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Rychli pohotovost Mrazíkem z Londýna mezi nimiž i dva čle-

nové nižšího sněmu kteří ač vál

letí jakož i starci šediví Je pravda
že hlavní město jejich země jest v
rukou nepřátelských však což ne

Válka jibo-afric- ká

Boerové za zády postupující
armády gen Robertse provedli

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Demokraté ve WcstVirgloll

Námořnímu odboru oznámeno
ve čtvrtek velitelem loděnice na

League Islandu že válečné naše

parníky Indiána a Massachusetts

připraveny byly k vyplutí na Širé
moře za účely služebnými ve 48
hodinách po obdržení rozkazu

lest to nejrycmejsl dosud zazna
menaná doba v jakéž válečná loď
kterékoliv velmoci ke službě byla
připravena

Výbuch zkažených plynfi

udál se v pátek v Glouster O

dole číslo 2 a čtyři horníci bvli

při tom na místě usmrceni a dvě
stě dělníků v dole uvězněno Dík

rychlosti s jakouž zachraňovací

práce provedeny byli všichni za

sypaní horníci v čas zachráněni a
sice stalo se tak již v čase nejvýš
stm neDor osm z nich vyneseno
na povrch již ve stavu bezvědo-

mém

Stávka v St Louisů

trvá beze změny a výtržnosti jsou
dosud na denním pořádku a poli
cie ač značnou měrou příručimi
Šerifa sesílena jest jest dosud
téměř bezmocnou Ve čtvrtek
učiněn" byl pokus na vypravení
kár nočních a vyvolena k tomu

trať jedoucí od Fearfax a Taylor
ave k mostu katsovu v délce as
mil Každá kára opatřena byla

stráží policejní a k výtržnosti ne
došlo v noci žádné hlavně snad

proto že trať tato tou nejlepší
částí residenční vede Během
dne podařilo se policii naleznout!
na tratích celkem 25 roubíků dy-

namitu kteréž tam od stávkářů

položeny byly V pátek zahájena
jízda noční na dvou dalších liniích
a dík obezřetnosti policie k žád-

ným dalším výtržnostem nedošlo
Téhož dne oznámeno bylo se stra-

ny unie že vyjednávání a dohod-

nutí bylo přerušeno a to proto
poněvadž stávkující na podmínky
společnosti kladené nikdy prý
přistoupiti nemohou Guvernér

přijel do St Louis k večeru aby
odbýval tu poradu s pfédnímí ob-

čany města kteříž jej o povolání
státní milice Žádají avšak o vý-

sledku porady oné ničehož na

veřejnost nedáno Výtržnosti a
násilnosti stávkáři páchané jsou

opět na denním pořádku a jak se

podobá obrátili jak stávkující
tak i přátelé jejich hlavní pozor-
nost svou na bezbranné ženy a

dívky které kár skéby řízených

používají Minule přinesli jsme
zprávu o přepadení podobném na
Gaier ave jehož i krajanky se

súčastnily a těmto dostalo se za
surovost tuto rychlého tresty ne
boť již v pátek poslány byly na

dva roky do polepšovny Vzdor

tomuto odstrašujícímu příkladu
však ještě téhož ďne podobná su
rovost se opětovala a sice přepa
dena na Caiiíornia ave mladá

jedna dívka kteráž dopustila se
toho hrozného přestupku Že ské

bům zákusky prodávala a když

šaty z ní strhány tu jednou žen
štinou-feno- u tělo její zelenou bar
vou natřeno V sobotu oznáme
no guvernérem že pro přítomnost
nepovolá ještě za účelem udržení

pořádku státní milici do zbraně a

to proto poněvadž prý policie

nyní sesílena jest 1 500 příručimi
šerifa a za tou příčinou měla by k
účelu tomu úplně postačovati
Během dne provedeno značně za-

tčení maršálem Spojených Států a

sice obviněni všichni zatčení stáv
káři z kladení překážek dopravě
poštovní a každý ze zatčených

