angel Betancourt a

Rafael Mora jenž zastával úřad

civilního guvernéra Havany usta-

noven byl generálním návladním

a Octavio Giberga a Carlos Rivel-l- a

jeho příručími
Seňor José Antonio Gonzales

Lanuza ministr spravedlnosti v

Brookeově kabinetu rádců před
ložil náčrtek dekretu k regulování
manželství Sňatky uzavřené pro-

testantskými kazateli a civilními

úřadniky staly by se nadále záko-

nitými a mimo to sSatkyuzavřené
pouze církevně neměly by platno-

sti Náčrtek tento gen Brooke

sotva schválí Hodlá oprávnili

protestantské kazately ku oddává-

ní ale nevidí nutnosti civilního

sňatku když si toho snoubenci

nepřeji
Národní strana kubánská pošle

do Washingtonu výbor aby žádal

jisté procento z celních příjmů ku

zakoupení polního nářadí které

hož obyvatelstvo na ostrově tolik

potřebuje Každý Člen této stra

ny který má zaměstnáni neb sám

dělníky vydržuje přispívá 3 centy

týdně k témuž účeli

ODřívějši křižák španělský Reina

Mercedes kterýž potopen byl bě

hem bombardováni - Santiaga a

před nedávnem zdvižen dotažen

bude do Newport News Zkušeni

plavci předpovídají že s křižákem

tímto dopadne to jako s Infantou

Teresou jel oa cestě do Spoj
Státu byla mužstvem našim opn-Itěn-

a

a ponechána zkáze

Při banketu pořádaném v pátek

Kamna pro domá
toir

v Havaně na počest Salvadora
Cisnerose prvního presidenta dru-

hé republiky kubánské téměř
všichni řečníci útočili na generála
Gomeze kteréhož nazývali "zrád-

cem kubánské věci" a "spojencem
amerických vetřelců'' Proti těmto

výpadům ozval se jedině seSor
Fidel Piena redaktor časopisu El
Independente jenž hájil Spojené
Státy prohlášením že opustí Kubu
jakmile schopna bude samosprávy
Armádní lékaři zrazují před po-

síláním rekrutů v této době roční
na Kubu Přijdou prý zrovna do

nejhoršího počasí a málokterý
náhlou změnu vydrží Odporučují
aby nováčkové cvičení byli ve Sp
Státech a posíláni na Kubu až v

podzimu

Zprávy osobni

— Sděluje se nám že p Karel
Vaniček z David City který již
přes rek zdržoval se v Novém
Mexiku k vůli zdraví odjíždí ten-

to týden do Čech a sice pojede
mořem středozemním přes Itálii
aby k vůli chatrnému zdraví nebyl
vydán severnímu podnebí Pan
Vaniček již po nějaký čas chystal
se k jízdě do staré vlasti avšak

zprávy jež obdržel z Čech že též
otec jeho jest těžce nemocen

urychlily jeho úmysly Přejeme
panu Vaničkoví šťastnou a veselou
cestu a doufáme že bude jeho
zdraví ku prospěchu

Zprávy spolkové

Sbor Boleslava i 60 JČD
odkládá schůzi která měla býti
odbývána v neděli dne 14 května
na neděli o týden později a sice
dne 21 května
Frant Čapek Ant Kment

tajemnice předsedka
Těl Jed Sokol

odbývá svou měsíční schůzi příští
čtvrtek dne 11 května v 8 hodin
večer Všichni členové isou žá
dáni by se dostavili

Dramatický odbor
Těl Jed Sokol odbývá zkouška
na "Můj Vojtíšek" ve středu dne
10 května Všichni účinkující
nechť se dostaví určitě v 8 hodin
večer

Kdo jest zodpovědnými
Docbizl svisti 1 Madridu ie Jenerál Marti-

ne Campos usiluje by Jmenována byla vyíe
tfujioí komise leteri proskoumaU mi cel H

zený pru běh a vedeni války a stotožnitl kdo
#A nvlnnvMnfm nailDii tAtn VnkT _

opomenutí včasného Jednáni v proběhu válkv

nebezpečnějších Jako Jsou následky zanedba-
ného zdrav) Jest to povinnosti každého chrá-nl- ti

svého zdrivl neboť snažiira Jest zdrav! il
uchovat) nežil ztraceného opét nabyti

hořká když svědomité pravidelněužívána nejenom že zdrávi buduje nýbrž Je
1 uchová Jest to lék který po padesáte let# U H 1kr kMkn iuwllll — „fini xi I

