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Žádný mor v San FranclskuNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Washingtonu I KoutskýPaintGlass&V7all PaporCo
429 N 24th St 'Glasgow Block) So Omaha

Caraegle-h- o společatst

jež byla v minulých dnech zreor-ganizová- na

koupila 10000 akcií

dráhy Pittsburg Bessemer & Lake

Erie od plukovníka S B Dicka

za 1400000 Dick byl předsedou

dráhy a prodejem svých akcií vzdal
se okamžitě svého postavení

Sjezd lékařů

Lékařský spoleic v němž jsou
Členové ze států Missouri Illinois

Celní předloha přijata
V senátu bylo v úterý neobyčejně

živo následkem projednávání celní

předlohy pro otrov Porto Rico
o čemž v minulém čísle zprávu
jsme přinesli Příznivci i odpůrci
předlohy přednesli skvostné řeči
a gallerie byly přeplněny obecen-

stvem jež se Živým zájmem sledo-

valo každé slovo pronesené Vý-

sledek zasedání byl že celní

Dokonalý a úplný výbér Tšelio druhu barev skla

4 rresiueui mcruuiey jmenovat
Chas Barnesa z Illiuoisu kontu
lem v Kolíně nad Rýnem

% Illinoiský kongresník Marsh

poďal v úterý předlohu kterou
má býtí v obecných školách vyu
čováno jako povinnému předmětu
vojenství Návrh tento ve vo
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jenských kruzích přijímá se příz-

nivě a dosti možno že mládeži

naši bude v nedaleké budoucnosti

vštěpováno přesvědčení že jedině
'

ti kteří nosí dvojí sukno jsou
ochránci vlasti

% Blahopřání dostalo se od pre-

sidenta McKinley-h- o senátorům

Forakerovi a Spoonerovi za jejich

práci ohledně přijetí celní předlo-- y

pro ostrov Porto Rico

X Náboženský kongres v němž

budou zastoupeni zástupci všech

téměř vyznání z dvaceti států vý-

chodně od Mississippi zasedati

bude ve Washingtonu od 17 do

19 dubna Předpokládá se však
že i z jiných států dostaví se dele-

gáti

t President zaslal senátu jme-

nování kapitána Silase W Terry-b- o

m

X Zahraniční ministr Root udě-

lil již konečné instrukce soudci

Taftovi jenž ustanoven jest jed-
ním ze členů a hlavou filipínské
komise Taft odejel po té do

Chicaga kde instrukce sdělí ostat-
ním členům komise načež odje-

dou ' bezodkladně do San Franci-sk- a

odkud 15 dubna po parníku
Hancock nastoupí další cestu In-

strukce zůstanou veřejnosti tajný
do té doby dokud komise nezahá-

jí svou akci Také tajemník její
nebude ustanoven dříve dokud
v&ichni členové komise nepřibu-
dou do San Franciska

X Z povolaných kruhů se ozna-

muje že v národní konvenci re

Vrchní lékař námořního odboru
v oddělení hospitálním obdržel ze

San Franciska zprávu od vojen
ských lékařů že ony tři případy
onemocnění jež považovány byly
za hlízový mor nejsou touto ne-

mocí a není také obavy že nákaza
tato v městě vyskytne jelikož je
nejpřísnější opatření ohledně toho
učiněno

Demokratický kongresník Kin?

byl zvolen v Salt Lake City větši-

nou asi 2500 hlasů proti svému

rep soupeři Hammondovi Město
samo dalo Kingovi většinu 754
hlasů

Hamiltonovy stromy zachráněny
Oba domy státní zákonodárný

new-yorsk- é přijaly usnesení aby
zakoupena byla část pozemku
Alexandra Hamiltona na h