pod záruku $2000 dán Téhož
večera započato s nočním vypra-
vováním kár aa třech dalších tra
tích a k Žádným vážnějším výtrž-

nostem při tom nedošlo Neděle

byla tím nejkrvavějším dnem celé

stávky neboť vyžádala si v oběť s

tři životy lidské mimo čehož

značný počet smrtelně zraněn
Osudná tato srážka stávkářů s

tlupou příručícb šerifa udála se
kolem 6 hodiny večerní naWash- -

ngton ave mezi Broadway a 6

ulicí a vyvolána byla útokem tlu

py stávkářů ze slavnosti nějaké
se vracejících na káru pouliční a

to právě před domem v němž

jedna četa příručích Šerifa hlavní
stan svůj má Značný počet osob

byl zatčen a do vězení vsazen
Srážka tato jak se oznamuje bu
de míti as ten následek že milice
státní guvernérem přec jen do
zbraně povolána bude

navštíveno bylo v noci na pátek
okolí Minnewaukan N D a sice
tak silným že na vodách led čtvrt
palce silný se utvořil Obilí po
škozeno mrazíkem tou měrou že

sklizeň nanejvýše jen as poloviční
bude

Prudkou vichřicí
téměř tornádu se podobající na
vštíven byl ve čtvrtek Kansas

Oswego oznámeno že kolem

hodiny ranní zachycen byl vichřicí
touto osobní vlak ze St Louis

jedoucí a že týž v pravém smyslu
slova z tratí vyzdvižen a jednotli
vé vozy do vzdálenosti dvaceti

stop odhozeny NěKolik osob

bylo při tom dosti těžce raněno
Z Chotopa oznámeno že téhož

rána zničena vichřicí téměř úplně
vesnička Faukner neboť převáž
ná většina budov byla rozmetena
K dovršení neštěstí vzniknul
troskách oheS jímž zničeno vše
co větrem ušetřeno bylo Na far-

mách okolních spůsobeny též vel-

ké škody Podobné zprávy došly
též 1 z Pearson St Paul
Empire

Z KUBY

'TV a u

navány oznámeno v neděli
že generálním guvernérem ostro
va gen Woodem zamítnut by
návrh na zřízení loďstva kubán
ského kteréž dle návrhu původců
myšlénky oné 60 lodí čítati mělo
a kteréž za hlavní účel míti mělo
ochranu rybářství a zamezení pod
ouanictvi ueneral Wood pro
hlásil že dosud nenastal čas kdy
na něco podobného pomýšleti by
se mohlo a ze k oběma účelům

úplně dosavadních dvanáct parní- -

čků celničních dostačí

Z FILIPÍN
Z Manily oznámeno v minulých

dnech že generálu Funstonovi se
podařilo vypátrati skrýš v kteréž

tajný archiv filipínské junty a

Aguinaldův přechováván byl a z

listin těchto veřejnost mnohou za

jímavost se dozvěděla Nejzajř
mavějším jest snad dokument
nesoucí dátum ze dne 10 ledna
minulého roku v němž vylíčeny
jsou přípravy k povstání kteréž v

Manile propuknouti mělo Do-

morodcům dán pokyn by na dané
znamení vojíny povraždili a v

hromadném vraždění tomto měly
pomáhati i ženy a dítky kteréž
vařící vodu a olej připravovat
měly tak aby obé ze střech domů
na kolem ubírající se vojsko naše
lito býtí mohlo Zároveň dáván
domorodcům pokyn aby veškeré-

ho drancování se zdrželi an Drv
velmocem evropským důkaz toho
musí býti podán že Filipinci jsou
lidem civilisovaným a že válka

