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Založen 187L3v'?Ar:yx OMAHA NEBR VE STÍIEDU DNE 23 ledna 1901 Číslo 119

r Samovraidu V sobotu věnován veškerý čas Populisté jak viděti soustředili

Z KMERÍKY 1

projedoán kontest Allan G Fish-er- a

proti Ch F Coifeemu po-

slanci z 53 distriktu a sice posled
nější v místě svém ponechán No-

vých předloh podáno celkem 17
V pátek přijaty na odporučení 3

předlohy 1 na neurčito odložena

— Ct krajanům v So Omaze
a v Omze dovoluji si ve známost
uvésti Že minulé neděle dávaný
kus "Kam čert nemůže nastrčí
babu' opakovati se bude v South
Omaze příští neděli dne 27 t m

Laskavé krajany o účasť prosí B
Ludvík

ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ

Přehled ze svéta politického a kronika událostí

Pokus na oloupeni banky
udál se ve středu v noci v Severy

— Doufáme Že krajané South
Omažštf nahradí to co nám zde

chybělo a sice že v plném počtu
se na představení dostaví a že

krajané Omažštl tam též pojedou
o radosti očekáváme

— Policejní kapitán Alie vrátil
se v sobotu z Chicaga s Fred

z postřelení krajana J
J- - Malýho v hostinci Doležalově

obžalovaným a týž v prozatímném
opatrování ve vězení okresním po-

nechán Stegeman prohlásil že

nebylo úmyslem jeho Malýho po-

střelili an s ním ničeho co činiti
neměl a lituje že kule cíle urče
ného se minula-- Stav Malýho v

posledních dnech se zhoršil a jeli-

kož ztrácí stále sílu jsou obavy
že poranění svému ještě podleh-nou- ti

může

— John Levis H M Hind-ma- n

Chas E Whelstone H
Whelstone a W Hike pohádali
se v sobotu večer na cestě ze So

Omahy do Bellvue a seskočivše z
vozu pěstmi a později klacky
spor svůj vyrovnati chtěli Ve

všeobecné rvačce uhozen byl H
Whelstone jedním z rváčů do hla-

vy tak prudce že lebka mu rozra-
žena a když raněný zpět do South

Omahy k ošetření lékařskému do-

praven prohlášeno poraněni jeho
"

smrtelným Jelikož nemohlo ihned

zjištěno býti kým osudná rána
mu zasazena ponecháni všichni
účastníci rvačky za mřížemi —
Whelstone na to v neděli odpol
svému poranění podlehl - ''
— V pátek vybrána zřízenci --

šerifa herna Jorgensona A Sheř-man- a

v So Omaze a veškeré ná
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zastřelením spáchal ve středu J
Y Harpster kasír banky ve Wa
thena Kan Toho dne přijel tam
státní inspektor bankovní aby

knihy banky prohlédnul a o stavu
hotovosti se přesvědčil a jakmile
Harpster jej zhlédnul odešel

banky a v sousedním obchodě

pohrobnickém kulí hlavu si pro
hnal Bylť v účtech svých
zkrátka

K osudné srážce

došlo v pondělí u Boxtown Ky

mezi zástupem stávkujících horní
ků a nčkjlika příručfmi šerifa

Zástup asi 150 stávkářů čítající
táhl z Boxtown k dolům Carbon-dal- e

v Hopkins Co chtíce tam

horníky neuniové k zastavení prá-

ce příměti a když pět příručích
šerifa cestu jim zastouplo bylo po
nich střeleno což všeobecnou
střelbu za následek mělo Dva
ze stávkujících byli na místě

a několik jich raněno
Zase již řádí

Paní Carrie Nationová známá

již nyní po celých Spojeoých
Státech fanatická předsedka kan-sask- é

unie temperenčních žen

vrátila se v pondělí opětně do
Wichita Kan a ve spolku s tře-

mi jí podobnými zfanatisovanými
ženštinami uspořádala nové tažení

proti hostincům tamním Ozbro

jeny jsouce sekyrkami vrhly se

dámičky tyto jako fúrie do ho-

stince Burnesova a po roztřískání
všeho vnitřního zařízení odběhly
do nedalekého hostince Herrigo-v- a

kdež podobně řáditi počaly
Dílo zhouby tam však nedokona-

ly an majitel s revolverem v ruce
z místnosti je vyhnal Přivola-

nou policií byly odzbrojeny a na

stanici dopraveny náčelník však
vzdor protestu obyvatelstva na

svobodu je propustil Věci cho-

pily se úřady okresní a paní Nati-
onová zatčena večer '

když chtěla
z Wichita vlakem odjeti Zatčení

svému se protivila a než přemože
na byla šerifovi nafackovala a za

uši jej vytahala Podobně za-

tčeny i tři její společnice a budou

obviněny ze zlovolného ničení

majetku — V malé cb vílř řádění

jejich v obou hostincích spůsobily
téměř za I2000 škody

Lepši a levnéjšf než uhlí

jest prostředek který důkladně a

rychle zahřeje nejen povrch ale i

vnitřek a zamezí všecky následky
zimavého pocitu a nastuzení vzni

kajících právě z té okolnosti že

při studeném počasí není vnitřek

těla stejnoměrně zahříván s povr-
chem Nutnou tutá1 rovnováhu

nejlépe docílí Trinerovo léčivé
hořké víno které příjemně a ry-

chle zahřeje žaludek nejdůleži-tějš- í

to vnitřní orgán jehož zastu-zení-

trpí pak celé tělo ve všech

ústrojích a údech Trinerovo hoř-

ké víno má v tom směru daleko

mocnější a příjemnější účinek
nežli nápoje lihové které bývají
za týmž účelem brány a jichž ná-