"St Nicolas hights" a sice

jedině z toho ohledu aby mohly
býti zachráněny pověstné histori-

cké stromy Hamiltonovy jež ten-

to obdržel od Jiřího Washingtona
za svého pobytu v Mount Vernon
v počtu třináct na upomínku tři-

náctí kolonií jež vyvstaly na

osvobození této země proti Angli-

čanům Když vracel se Alexandr
Hamilton z Mount Vernon na
svou farmu na ostrově Manhattan
vezl sebou tyto stromky (ambroS
sweet gum treesj a zasadil je na
svém majetku kde nyní nalézá se

142 ul a Convent ave Majetek
tento byl loni vykoupen lištou
osobou která chtěla je nyní vy
kácen aby získala více místa pro
stavbu domu což setkalo se u ně-

kterých vlastenců v legislatuře s

odporem a proto přikročeno byle
ku jejich zachování Statek na
němž Hamilton zemřel následkem

souboje s Burrem je zakoupen
kostelním spolkem a budova bude

nyní přestěhována na půdu poblí
že pověstných ambroBů

Auditorium shořelo
- Nádherné auditorium v Kansas

City v němž měla býti odbývána
v příštím červenci národní kon-

vence demokratická stalo se obětí

plamenů po poledni ve středu a

vzdor nadlidskému úsilí hasičů

nepodařilo se aby zachráněny
byly okolní budovy takže celková
ztráta požárem způsobená ob-úá- ší

asi {400000 Vzniklý oheň
šířil se s takovou prudkostí že v

několika minutách byla celá bu-

dova v záři plamenů a v dvaceti
minutách sřítila se již střecha s

ohromným rachotem a hned po té

rozšířily se plameny na dvě strany
aby i na jiných budovách dokona-

ly dílo zhouby Nejprvé zasaženy
byly některé residenční „budovy
za auditoriem se nalézající pak
presbiterianský kostel jenž byl
jednou z nejlepŠích ozdob města

pro svou nádheru a veřejná škola
která byla v r 1888 částečně zni-

čena tornádem jenž město tehdy
stihl Když plameny přeletěly na
tuto Školu vracely se školní dítky
právě do školy Od oběda avšak
žádné z nich nepřišlo k úrazu
neboť všechny v čas byly vyvede-

ny Škoda na auditorium způso-
bená odhaduje se aa 1250000 na
kostele 1(30000 na škole {25000
a na residenčních budovách f 60-00- 0

Auditorium bylo pojištěno
a bezodkladně bude přikročeno ku

novostavbě tak by ještě do 4

července kdy rná býti odbývána
národní demokratická konvence

bylo dohotoveno Mezi tamními

obchodníky byly již zahájeny
sbírky tak sby na penězích při
stavbě nescházelo

Zhoubný požár
Městečko Ravenna v Michiganu

bylo včera ráno postiženo velkým
požárem jenž pohltil množství
residenčních domů a veškeré ob

chody až na jeden Škoda po
žárem způsobená obnáší {300000
a pojištění jest pouze nepatrné
Hasičská pomoc byla poskytnuta
také z Grand Rapids avšak bez
valného výsledku

Z dělnického svita
Tesaři a natěrači v St Louisů a

East St Louisů v počtu 3500
počali počátkem tohoto týdne
stávkovati proto že zaměstnává'
telé jejich odepřeli jim zvýšiti
mzdu Natěrači žádali totiž 37 Ja

centu za hodinu práce kdežto te-

saři žádali 45c za tutéž dobu —

Clevelandští plumbaři v počtu
300 a koželuhové v počtu 1351

stávkují a účelem jejich jest dod

vomuui nou maiem i ruce oarvirflKG
1 I

biu TVKoaavan se dooře a SDOIe--' -ě t

Válka jiho-afric- ká

Jak se zdá nevydal se generál
Roberts na stíháaí Boerů kteří
mu nedaleko Bloemfonteinu zajali
celou baterii děl neboť jak posled-
ní zprávy dí nalézají se Boerové
dosud v blízkosti toho města