prý v mezích zákonů mezinárod-

ních vedena jest Z jiné listiny
zdá sc vysvítati že zbraně a ná-

boje na Filipíny přiváženy bylý z
Německa s vědomím vlády něme-

cké avšak jen po zaplacení jakési
daně válečné kteráž Jí 10 za kaž-

dou pušku obnášela V prodávání
zbraně zapleten jest prý i jeden
americký konsul v jednom z pří-

stavů čínských kterýž prodej ně-

kolika lodních nákladů zbraně a

nábojů zprostředkoval

Bývalý tajemník filipínské jun-

ty Ben Camanio kterýž přítomně
v zajetí americkém se nalézá pro-
hlásil že nalezené listiny jsou jen
pouhou částí archivu filipínského
neboť prý ty nejdůležitější dopra-

veny zavčas do Hong Kongu do

úřadovny tamní filipínské junty
Mezi odstraněnými takto listinami

nalézají se prý též í dopisy od W
Bryana a senátora Hoara v

nichž prý junta vyzývána k vytr-
vání v odporu proti vojsku ameri
ckému a v zápasu o samostatnost
ujišťováním Že lidem americkým

toto ' stanovisko jejich konečně
schváleno bude

Dvacáté století
Ai JeStí nřkolik měsíců uplyne stati

budeme na prahu dvacátého století a sto
letí devatenácté bude věcí minulosti Bude
vlak za to známo co rěk vynálezů a obje-
vů a Jedním c nejrětiích oinařiti bezpeS-n- 8

můžeme Hottetteťi 8 tornách Bitters o
proti avený to lék proti vSem nemocím
vznikajícím te zkaleného ialudku jako
nezaiivooati (patnému trávení sácpé a
tlucnetottf Byla jedním a nejvéUích
požehnáni ciov&enstva po minulých pa-de-

rokft a mnoho lékařů Jí odporuč uje
Poalecanéte Jejich rado ckuite láhev a
přesvědčte te avlak dbejte na to byste
doatali pravou vládním kolkem vnitro-sem-

ní

dané aa krku láhve

byli Angličané také jednou v drže-

ní Washingtonu? A přece jest
Amerika svobodnou Jeho řeč

přerušována byla častým bouřli-

vým potleskem Po něm řečnila
slečna Elizabeth Shirley a ujišťo-
vala vyslance synipathií lidu ame-

rického Pak řečnil stručně T J
Mahoney a dovozoval že v zápa
su dvou malých republik proti
mocné monarchii nemůže býti spor
o tom na které straně sympathie
našeho lidu jsou Dovozoval pak
že co Angličané na omluvu války
uvádějí jsou pouhé výmluvy a

omluvy Mezi řečněním přišel na
jeviště W J Bryan a uvítán byl
ihned potleskem a když po skon
čení Mahoney-h- o nechtělo bráti
konce volání po Bryanovi vy-

stoupil a zakončil stručnou řečí

program slavnosti Dovozoval tak
jako jiní řečníci před ním že sym-
pathie všech skutečných a pra-

vých Američanů kteří svobody
oceniti dovedou jsou a musí býti
na straně utištěných a o svobodu
bojujících
— Je po ba?aru a tím také uti-

šil se ruch jaký tento týdnem
minulým v naší české čtvrti vyvo-
lal Bylť zakončen v sobotu a
skvělé toto zakončení protáhlo se
až do bílého rána Návštěva byla
v den zakončení neočekávaná — a
není se čemu divit když mělo se
zde rozhodnouti několik zápasů se
zájmem skutečně neobyčejným se

strany obecenstva sledovaných V

zápase o zjištění populárnosti
paní vyšla jako vítězkyně paaí
Zelená ku kteréžto paní Zelené
srdečně gratulujeme vědouce že
vítězství nebylo tu snadným a
stálo značně námahy i obětavosti
Po skončení zápasu paní přišel na
řadu zápas slečen z něhož vyšla
jako vítězka slečna Růženka Ro-

