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dému povstalci který odevzdákontrolovány Morganem Společ
nost těžařů uhelných jest podpo

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

KRONIKA UDÁLOSTÍ

kluby nebudou smět prodávati
svým členům lihoviny Předloha

ta ovšem musí býti ještě přijata v

senátu a schválena guvernérem
než nabude platnosti

Z FILIPÍN

Jeden z osvobozených španěl-- s

kých zajatců tvrdí že Aguinaldo

brzy po odchodu z Tarlacu byl obr

klíčen americkým vojskem že

však v přestrojení prošel řadami

Carnegie známý vyrábitel
koupil na Kubě doly na že-

leznou rudu u Pimopo a dráhu že-

leznou ze Sawtanillo do Morro
vedoucí

Okresní pokladník Peterson
z okresu Yankton v již Dakotě

zbraň po Í30 a tu očekávají že

nyní budou Filipínci houfně své
zbraně phnášeti

O křižáku "Charleston" došla

zpráva Že nemůže býti více za

chráněn Posledně se k němu
snažila přiblížiti loď Culgoa 11

listopadu ale pro bouři nemohla
Od té doby zuřila' prudká bouře a

má se za to že jest "Charleston"

úplně ztracen

Z KUBY

Spolek plantážníkú a rolníků z

Kuby vyslal do Washingtonu vý-

bor který se má zásadití o to

aby byla na ostrově založena
banka rolnická která by měla od-

větví ve všech větších městech tak

aby vzdělavatelé půdy mohli se
bez obtíží vydlužiti peníze Dále má

výbor ten pracovati o to aby rol
nické výrobky z Kuby mohly býti
dováženy do Spoj Států za tčchže

podmínek jaké byly dány obyva-
telům jiných západoindických o

strovů poslední smlouvou s Anglií
Papež ustanovil Donata Sbar- -

rettiho biskupem v Havaně na
místě poděkovavšího se biskupa
Santaudera Sbarretti jest rozený
Ital vychovaný ve školách řím

ských a nalézá se ve Washingtonu
co člen papežské delegace

Potápěči pracující na španěl

ských potopených lodích v zálivu

Santiago nalezli 22 list na dně

mořském pokladnu s £18000 ve

ve španělském zlatě Společnost
zvaná Candoya platí potápěčům

zabývajícím se hledáním cenných
věcí v troskách lodí potopených a

bere tudíž také veškeren zisk z ná-

lezů těch povstávající Společnost
ta prý již vytěžila asi půl milionu

dolarů užitku s vraků těch

Gen Collao uveřejnil v havan-ské- m

časopisu Cubano článek v

němž praví že po celé Kubě na-

stane mocné pozdvižení pakliže
Kubánci seznají z jednání příštího
kongresu že nemínějí Spoj Státy
dodržeti slib daný o samostatnosti

Kuby
1

Z JIŽNÍ AMERIKY

Z republiky Colombie se ozna-

muje že se 18 listopadu strhla
krutá bitva mezi povstalci a vlád-

ním vojskem u Bucuramanga Boj
trval dva dni a podílelo se v něm

na obou stranách asi 10000
mužů Vládní vojsko zvítězilo

povstalců prý zůstalo na bojišti
asi 1000 mrtvých a asi 2000 raně-

ných Též několik generálů na

obou stranách bylo raněno i zabi-

to Vládní vojsko se zmocnilo

města Bucuramanga které bylo
středištěm povstalců
Vláda guatemalská uvalila vý-

vozně clo ná banány kávu pryž
a kůže kteréžto předměty se nej-

více dováží do Spoj Států

DROBNÉ ZRPÁVY

V Liberty Mo byl k trestu
smrti odsouzen Ernest Clevenger
za to že ze žárlivosti zavraždil