Atrapy vznikajici z nesáživnostl Jako Jsou
ayspepsie zácpa ilucnatost nnnáze Jater a
vuiu m uiiriiif m Duracutu nemoce
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Tábor Coteias cis 69
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v sobota dno 13 května 99

v síni pana J W Hrocha

OpKJemnou a nenucenou zábava bu-

de náležitě paauráao
V art zve

PořdJajld výbor

Hostina b prodej
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u tucn umu i urajlno Je Krasoá
lak ia aa ksiilmn mn Kkl
mimo obeumlátí místnosti má aabofe D- -
koiik stcidic a iun4vam Jrst na prodej
pouxe Jea proto i hnatinsk J atf r t
bjdi Jel do staré vlasti a proto aablxf to
velmi !iao poutě ta 11100 ale ta bo
tove Licevse Je pouze $200 rola a ob
ebod Je taaiaeait
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Bestie v kněžském hábitu

Státní odbor ve Washingtoně
obdržel sdělení od našeho vyslan
ce v La Paz Bolivia datované
28 března že 1 t m plukovník
Pando vyslal ze své armády v

Sycasia 120 mužů do Ayoapa aby
se poradili s náčelníkem Arolou

jak by nejlépe bylo udeřiti sou

časně na Cochabambu Když
družina dorazila do města Moha-z- a

Euguino velitel její žádal

půjčku 200 bolivarů od předsedy
města a dvanáct bolivarů od may- -

ora ťo odmrštěni teento poža-
davků mayor a místní kněz byli
uvězněni Mezitím však podařilo
se knězi vypraviti kurýry do indi-

ánských vesnic se vzkazem aby
rudoši vrhli se na mužstvo Pan- -

dovo Na sta Indiánů sešlo se

na toto vyzvání a přes všecky po-

kusy utišiti je zbraně byly vojá
kům odňaty a po ohavném trýzně
ní uvězněni všichni v kostele přes
noc Ráno po odsloužení "mše
bolesti" kněz dovolil Indiánům

aby vzali ubohé oběti po dvou a

103 bylo jich chladnokrevně po-

vražděno dva vždycky jinými
mukami Sedmnáct vojáků uniklo
hrozné smrti tím že den před tím

odešli za jiným posláním Též z

jiných míst v Bolivii docházejí
zprávy že Indiáni podněcovaní
kněžími hrozně řádí

Vichřice v Oklahomé
' Z Wichita Kan sě sděluje:
Docházejí sem sporé zprávy o

děsné vichřici jež způsobila veliké

spousty na několika místech v

jižní Oklahomě NejvětŠÍ škody

udály se v Chickasha Tongawa a

Anadarko Městečko Chickasha
zachváceno bylo bouří o půl čtvr-

té v pátek odpoledne a v několika
minutách zničena byla ona část

nalézající se severně od dílen

Rock Island dráhy Šestnáct
budov bylo rozváleno a sedmnáct
osob vytaženo ze zřícenin do šesti

hodin večer Mrtev byl pouze J
H Murray železniční zřízenec
V townšipu Canton osmnáct mil

západně od Tongawa tornádo
řádil nejhůře Rodina J H

Warea uchýlila se do jeskyně tato
však se sřítila a tři členové rodiny
byli usmrceni

Výtržnosti ve Wardner
V uhelném distriktu Coeur

ďAlene v Idaho kde udály se

takové krvavé výtržnosti minulý

týden panuje klid Asi 150 stáv- -

kářů vězněno jest ve Wardner a

500 pravidelných vojáků patroluje
pobouřenou krajinu Proti ně-

kterým buřičům podána bude ža

loba z vraždy Vyšetřování vede

se dále Na zničených důlních
stavbách začalo se již pracovati a

nové stroje objednány Havíři
kteří se výtržností - súčastnili

prchají pokud mohou do soused

ní Montany V sobotu zatčen byl
šerií okresu Shoshone James D

Young a komisař William Boyle
na obviněni že stávkáře ku nezá-

konnostem podněcovalj Generál
Merriam telegrafoval odboru vál-

ky že uvěznil celkem 350 osob a

Že výtržnici kteří prchli horskými
stezkami do Montany budou úřa-

dy tamními vydáni

Zpráva vyšetřováci komise

V neděli uveřejněna byla zprá-

va Wadeovy komise jež vyšetřo-
vala obviněni proti stravovatel-ském- u

oJboru Je to celkem
velmi obsáhlý dokument a

body jeho jsou: Tvrze-

ní generála Milese že prochlazené
maso bylo připravováno chemi-

ckým procesem nebylo opodstat-
něno maso v krabicích ať čer-

stvé neb dušené nehodí se za

potravu na lodích anii po delší
dobu v poli gen Miles jest ostře
kárán poněvadž nestěžoval si

sekretáři války jakmile shledal
že potrava byla nevhodná pro
vojsko generální rstravovatel

(Eagaa) jest kárán pro nakoapení