sických obdržíc krásný démanto-

vý prsten k potěše všech její čet

ných přátel Rudolf Havelka ho-

nosili se bude od nynějška titulem

nejpopulárnějšího českého hostin
ského neboť dokázáno to bylo v

zápase v němž zvítězil obdržev
cenu v podobě kamenného vkus-

ného džbánu Zápas sazečský byl
neobyčejně čilým neboť novináři
naši se činili Cenu obdržel Frank
Kotěra pracovník Hospodáře Te

to precisní sazečská garnitura
Ze spolků vyšel vítězně Sokol ka- - --

tolický obdržev kladívka předsed-nick- á

a psací náčiní pro tajemníka
Z počátku zápasu se zdálo že

vyjde sbor Vlastislava vítězně ale

posledníndobě vzali to Sokolové
katoličtí a jich přátelé pákou tak
že v krátce vyšroubovali počet
čísel do značné výše Zápas o

odznak sokolský vypadl ve pro-

spěch sokola Jana Steigra od Jed
noty neboť jeho odpůrcové téměř
se vzdali poněvadž žádný netrou
fal si pustiti se s ním do zárjasu
tužšího vida jej s tváří z kteréž
zářila nezkrotitelná odhodlanost a

bojechtivost pustiti se do zápasu
sebetužšíbo Po zápasech a při-

řknutí výher rozproudila se zába-

va volná nenucená až do bílého
rána trvající Sokolové mohou si

gratulovati neboť práce jejich
korunována je zdarem — vytěžiliť
as 12300

Dii pleli a fliTirci
ACkollT prospích ie tápala kteříž byl

mezi íeskfml dámami o to která i nlcb obdr--

teti má skvostnou a cennou garnitura stolní-
ho nádobí nebyl ku prospěchu lidná i náajei
jsme lá rodily njbrl hlavni kdyi ne ▼yhradnS
ku prospěchu rěcl sokolská ku prospěchu
Til Jed Sokol a jejího stavebního fondu a
my Tlechny se toho tápasu pouse jen I té pfi- -

Cíny láiastnlly cítím se přece povinna ndátl
srá nejsrdeCnijsI diky xa přátelství a nctu
projevenou ml mírou tak hojnou od ctěních
krajana a krajanek PKjmete uJilUnL la
tento d&kax pFátelsťri jest mi nade Tle milým
bude ml neiapomeoutelný

Aloisie- - Zelená

Omaha Nebraska U června 1900

Do Clarkson a okolí
Tímto dávám vědět všem' kdož- -

koli o mne mluví že jsem obviňo-

vala Faimon-ov- y z odcizení prase-
te že já je ze žádného odcizení
Čili ze zapření neviním a proto
kdokoliv by něco podobného o

nich mluvil nechť jest si každý
sám za svá slova zodpovědným

Terttit FřU

ce odporovali přece uposlechli
vyzvání vlády a šli k vojsku co

dobrovolníci Někteří z nich v

boji padli a o zajatých se neví

jak se jim vede
Z Lourenzo Marquez došla

zpráva že Angličané byli od
Boerň poraženi u Vredefortu
kdež ztratili 750 mrtvých a raně-

ných a 150 jich padlo do zajetí
Také mnoho lyditu bylo Angliča-
nům odňato Gen De Wet po-

stoupil k Vereeningu kdež přeru-
šil anglické telegrafní spojení
Také u Donkersportu bylo bojo
váno kdež Angličané utrpěli po-

rážku

I NAŠEHO MĚSTA

— Minulou sobotu hostila Oma
ha vyslance republik transvaalské
a oranžské předsedu sněmu oranž
ského C H Wesselse s jeho se

kretářem a bratrem P B Wes
selsem Tito přijeli do Omahy v

pátek večer a ubytovali se v hote
lu Paxton Na sobotu připraven
byl výborem kterýž se staral

jicn uvítaní program a sice po
jedné hodině odpoledne odbývalo
se uvítání v radnici a pak valná
schůze v divadle Creighton Vy
slanec nejdříve byl uveden do