sestřenici svou Dellu Clevengero- -

vu a jejího milence Geo Allena

když šli z kostela

U Englewood S D byl za-

bit J Bradshaw kamenem který
odletěl při vystřelení skály Brad-

shaw stál za stromem ale vystrčil
hlavu a v tom jej kámen zasáhl

usmrtiv jej na místě

V Pierre S D se sjeli ovčá-

ci založivše spolek pěstovatelů
bravu

V Indiánském území šli dva

spolkoví maršálové s obchodníkem

zatknou ti dva farmáře za to že

prodali zamargičovaný majetek

byli však všichni tři postříleni od

těch jež chtěli zatknouti

V newyorské celnici bylo za-

baveno veliké množství perel jež
se snažil propašovati klenotník
Bock z Providence R I Cena

jejich se udává nejméně na I50-00- 0

Dle úředního sčítání obdržel

neodvislý kandidát Jones ve státu
Ohio 109721 hlasů z 908159
Pro úřad guvernéra bylo tam na-

vrženo 6 kandidátů mezi nimii i

socialistický který obdržel jen
2438 hlasů

Z Aljašky bylo oznámeno Ze

se tam utopily dvě Zeny a th mu

tové Plout ▼ člunu a proud je
zanesl pod íed

rována drahou pennsylvanskou
která má tratě doHawley Pa

odkud se má vystavěti trať dále k

moři v délce 80 mil čímž bude

umožněno skládání uhlí z vlaků

přímo na lodi

Bankovní loupež
V Parker Kan přepadli dva

lupiči pokladníka v bance svázali

jej roztrhli dynamitem pokladnu
a vybrali z ní giSoo Poplach

byl rychle způsoben a množství

ozbrojenců se jalo stíhati lupiče
avšak ti ušli stíbatelům odejmuvše

ještě jednomu z nichjručnici

Spor s Indiány
Na indiánské reservaci kmenů

Sac a Fox v okresu Tamav Iowě

bylo by málem došlo k vypuknutí

války mezi bělochy a rudochy

450 ozbrojených rudochů již bylo
hotovo vrhooutt se na městečko

Tam a City a Toledo aby se po-

mstili za domnělé křivdy na nich

spáchané Indiánská žena jest
zavřena ve škole indiánské v To-

ledu od počátku listopadu poně
vadž nevyhověla předpisům o po-

vinné návštěvě školy a proto
povstaly bouře neb rudoši ji hro-

zili osvoboditi násilím Dle vlád-

ních předpisů mají všecky indián

ské děti navštěvovati Školu do 18

let stáří tato Indiánka se však

vdala ve stáří 17' let a školu nena-

vštěvovala začež byla nyní nási-

lím přivedena do školy a tam jest
drŽána Na domluvu právníka
Wilcoxe z Montouru se Indiáni

utišili když jim slíbil že se po-

stará o propuštění zajaté ženy K

cíli tomu zadal žádost o babeas

corpus a očekává že Indiánka

bude propuštěna načež se rudoši

uklidní

Plemenný boj

Spory mezi černými vojáky a

Mexikány na hranicích vrcholily
31 t tn v pravidelném boji u

vojenského ležení Port Rioggold
S obou stran bylo vypáleno mno-

ho ran a vojáci si připravovali již
dělo aby stříleli do lidu který
kasárna ohrožoval Telegrafické

depeše lítaly do St Antonia Au-sti- nu

a Washingtonu jako by již

opravdová válka vypukla ale z

celého toho rámusu zbyla jen
obyčejná rvačka která povstala z

opilství mezi černými vojáky a

Mexikány kteří tvoří velikou vět

šinu obyvatelstva podél Rio Gran-

de Vojenská správa nejspíše
bude muset odstraniti Černé vojá-

ky z pevnůstek pohraničních aby
se dalším sporům zabránilo

Sond pro travičství t

V New Yorku zahájen byl asi

před týdnem soud s Rolandem

Molineuxem který lest obviněn

že otrávil paní Adamsovou Stra
na obžalovaná i žalující si počíná
u vybírání porotců velmi obezřele