Mají vodovod bloemfonteinský v

moci a nalézají se na všech stra-
nách ohrožujíce tak spojení vojsk
anglických s Kapském Gen
Roberts oznámil do Londýna že
soustředil sbory své aby mohl

rychle na každém místě napad-nou- ti

Boery na jejich výpravách

Zprávy z bojiště jsou velice ne
dostatečné což bývá vždy zlým
znamením pro Angličany kteří
nepříznivé pro ně zprávy potlaču-

jí Nastala doba dešťů kde se

každý potok rozvodní a koBstvo

anglické hyne po stech tak že se'
nedostává potahů pro výpravu do
severního Oranžska Za to se

oznamuje že i oranžští Boerové
v krajinách od Angličanů obsaze

ných se znovu zdvihali a ve sborv

srážejí Někteří z anglických do-

pisovatelů válečných hubují na
Robertse že prý jest příliš shoví

vavým ku přemoženým Boerům a

proto dostávají tito odvahu k no-

vému boji
Gen Colvílle a gen French

kteří byli vysláni s vdjskem na

východ od Bloemfonteinu ku stí-

hání Boerů tam se vyskytnuvších
vrátili sé zpět Tento ústup se

považuje v Anglii též za důkaz
slabosti neb si nikdo nemůže iti

proč tak obrovská armáda
leží zcela nečinně a nepodniká ani
menší výpravy proti Boerům kteří
se v blízkosti vojů anglických vy

skytují

— Zkouíka na "Chudou holku"
bude odbývána v neděli večer 8

dubna v 7 hodin
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Chicago 6 dabna 1M0

PSenlce opít Títonpla poníknd t ceně majtc
řilejíí poptarkn Včera prodávalo te tboií ho- -

Wftc pro kriten za 75í@6l a pro červenec aa

KokuHce Jeet tak cenr lenli nab sa nrodává
bili tis 2 za 40X2)41a řluta i 2 za 40X941C
Ono připlatilo v cen značně proti pondělka

n- - boť prodire se nyní aa 25M®25Hc a bílý Cis 2

zaxac
Privi tak i&ko na obili nHnlatlla I n hr2tín

dobytka a cena jeho jeet perná Pěkní roli ai
nellenii prodávali ae za S600iafi80 hnhent

proatředni za t4t5®4N a Jateční a k lira za
as m(}4 bď Krávy prodávají te za I80OQ49O a
jalovice za l325A475: texagíti tnčni bZkov
Jaoa za 4 05Í6 a obyčejní texaaiti býci aa
132042360

Vecřov debTtck T cc&S s!ca nevviíAuulI ňnk
odriaje ae v ceni elaSuě lehk dobytek prodává
ae o 6c dráze I630I&5 574c Proatředni prodává
za za S530e2e0 pSksj vybraní aa $54ówó6i a -

tezay za (5SUO540
Omaha 6 dnbna 1906

Minnlou atfeda bylo sena přivezeno nejvíce
hovezlh dobytka a tomto týduu a následkem
toho taká cena jeho byť B€túcpla jet přec
pernější Taká vepřového dohvtka bvlo m

jssetOTinf den přivcieso hojuS a cua jeao
stoupla o 6 centS Hovězi dobytek předává se
za ceny natMujiv) ýon pvkny prodávají ae za
S37Sffi495 voli k žíru za ÍS SUas ien(
krávy a jalovice za flTSffi4S0 krávy a jalovic
za Hzc04 a teento vsak Dylo přivezeno jen ne-

patrný' počet a sice 26 kast Jalovice nrodávait
se aa t365ffi440

Cena vepřového dobytka jak rfie praveno
stoupla a první nabídka obnášela $527K@5 JO

která za většinu kust byla pak placena Celkem
řečeno Vepřoví dobvtek Drodával ae vfera o
22HC dráte nei v pondělí čili o 15c dráže aei
před týdnem
Vejce jsou velmi ladná a sice za 6c tucet
Máslo je ceny poněkud laclnejli Obyčejná

prodává ae za 16c stolní za lflffilgc a z márloven
za24c
Dr&bei íivi prodává se aa tyto ceny: slepice