úřadovny mayora kdež mu před
staveni byli členové výboru načež
se všichni odebrali do dvorany
radnice Zde uvítal je mavor
Moores jménem města a vyslanec
Wessells pohnutě děkoval Mlu
vil dosti správnou angličinou í

jen z přízvuku bylo znáti že není
občanem americkým Po struč
ných řečích nastalo potřásání ru
kou četně shromážděného davu

ženských i mužských vyslanci re

puDUK atrickycn jakož 1 panu
Bryanovi kterýž byl také příto
men Hudební kapela ďehrála
několik skladeb mezi tím O třetí
hodině zahájena byla schůze obča
nů v Creightonově Orpheum
Parter 1 circle byly skoro úplně
obsazený Před oponou upevněn
byl nápis: "Evropa né Anglie
byla mateřskou zemí Ameriky
— Předseda uvítacího výboru p
John Rush zahájil schůzi v kteréž

pravil že ač Boerové utrpěli po-

rážku stalo se tak proti nesmírné
přesile a velikými ztrátami pro
Anglii a byť 1 republiky africké
snad zbaveny byly pro tu dobu

svobody že hrdinství jejich obča
nů bude příkladem a povzbuzením
celému světu Potom pastor Trefz

přednesl modlitbu načež předsta
ven byl guvernér Poynter co před
seda schůze Týž v delší řeči líčil

nerovný zápas v jaký uvrženi byli
hrabivostí anglickou občané repu
blik afrických Připoměl smlouvu
uzavřenou po vítězství majubském
před 20 lety kterouž Anglicko za-

ručilo republikám' samosprávu
avšak tehdy nebyly ještě objeveny
zlaté a diamantové doly Ku konci
své řeči ujišťoval vyslance že

kdyby národ jeho někdy snad
chtěl měniti své domovy Nebra
ska by je ochotně přijala Když
představen byl vyslanec Wessells
uvítán byl bouřlivým potleskem
Mluvil prostě ale dojemně Pra
vil že přišli sem do Ameriky aby
hledali přispění Američanů aby
pověděli pravdu a rozplašili klam-

né zprávy o nich šířeni Jelikož
Anglie ovládá všechny zdroje
zpravodajné všechny telegrafy
může ovšem posílati zprávy jaké
chce Nejdříve připomínal že oni
válku nezačali že se snažili jí vy-hno-

President Kruger byl dva-
kráte v Evropě a rovněž president
Steya Není pravda že by se byli
připravovali k válce Když Ja-mes-

podniknul vpád do jejich
země se 600 muži neměli nic než- -

staromodní zbraně však s těmi
se ho zmocnili a přivedli ke Kru-gero- vi

a

Anglicko slíbilo Jamesona

potrestati však pouze několik mě-

síců jej drželi ve vazbě snad

proto Že se mu nezdařil jeho
podnik Anglicko slíbilo dáti ná
hradu však nezaplatilo ani cent
Boerové by neměli posud zbraní
dyby se jich nebyli zmocnili co
kořisti válečné Připomínal pak
jak se Anglicko zmocnilo země
Zulů Popíral že by bylo pravda
že Boerové drží domorodce v

otroctvL Není pravda že by ne

panovala u nich úplná volnost ná
boženská V boji za svobodu po
dílí se staří i mladí hoši patnácti

smělý kousek zničivše 21 míli že

leznice mezi America Siding
Roodevalem Veliká armáda an

glická nemůže sebou vléci dosta
tečné množství zásob' a jest odká
zána na stálé zásobování z Kap
ska což jí bylo nyní přerušeno
Kdyby se podařilo Boerům jen po
celý týden zadržeti zásobování

anglické armády bude to míti zlý
následek pro Angličany Proto

byl gen KellyKenny na rychlo
vjsláa na ona místa aby Boery
zahnal a přerušené spojení želez