tak že z 250 občanů k soudu po-

volaných jen 7 porotců bylo vy-

bráno

Banka zavřela

Následkem zpronevěření okres

ního pokladníka Petersona v Yank-ton- u

S D počali se vkladatelo-v- é

obávati o své vklady v tam

ní spořitelně a houfně si pro ně

běhali Banka vyplácela každé

mu pokud jí stačila hotovost

když ale nával vkladatelů neustá

val byla nucena zavříti dvéře Má

prý za f50000 dobrých záruk a

dluhy její obnáší jen 130000 tak
že se očekává brzké znovuotevře

ní banky té Vyšetřilo se že

Peterson zpronevěřil £22000
avšak J8000 se nalézá ve spoři
telně která právě zavřela obchod:

Obiti lelezaičaf srážky
Neštěstí na dráze které se sta-

lo minulé neděle meziftflumboldt

Sioux Falls v Již Dakotě vy-

žádalo si 6 lidských životů Pět

bylo Italů kteří sem přijeli na

práci z Chicaga a jeden Amerikán
U zabitých nalezeny byly značné

sumy peněz od 6o až do 1 150
které byly poslány rodinám zabi

tých jimž i mrtvoly ku pohřbeni
zaslány budou

rroblblcc v Geofi II

V Atlante Ga byla po dlouhé
a prudké debatě přijata legislatu- -

rou předloha zákona kterou mi
býti veškerý obchod lihovými na

pojí zničen Předlohu podal zá
stuoce Williarbam ail se za

povili velierý prodej i výroba
lovia ve slitu Georo ta aai

Námlstek presidenta v mrtev

V úterý 31 lise ráno zemřel v

Paterson N JGarret A Hobart

náměstek presidenta Spoj Států

Byl jižpoďelší £as nemocen a smrt

jeho se očekávala s jistotou neb

trpěl srdeční vadou Pohřben

bude v sobotu na hřbitov Cedar

Lawn Pohřeb bude okázalý neb

se k němu dostaví přední mužové

celé země Garret A Hobart se

narodil r 1844 v Long Branch

N j z holandské matky otec

pak byl z rodiny anglické Po

vyjití z koleje byl nějaký čas uči-

telem pak se ale jal studovati

práva a r 1869 složil právnické

zkoušky Vynikl rychle v politice
tak r 1873 byl zvolen do státní

assembly a r 1876 do státního

senátu Při politice vSak nezapo-

mínal na obchod tak že když byl

' zvolen za náměstka presidentova

byl řiditelem asi 60 různých spo-

lečností podnikatelských Nastřá-

dal si veliké jmění má vSak jedi-

ného syna 14 roku starého Na

znamení smutku jsou v celé zemi

vztýčeny prapory na půl stěžně na

všech vládních budovách

Učená hádka

Ve státním blázinci v Yankton

S D se pustili lékaři Campbell
a Wright do vědecké disputace
nad mrtvolou Wololové která ná-

sledkem popálenin zemřela V

hádce použil dr Wright pádných

argumentů vědeckých zasadiv

dru Campbellovi několik ran re-

volverem do hlavy a teď se celá

ta učená hádka skončí před sou-

dem který má býti odbýván dne

27 listopaďi

Čtyři opilci zahynuli

V okolí Lead S D zahynuli

4 lidé následkem opilosti Welge
a Smith se chytili na nákladní

vlak aby se svezli do Spearíisk

spadli však a zůstali na místě

mrtvi r— Jiný opilec McBride

spadl se stráně a zabil se kdežto

Courtneye přejel vlak Všichni 4
zdržovali se po delší čas v Černých
Vrších pracujíce v dolech a zahy-