Sc lh kuřata ěc- - kachny 7%c hasy 7%t
KUe jaoa ceny nezměněné Cis 1 syrové aa 6

1 1 c čís 1 solené 8 í S 7 taled ftaitc
Seno prodává ae v eeai ustálené aejlepti a

výšin S6 60 proatředni 1560 a ailia 6 00

8C Louis 6 dabna 1100

Plenice byla v zdejším trba dnes eany atil!
oilnka červená tislo 2 prodávala ae v elevater
za 7S na trati 73a74e pro kveten 71 červenec
0s©W
Korná stoji v cení o něco vjse Prodává ae

Qs I v elevaloru aa Klič na trati za 1P% pra
kveten aa W%t a pra červům t aa )
Bavlna drti ae stále v ceo vysoké prorlředai

X

Pánftffl úf tó&íkfo spolkfl

Účetní (obchodní) knihy )a: Ldctra lonraala denaif knini a jiisc e
'5c aaJaoru a Poknk

a Iowa odbývali minulé úterý
svůj sjezd v St Louisů při kte
réžto příležitosti bylo předneseno
několik přednášek lékařských a

provedena byla volba úřadníků

Bryan na cestách

První doi v tomto týdnu byly
velice pilnými pro pana Bryana
jenž ve státu Washingtonu lámal
dřevce ve prospěch své strany
BČhem úterý přednesl v Tacomě a
v Olympii tři delší řeči před 8000

posluchačů Za théma si vybral
a proti-tru- -

stovní otázku kdežto stříbrařsknu

otázku provětral pouze několika
větami Vzdor tomu však že ve

volební den p Bryan mluvil v

Tacomě ve prospěch popokratů
zvolen tam byl řep mayor větši-

nou 200 hlasů a z devíti radních

je jich šest republikánů

Pro boerské vdovy a sirotky
Redaktor Časopi

su "Westliche Posť'Emil Preeto-riu- s

jenž je synovcem transvaal- -

ského generála Preetoria zaslal
minulé úterý opět poukázku na

$500 znějící do jižní Afriky' kte-

rýchžto peněz má
'
býti použito ve

prospěch vdov a sirotků jichž
mužové a otcové zemřeli v boji
proti Angličanům Peníze ode-

vzdány budou prostřednictvím
amerického konsula Hay-- e v Pre-tor- ii

Americký dSstojník velitelem boer--

ského vojska
Ve Washingtonu zabývají se

odborné kruhy horlivě otázkou
zdali americký kapitán Reich-man- n

jenž vyslán byl na bojiště
jiho-afric- za účelem studií stra-

tegických na straně Boerů pře-

vzal velení nad jedním oddílem
boerského vojska ' Dle některých
zpráv do Washingtonu došlých
bojoval v posledních bojích na
straně Boerů a jemu se prý přičítá
několik menších vítězství jež do-

byl nad anglickým vojskem —

Reichmann považován je za vý-

tečníka v oboru vojenském a proto
byl vyslán na bojiště jako pozoro-
vatel Do Ameriky přibyl z Ně-

mecka v r 1881 a téhož roku

vstoupil do služeb Spoj Států

Jest graduantem Heidelbergské
university odkud odjel následkem

jakéhosi souboje

NiboŽenŠti mrtvokárcl

Baptističtí a methodističtí kaza-

telé v Detroitu Mich přičinili st
v minulých dnech aby byla čet-

nými podpisy podepsaná resoluce

podána mayoru města jíž prote-

stuje se proti divadelnímu před-

stavení "Sapho'' jež bylo před
několika týdny v New Yorku za

kázáno provozovati Představení
toto bylo provozováno se slečnou

Olgou Nethersolovou v čele avšak
uznáno bylo new yorskými mravo-kárc- i

za nemravné a proto také

provozování jeho bylo zakázáno

Zástupce slečny Nethersolovy
jenž v minulých dnech přibyl do

Colutubus Ohio požádal mayora
města aby dovolil provozováaf

jmenovaného divadelního před-

stavení avšak i on odmítl tuto
žádost vzdor tomu že obecenstvo

columbusské hoří touhou spatřiti
na jevišti "nemravnou" slečnu

Olgu
Zvýšeni mzdy

V uhelných pánvích pennsyl-vaaskýc- h

v okolí města Altoona

upravena a zvýšena byla mzda

5000 uhlokopům takže tito těšiti
se budou z nejvyŠší mzdy jaká
majiteli byla za minulých 30 roků