niční zase docílil
Gen Roberts nenechal o sobě

již po několik dní nic slyšeti
vláda anglická jest v nesnázích

obávajíc se opět nějakých nepři
jemností Boerský gen Botha
se svým vojskem a veškerými zá

sobami uniknul Robertsovi
Oranžsku se drží také ještě silný
sbor boerský pohromadě a tu se

může každé chvíle státi výbojné
armádě anglické nějaká nehoda
která postup její ochromí
Gen Buller postoupil již také

na půdu Transvaalu a spěchá se

svými asi 20000 muži k Pretorii

aby se tam spojil s gen Robert
sem jen u bpitz kopie se mu

postavili Boerové na odpor s jed
ním dělem avšak museli ustou

piti poněvadž Angličané postu
povali v šířce tří mil a byli by
obhájce Spitz kopje obešli kdyby
byli v čas neustoupili
Boerský sbor zdržující se

okon cetienema v uranzsku za

městnává stále sbory anglických
generálů Rundle a Brabanta Kra

jina tamní jest hornatá a pro an

glické vojsko velice nepříhodná
kdežto Boerové tam znají každý
kout Vzdalo prý se v tamní
kralině asi 600 Botrú gen Rund

ovi ale počet ten jest nepatrný
vůči těm kteří dosud ve zbrani

proti němu stojí
Gen Hunter od strany jihozá

padni se dostal s vojskem svým

krajinou transvaalskou až blízko
otchefstroomu kteréžto město s

Rustenburgem jsou jedinými vět
Šími městy západně ad Johannes
burgu Vojsko gen Huntera se

nalézá od Pretorie asi 100 mil a

krajině jíž protáhl hrozí Boe
rum vypálením statků pakliže se

opovážejí přerušiti jeho telegrafi
cké spojení Na severu postou-

pily sbory gen Plumera k řece

Elands odkud jsou vysílány vo

jenské výpravy na všecky strany
by sháněly zásoby a odzbrojovaly
Boery Až posud se však poda
řilo jen jediné komando boerské

odzbrojiti
Jakkoliv mají Angličané již nej- -

ětší část Transvaalu obsazenou
nezdá se že by Boerové byli volni
od dalšího boje ustátí Z Lou
renzo Marquez se oznamuje že

tam skoupili všecky pytle kde

Jen jaké mohli dostati V týdnu
minulém byly odvezeny tři Želez
niční vozy prázdných pytlů do
ransvaalu a má se za to že jich

Boerové chtějí používati co hra
deb proti střelám naplníce je

pískem Následkem veliké po-

ptávky po pytlích a jejich vysoké
ceně byla rýže v celnici ležící z

pytlů vysypána do lodi a pytle
prodány Panuje - obecné pře-

svědčení že Boerové dovedou

ještě po 3—4 měsíce Angličanům
vzdorovati než bude odpor jejich
omen Nekojejí se již nadějí

že samostatnost svoji uhájejí
avšak chtějí bojovati o každou

píď země

President Kruger rozhodně po-

přel že chce uprchnouti do Evro-

py ale obává se že jej Angličané

pošlou na ostrov sv Heleny až
se ho' zmocní V železničním
voze vede svůj úřad presidentský
dále a jest prý úplně zdráv

Zajetí praporu královské jízdy
od boerského gen DeWeta u

Lindley spůsobilo po celé Anglii
veliký nářek Jsou to ponejvíce

synové bohatých šlechtických ro-

din kteří se u praporu toho nalé-

zali a teď mají rodičové a příbuzní
ně starost Nalézají se mezi

nimi synové nejvyššího kancléře
irského nejvyššího soudce lord

Longford Člen sněmovny lordů a

více jiných synků bohatých šlech-

tických rodin irských Ve dvou

setninách toho praporu se zase

nalézali synové boháčů anglických

OdDyvau statni konvenci svou ve
Čtvrtek v Parkersburgu a navrhli
celý lístek státní s J H Holtem
za guvernéra v Cele Demokraté
aoustřediti hodlají veškerou snahu
svou hlavně na zvolení většiny
sněmu n to proto poněvadž
témuž volba senátora spolkového
připadne