nuli jsouce ve stavu opilostí

Stávka v St Louisů

Na pouličních drahách vedou-

cích z East St Louisů do Belle-vill- e

111 zastavili všichni moto-rá- ci

i konduktoh práci ai list

tak Ze ani jediná kára nejela
Dělníci vyjednávali s řiditelstvem

o zvýšení mzdy již po delší dobu

když to však k žádnému cíli ne-

vedlo sáhli ku stávce Majitelově

dráhy běželi ihned k soudu a na-

lezli snadno soudce který vydal

zápověď dělníkům i obecenstvu

aby se nikdo nemíchal do záleži-

tostí společnosti pouličních kar

Svatý taškář

Ve Woonsocketu R I je vý-

mluvný kazatel Fay Mills a tomu

se dal ku pokání pohnouti jakýsi
Chas Stewart Tvářil se býti

pokánf činícím zločincem až si

získal úplné důvěry kazatele který
mu svěřoval později různé obchod-

ní záležitosti — Najednou však

Stewart zmizel z Woonsocketu a

zbyl tam po něm falešný ček na

něji mu banka vyplatila I3000

Ptáček byl 21 list přistižen v

Pittsburgu zatčen a zpět poslán
do Rhode Islandu aby se tam z

nového toho hříchu kál

Karodal Graire
Ve Springfteld O odbývaný

sjezd rolnické organisace National

Grange se odročil 23 L m V

resoluci přijaté odporučil aby

všecky korporace podléhaly dozo-

ru po způsobu národních bank

aby bylo drahám zakázáno dělání

různých cenníkú za dopravu ze

všech akcií aby se platila dafi a

aby kapitál na ně byl vždy úplně

splacen Za přestupky těchto zá-

konitých opatření aby byly těžké

tresty uloženy

AaJIttlové loooll

V New Yorku odbývala 2 2 tm

společnost majitelů ublodolů penn-sylvanský-
ch

schůzi v níl se usne-

sla shodovati vlastni dráhu k

moři pro dopravu tvrdého uhlí

Společnost ta sestává asi ze 60

sasBostataých majitelů ublodolů

kuM nc£el( k trustu a sUIxjf si

aa fZZZzi vyCkLiS a straxy t?o--

Stávka horníku

V Arkansas zastavili horníci

práci u Western Coal & Mining

společnosti v místech Uniontownu
a Jenny Lind Kapitalisté si

ihned doběhli do Fort Smith pro
soudní zákaz jímž se zapovídá
dělníkům scházení se na pozem
cích společnosti a tropení výtrž'
ností Doly jsou střeženy 40

výpomocnými maršály Spojených
Států

Neštovice

Ve státu Illinois se objevily
neštovice ná několika místech v

okresu Williamson V dělnickém
táboře na stavbě nové dráhy jest
mnoho nemocných a dělníci od