placena

Coeblova aféra v rokoa porotci
Ve Frankfortu byla sestavena

velká porota jejíž účelem je vyše-

tření nedávného zavraždění zvole-náb- o

guverného kentuckéhoWill
iama Goebla Porotci jsou ze
dvou třetin demokratického smý-

šlení a jsou to většinou rolníci —
Proti guvernéru Taylorovi a všem

republikánským úřadnfkům bude
vznesena obžaloba z neoprávněné-
ho a nespravedlivého uchvácení
úřadů státních

předloha byla přijata většinou
devíti hlasů neboť pro předlohu
hlasovalo 44 senátorů a proti 31

senátorů

Ukončená stávka
Dělníci v strojovnách chicag

ských v počtu asi 6000 kteří

před několika týdny počali stáv-kova- ti

jak svého času jsme ozná-

mili vrátili se počátkem tohoto

týdne do práce na základě vzájem-
ného dohodnutí se svými zaměst-
navateli Ztráta dělníků na mzdě
obnáší po dobu stávky půl milionu
dol a výsledek stávky jest že

obdrží za devítihodinovou dobu

pracovní plat desítibodinový

Dynamit pro republikánského vůdce

Nemilý dárek obdržel minulé

úterý vůdce republikánů cincin-natský- ch

George Cox v podobě
balíčku v němž nalézal se dyna-
mit jímž měla býti vyhozena
jeho residence Neznámá dosud
osoba zanesla balíček s dynami-
tem na verandu Coxova domu a

adresován byl na paní Coxovou
Této zdála se zásylka podezřelou
a proto donesla balíček na policej-
ní stanici kde se vyšetřilo co ob-

sahuje Dle náhleďt Coxova

dynamitníkům šlo spíše o život
Coxův než o zničení jeho resi-

dence

Dewey-ů- v nos před soudem

Admirál Dewey zajisté nikdy
neočekával že nos jeho zavdá

příčinu k Boudu- - a přece se tak
stalo v těchto dnech Žalobci

jsou Wetehead a Hoag ve státu
New Jersey hotovitelé medailíTá

obžalovanými jsou Griesheimer a

spal z Chicaga kteří objednali u

jmenované firmy 5000 medailií s

podobnu admirála Dewey-hojimi- ž

chtěl obdarovati své zákazníky
Když byly medaile prohlíženy
shledalo se že na nose kovových
podob nalézá se velká bradavice
která nikdy před tím na žádné
z podobizen Dewey-ovýc- h se ne-

objevovala Následkem toho te-

legrafoval Griesheimer presidentu
McKinley-m- u paní Dewey-ov- é

admirálu Montejovi a jiným oso-

bám které admirála Dewcy ho
osobně znají žádaje je snažně o

určité odpovědi zdali osudná
bradavice skutečně nalézá se na
nose hrdinného admirála Všichni

jmeaovaní Griesheimerovi odpo-
věděli a sice v tom smyslu že nes
admirálův jest hladký jako sklo

Výsledek těchto odpovědí byl že
Griesheimer odepřel firmě která
medaile zhotovila zaplatili načež
došlo k soudu jenž zajisté prů-

během svým bude velice zajímavý

Hawajsko territorlí
Ve sněmovně poslanců projed-

návána byla minulé úterý otázka
ohledně ostrovů bawajských jaká
správa má totiž býti tamnímu oby-

vatelstvu poskytnuta a tu ze řečí

pronesených vysvítá že ostrovy
tyto prohlášeny budou za territorii
a dle toho také správa v Hawajsku
bude vedena Hlasování ohledně
toho ustanoveQO bylo na včerejšek
o 4 hodině odpolední