Demokraté coloradští

odbývali státní konvenci svou ve
čtvrtek a v pátek v Denver za
účelem volby delegace do kon-

vence národní Devět desetin
veškerého Času stráveno projed-
náváním kontestu okresu Arapa-ho- e

a výsledkem bylo že žádná z

kontestujících delegací k zasednu-

tí nepřipuštěna Delegaci do
konvence národní dán návod pra-cova- ti

vřetni možnými prostředky
pro navržení Bryana za presiden-
ta a ve prospěch znovupřijetí chi-

cagské platformy národní

Republikánská konvence národní
kteráž příštího úterý ve Filadelfii
bude zahájena potrvá dle prohlá-
šení národního republikánského
výboru pouze jen po dva dny
Zprávou touto málo potěšeni byli
tamní obchodníci kteří těšili se
že tamní jednání konvence nej
méně na tři neb čtyři dny prodlou
Žeao bude neb obávají se že se

jim nepodaří nahraditi si to co
na zajištění konvence pro město
Filadelfii vynaložili museli Jak
známo obdržela Filadelfie kon
věnci hlavně následkem toho po
něvadž ku fondu volebnímu lioo
ooo pfispětí se zavázala Částka
tato byla národnímu výboru již
vyplacena a mimo to vyplaceno
dalších $30000 na upravení síně
konvenční a na pohoštění výboru
Dárodního

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Hostince vyhrály?
V Des Moines la otevřeno

soDotu 000 nostincu kteréž po
minulých pět měsíců zavřeny byly
a sice otevřeny rozsudkem kraj-
ského soudu tamního v případě
žádosti tamní unie velebníčků

vydaní zákazu jimž supervisor
městský povolení licensí zakázati
naci Po vynesení rozsudku to
hoto license všem žadatelům po
voleny a tím také záležitost ona
ukončena neboť z rozsudku toho
není odvolání

Misteiko zničeno požárem

í uuiutn Minn aosia ve
čtvrtek zpráva že celá část ob-

chodní a převážná část residenční
městečka Virginia byla požárem
zničena Celkem vyhořelo 125
budov z nichž 80 bylo budov oh
chodních a způsobená škoda páčí
se téměř na půl milionu dolarů
kdežto pojištění £125000 obnáší
Ohefi vzniknul v parní pile a na
sousední část obchodní rozšířil se
následkem prudkého větru

Hroznou smrtí
ešel ve čtvrtek v Argentině Kan
se světa Thomas Kern v tamní
sléváme zaměstnaný Spadnul
totiž do kotle roztavené litiny a
ač téměř okamžitě spoludělníky
svými vytažen byl utrpěl popále
nin děsných neboť maso ve vel

kých kusech z těla mu odpadávalo
a nešťastník záhy smrtí z útrap
svých vysvobozen byl

Je prý po válce

Generál Otis bývalý vrchaí nái
velitel na Filipínách zastavil se
v pátek na své cestě do Washing-
tonu r Chicagu a o nynějších po-

měrech na Filipinech vyjádřil se
následovně: "Jest po válce a ny-

nější boj potulných tlup nemůže
trvatí dlouho Ovšem jest prav-
dou že budeme muset moc vojen-
skou po několik roků tam udržo-va- ti

ale podobně pravdou jest že

žádného organísovanébo odporu
na Filipínách nestává Škody
jež přítomně jsou tam páchány
páchány jsou tlupami lupičskými
a vojsko naše och ra Suje nyní do-

morodce před loupežením a vraž-

děním vlastních jeiich soukme-novc- ů

Poměry však rychle se

lepší Obyvatelstvo tamní možno
odbadnouti na 7000000 a velká
většina téhož přeje si míru tak

aby obvyklému svému zaměstnání]
věnovati se zase mohla
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