tamtud utíkají houfně Město
Marion v obavě aby tam nákaza

nebyla zanešena postavilo stráže
se zbraní v rukou na všecky ce

sty které zabraňují vstup do mě

sta každému cizinci

Rovnoprávnost Černochfi

Brooklynskému supreme cOurtu

bylo předloženo odvolání se z
rozsudku ' nižšího soudu kde se

jednalo o rovnoprávnost Černého

plemene s bílým Dítě černé

matky Alžběty Cisco nebylo při

jato do školy pro bílé děti která
žalovala Nižší soud rozhodl že

i

Místopresident
dítě černé pleti nenáleží do školy

pro děti bílé a nyní vyšší soud

rozsudek ten potvrdil Soudce

ve výroku praví že se tím neděje
křivda černochům když jejich děti

nejsou do škol bílých dětí nejsou

připuštěny poněvadž mají své

Školy které jsou právě tak doko-

nalé jako ony pro dítky bílé — Z

toho je patrno že plemenná zášť

jest na severu posud stejná jako
na jihu

Modlivi lékaři

V Sioux City la umodlili opět

jiné dítko tak zvaní věroléčitelo-v- é

Bylo to dítko manželů Brown-ovýc- b

které trpělo záškrtem a

rodičové na místo povolání lékaře

se nad ním modlili až zemřelo

Je to v několika dnech již druhý

případ věroléčitelského nerozumu

v místě tom

Otráveni
V Sioux City la byl nešťast-

nou náhodou otráven Fred Hills

vrchní řiditel dráhy Western

Služka měla smíchanou mouku s

jedem na otrávení myší do domu

však byla přijata nová služka kte-

rá nevědouc o tom smíchala

otrávenou mouku s Čistou a při-

pravila z ní cosi k jídlu Na štěstí

zasedli ku snídaní jen manželé

Hillsovi a byli otráveni kdežto

ostatní členové rodiny jedu nepo-ži- li

Pan Hills zemřel brzy na

to a jeho manželka žije Je po-

chybuje se o její zachránění

V New Yorku Žaluje Rosa

Cahnova svého otce milionáře

Cahna na 125000 náhrady
za urážku Žalovaný Žije ▼ Líd-colaN-

' S prvním mrazem dostaví se
vlak jakmile použijeme

Dr August Koenig's Hamburger
Brust Thé zmizí v krátké době i

to mtotU aeraatal 1

vojska a uchýlil se do hor

Z časopisu Independencia který
byl vydáván v Tarlacu jest patr
no že povstalci věděli jaký osud

je očekává V posledním čísle

tam vydaném se loučí vydavatel-

stvo s čtenáři že musí další vydá-

vání zastaviti

Tvrdí se zcela určitě že Agui-

naldo se svojí diuŽinou proklouz-

nul mezi vojsky generálů Younga
a Wheatona Pobřeží severní kol

ústí řekv Zambalese je pilně loď

mi válečnými střeženo aby tudy
nemohl Aguinaldo uklouznouti do

Asie

Gen Youne oznámil do Manily
že Aguinaldo v průvodu asi 200

lidí mezi San Fabian a San Fer- -

nando proklouzl do provincie
UnionDle náledu genYounga chce

překročiti vůdce povstalců hory

Binqua a dostati se do provincie
Nuova Viscaya
Vojsko americké může býti již

podél tráti železniční zásobováno

Katolický kněz McKinnon kte-

rý byl vyslán vládou opět na Fili-

píny aby hleděl povstalce upoko-

jili byl prý pověřen též od papeže
zvláštní misií

Na soustroví Sulu bylo zabito 9

vynikajících přívrženců mocného

Hobart mrtev

náčelníka Dato Jakanine cd vlád-

ních vojáků z čehož povstane
nejspíše válka mezi Mory

V okolí Iloilo se strhlo několik

tuhých srážek 8 'povstalci v nichž

byli 4 Amerikáni zabiti a 25 pora-
něno Povstalci ustupovali k

Santa Barbara bojujíce stále Od

Jara postupující sbory americké k

Santa Barbara potkali se též s

tuhým odporem povstalců kteří

ustupovali od jednoho zákopu k

druhému bojujíce stále Zde bylo
též asi 10 Amerikánů poraněno
Město Jaro bylo obsazeno dvěma
setninami americkými a ostatní

vojsko táhlo dále Po celodenním

boji se vrátilo zpět do Jara a při-

vleklo tři děla odejmutá povstal-
cům a mnoho jiných zbraní s ná-

boji

Španělský desátník osvobozený
ze zajetí filipínského tvrdí že vi

děl Aguinalda v průvodu několika

svých důstojníků v Bayambongu
kamž přijel v noci 13 listopadu
na koni unaveném celý roztrhaný
a zablácený Když dostal čerstvé
ho koně odejel k Mangalarenu
západně od Bambangu

QPovstalci se stahují v Montal

banu a San Matea v krajině kam

Španělové nikdy nevnikli Oče-

kávají že se sem ani Amerikáni
neodváží

Generál MacArthur se ubytoval
v Tarlacu v témže domě kde byl
hlavní stan Aguinaldův Na po-

chodu bylo vojsko americké vítá-

no vesničany kteří zanechávajíce
práce v polích spěchali vojsku
vstříc slávu mu provolávajíce