Volby v Ohio

jež odbývány byly v městě Cleve-land- u

přinesly republikánské stra
ně vítězství a tím se stalo že

někteří krajané kteří na demo-

kratické tiketě pro podřízenější
úřady byli navrženi prohráli
vzdor tomu že české hlasy téměř
šmahem byly pro ně vrženy To

platí zejména o kandidátu za smír
čího soudce krajanu Jakubu

Krejsovi členu do městské rady
p Janu luntoví a krajanu k

Procházkovi Hlavní boj veden

byl o řiditele Škol a tím zvolen

byl republikán Thomas H Bell
většinou téměř 10000 hlasů

Vynikající herecká ztoúeU

Paní Aida Lawrencová jedna z

nestarších hereček v této zemí
zemřela ve středa v Quincy I1L

Zemřelá pant hrála svého času
hlavní úlohy rovněž pověstným
hercem Edwinem Boothem a jiný-

mi hvězdami americkými '

liti větší mzdu Plumbaři žádají

pro své mladé členy $225 denně
a pro dělníky kteří při tomto za-

městnání pracují 5 roků neb déle

požadována jest cena $3 50 za

denní práci Koželuzi žádají 3c
od yardu neb 3 dollary denně na

místě nynějších 2 Ji ctů od yardu
a {250 denní mzdy — Dělníci
zaměstnaní na stavbách v Jolliet
111 zahájili stávku za účelem zvý
šení mzdy od 5 do 15 centů za

hodinu práce a za zkrácení doby
pracovní na 8 hodin denně Cel-

kem stávkuje 500 dělníků — Z

Pittsburgu se oznamuje že počalo
tam stávkovati 12000 až 15000
tisíc horníků a v uhelném distrik-

tu irvingském 9000 horníků V

distriktu tomto požadují horníci

zvýšení mzdy a 5 centů na tuně a

v prvním případu horníci pitt- -

sburgŠtí žádají upravení míry a

váhy vydobytého uhlí ve svůj pro-

spěch V zasvěcených kruzích se

však tvrdí že stávka tato budě
urovnána v nejbližŠí době obapol-ný- m

dohodnutím

Vojíni se vrací
V San Francisku přistál doprav

ní parník Sheridan z Manily jenž
přivezl sebou mnoho důstojníků
a pasažérů jakož i 109 odsouzen-

ců 11 choromyslných vojínů 90

propuštěných vojínů z vojska 100

nemocných vojínů a 72 mrtvých
vojínů Jeden vojín zemřel během

cesty

Z FILIPÍN

Generál Otis zaslal do Wash

ingtonu minulé úterý zprávu dle
které bylo od 1 ledna tohoto ro-

ku svedeno s povstalci 124 šarvá-

tek většinou nepatrných při nichž

byli zabiti tři američtí důstojníci
27 mužů bylo buď zabito neb se

ztratilo 13 důstojaiků a 151 mu-

žů bylo raněno Na straně nepřá
telské byly však ztráty mnohem
větší neboť povstalci zanechali na
bitevních polích 1426 mužů raně-

no a zajato jich bylo 1453 drobné
zbraně bylo odejmuto 3051 kusů
mimo 165 malých děl a jiného
majetku povstalcům náležejícího
Zajato bylo také mnoho vynikají-
cích důstojníků pcvstalcckých
takže situace pro Američany se

stále více vyjasňuje
Dle ' úterní zprávy obsadil gen

John C Bates čtyři města na
Mindanao a sice Surigao

Cagayan Hagan a Misamis při
čemž bylo mnoho pušek a děl po
vstalcům vzato Ukrutnosti po
vstalců v provinciích Cagayan a

Camarines jsou na denním pořád-
ku Dle poslední zprávy byli tam
vražděni Spanělové Číňané i do-rod- ci

v

Parníkem Sheridan přivezena
byla do San Franciska zpráva že

vůdce povstalců Aguinaldo nalé-

zá se v Singapore kde některé

časopisy uveřejnily interview s

ním Zpráva tato úřadně zaruče-

na není

ŠICÍ STROJE Z DRUHÉ RUKY

V pondělí dne 9 dubna pro-dáva- ti

budeme následovní šicí

stroje z druhé ru-

ky z nichž každý

úplně v dobrém

stavu jest Po-

myslete jen že

koupiti můžete

Šicí stroj za {100 Jsou vesměs

jako za babku
DHre cena T pondělí

Slturer 1 100 i o

Union 100 100
Slnger 400 800
Wbeeler Wltsoo 500 250
DnloD 6SO 38f
Whlte 70U SW
WhIUs jako nov ti 00 1LS
Domestlc 1000 600
Howe ' S00 ÍW
Slneer jskoootr (000 1609

Slnger 400 lt
American „ 600 t--

!! 800 400
Wbitohlll i 00 IM
Wbeeler Wltooo 410 Z OO

New Hom 1000 600
Domestto jako noví 2000 1500
Blnirer pro krejtí Jako nový 4a00 tOOO

Blnier " M0 1600

Not strate od 11600 náboru Onrarr a li
ti pro kaldt atroj ae hotovi Pronajímám

publikánské zvolen bude proza- -

tím ním předsedou Wolcott z Co-

lorada a pravidelným předsedou
sen Lodge Mr Depew ustano-

ven jest prý za řečníka jenž na-

vrhne presidenta McKinleyho pro
tentýž úřad pro druhou lhůtu

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Dewey cbce týt presidentem
New-yorsk- ý časopis ''World"

přináší £ Washingtonu zvláštní

depeši oznamující že admirál

Dewey nezdráhal by se nyní při-

jmout! kandidaturu pro úřad pre-

sidenta Spoj Států kdyby mu

byla nabídnuta Dle této depeše

vyslovil prý se Dewey následovně:

"Když miaulé září přijel jsem do

Spoj Států byl jsem pevně roz-

hodnut že nijaká moc mne nepři-
nutí abych přijal nominaci pro
úřad presidenta této země Od té

doby však studoval jsem horlivěji

veřejné otázky a náhledy mé se

poněkud změnily Úřad presi-

denta Spoj Států jest nejvyšším

vyznamenáním jakého může se

americkému občanu dostatL Kdož

byl by schopen byv mu nabídnut
odmítnouti jej?" Na otázku zpra-

vodajovu na jaké platformě přijal
by Dewey nominaci odpověděl
prý "diplomaticky': "Domnívám
se že fěkl jsem již pro příiomaý
čas dosti a možno že i mnoho"
Z této edpcvčd: cvšcoí může si

každý utvořiti závěrek jaký kdo
chce a pan Dewey také

Slušné dědictví

Do Atlantic la došla v těchto
dnech zpráva z Německa na Johna
Burmastera v níž se mu oznamu-

je aby přijel do své vlastí vyzdvi-
hnout! si dědictví v obnosu 100000
marek jež mu odkázal jeden z

jeho bohatých příbuzných Bur-mast- er

odjel ovšem neprodleně a

aby se mu nestýskalo vzal sebou

jistého Adolfa Morice jenž pomů-

že mu lehce nabyté peníze prově-triva-ti

řropsitéi z vojska

Ze služeb strýce Sama propu-
štěn byl počátkem tohoto týdne
George C Kirkman major 49

pluku dobrovolnické pěchoty a

příčina toho je že major často se

opíjel a otrokem opojných nápojů
v pravém slova smyslu se stal
Kdyi pluk jeho konal cestu na

Filipíny byl prý major Kirkman
téměř po celou doba plavby al do
Liverpoolu opilým

'

avroje za i cia loaa IOCTM lOo)

NEBUASKA CYCLE CO
rotí 18 Harmf ul