Vypravuje se že Aguinaldo ne-

očekával tak brzy postup Ameri-

čanů a proto rozpustil velkou Část

svého vojska aby šlo domů sklí-ze- tí

úrodu Povstalci vzali sebou

zbraai á maji je doma uschované
Američtí důstojnici vyplácejí kaž

zmizel v minulém týdnu a jeho
ručitelové teď pilně prohlížejí
kniby aby seznali příčinu jeho
zmizení Pokladníci se nikdy ne-

ztratí aniž by se při tom také ne
ztratilo něco z pokladny

V Des Moines la založena
byla společnost která chce posta
vili elektrickou dráhu z Valley
Junction do Commerce Winteset
Macksburgu a Greenfieldu na
vzdálenost sto mil Dráha ta
má dopravovati nejen lidi ale i

zboží

Neštoviční nákaza se objevi
la na některých místech ve státu
Iowa V okresu Bueva Vista jest
asi 14 nemocných ve Storm Laku
jest též několik případů a jeden se

vyskytl i v Sioux Rapids

V Urbana la sebráno bylo
{4000 mezi občanstvem které
mají býti vynaloženy na vypátrání
zločinců kteří zavinili výbuch v

bance Burellově jímž byl syn
bankéřův zabit

Z jihozápadní Iowy se vyváží
každého roku kol 10000 sudů ja-

blek letos však se jich tam urodi- -

dilo sotva polovice a ještě hnijí
Následkem neobyčejného tepla
shnilo i mnoho jablek v chicag-

ských skladech tak že se očekává
drahota jablek v zimě

Dům darovaný adm Dewey- -

ovi ve Washingtonu byl postou-
pen nejprve na jeho novou man-

želku a nyní tato jej zase postou
pila synu admirálovu

Několik ovčáků z Wyomingu
sehnalo stádo asi 3000 ovcí do
Colorada byli však tu od zaku
klenou přepadeni ovce jim pobi
ty a oni vyhnáni ze státu s výstra
hou že se jim povede hůře pakli
se ještě jednou odváží přihnati
ovce do Colorada

V indiánském území se roz

vodnily všecky řeky na jih tekoucí
následkem čehož i pohraniční řeka
texaská Red river vystoupla ze
břehů zaplavíc ohromné lány
polí

Nákladní vlak dráhy Balti
more & Ohio stojící na trati asi

40 mil od Chicaga byl rozbit vla-

kem smíšeným dvěma lokomoti-
vami taženým Čtyři zaměstnanci
železniční byli zabiti a 4 poraněni
dva pak jsou pohřešováni a ti jsou
nejspíše pod troskami mrtvi

V letošní sezoně honební bylo
v pohoří Adirondack ve státu New
York zastřeleno 23 lidí při lovu

jelenů od svátečních střelců
V Henriettě N Y zemřela

27 list tuiza Worksová dosud
svobodná ve stáří 105 roků a 10

měsíců

V Trentonu N Jý byla in- -

korporována společnost s kapitá
lem % 10 000 000 která chce vyu-

-

žitkovati ve Spojených Státech

vynálezu Marconiho telegrafování
bez drátů

Chamberlain'8 Palm Balm vylé
ěil jiné proč ne vás!

"Moje manželka používala Chamber
lain's l'ain Balm s dobrým výslédkem
pro ochromu v pleci kteráž jí působi-
la bolest neustále po devět roků
Zkoušeli jsme všelijaké léky a lékaře
aniž by cokoliv prospělo Jednou jsme
viděli ohlášku tohoto léku a napadlo
nám jej zkusiti což jsme učinili k na
šemu nejlepšímu uspokojení Použila
pouze jednu láhev a plec jest skoro v

pořádku — Adolph L Hillet Man

chester N H" Na prodej ve všech
lékárnách

OCHRANNÉ PÁSY

GUKOVÉ PUNČOCHY

Berle

Supporters

Baterie

Gumové zbeží

Oblednávky poltoa
vyHsaji se rychle a
právně
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