sledky jsou velmi škodlivé pro

organismuskdežto Trinerovo hoř-

ké víno má vzácný vliv blahodár-

ný Podporuje trávení upravuje
zároveB stolici čistí a tvoří krev

osvěžuje mysl a léčí všecky nemo-

ce žaludku jater a ledvin Nutno
však užívati jen pravé jedině

opravdu léčivé které pochází od

prvního a jediného jeho vyrábitele
v Americe Jos Trioera 799 So

Ashland Ave Chicago 111 Tažte
se po něm v lékárnách ale jiné
nebéřtel Pouze toto splní všecka
vaše očekáváni a najisto pomůže

Z kongresu

V senátu pokračováno v úterý
v projednávání předlohy na reor

ganizact armády a sice poražen
po delší debatě návrh na Škrtnutí
článku jímž presidentu svrchova
ná moc dávána býti má k rozho
dováni o tom zda armáda na nej-vyš- ší

ustanovený počet přivedena
býti má Po krátkém zasedání

výkoném schůze v 5:06 odročena
Ve středu pokračováno v projed-
návání předlohy na reorganizaci
armády při Černi usnešeno v pá-

tek odpoledne o 4 hodině k hla-

sováni přikročiti Ve čtvrtek

byl nově zvolený sená-

tor Mathew Stanley Quay při
čemž dostalo se mu ovacf nebýva-

lých a v senátu dosud nikdy prý
nevídaných Zasedáni věnováno

výhradně předloze na reorganisaci
armády a několik minut stráveno
zasedáni výkonném V pátek

dle programu dřivé již vytčeného
přikročeno konečně ku hlasováni

předloze na reorganizací armá
dy a sice 43 proti 33 hlasům byly
schváleny všechny opravy v před-
loze té sněmovnou učiněné tak
Že nyní jii pojze jen podpisu ore--

posmrtním vzpomínkám na zemře'
lého senátora lowskébo ' John H

Geare mimo čehož přijata resolu
ce by 4 únor v senátu věnován

byl oslavě stoleté pámátky jme-

nováni Johna Marshala nejvyšším
soudcem spolkovým -

V pondělí schváleno ve schůzi

výkonné jmenováni James S Har
lana nejvyšším návladnlm ostrova
Porto Rico Zbytek zasedání strá
ven projednáváním rpzpočtu pro
odbor zákonodárný

'
výkonný

právní a celkem 65 stránek téhož

vyřízeno
V sněmovně poslanecké pokra

čováno v úterý v projednávání roz

počtu na úpravu toku řek a přísta
vů a celkem 26 stránek téhož pro

jednáno Během zasedání učině
no několik pokusů na prosazení
dodatků jímž by činěna byla opa
tření na zavodňování suchoparů v

státech západních všechny však

setkali se s nezdarem Ve středu

pokračováno v projednávání roz-

počtu na úpravu toku řek a přísta
vů a týž konečně přijat v témže

téměř znění jak výborem odporu
čen byl Celkem povoleno téměř
$60000000 z čehož 153000000
letos ještě na různé práce vydáno
býtí má Ve čtvrtek stráven vi

škerý čas projednáváními předlohy
na opravu zákonů poštovních
Účastenství bylo velice slabé ne
boť značná část poslanců odebrala
se do senátu by přítomna byla

pennsylvaeského sená-

tora Quaye V pátek věnován té-

měř výhradně projednávání sou-

kromých předloh pensijních mi-

mo čehož rokováno též o požádav
ku firmy Crampoyy z Filadelfie o

náhradu {1367244 za Škodu u

jim pozdním dodáním

pancéřů'pro lodě válečné
New York Columbia Massachu-
setts a Indiána zasedání pak od-

ročeno aniž by k jakénu rozhod-

nutí se dospělo
V sobotu pokračováno v debatě
téže předloze kteráž až do 5

hodiny se protáhla kdy zasedání
na pondělí odročeno

V pondělí většina času věnová

na záležitostem distriktu Colum
bie mimo čehož několik předloh
místní důležitost pouze majících

projednáno a přijato

Ze státního snémn

V úterý v souhlase s ústavou

spolkovou započato s hlasováním
o senátora spolkového a výsledek

byl takým jak očekáváno - hlasy
totiž roztříštěny na plouhou řadu
kandidátů při čemž vrženo znač-

ně hlasů tok zvaných komplimen-tárníc- h

totiž pro osoby na jichž
zvolení vůbec ani vážně se nepo-

mýšlí Hlavními kandidáty repu-

blikánskými ukázali se býti D E

Thompson kapitalista z Lincoln
tělem a duší dráze B & M odda-

ný G- - D Meiklejohn zastupující
před několika lety dvakráte třetí
distrikt náš v kongresu a nynější
příruČÍ sekretáře války F MCur-ri- e

dobytkář z Broken Bow nyní
po druhé do státního senátu zvo-

lený a člověk to beze všeho vzdě-

lání neb politické zkušenosti Ed
Rosewater redaktor 'Bee' z Oma-

ny Lorenzo Crounse bývalý gu-

vernér který již ' po 24 roky kan-

didátem pro hodnost onu jest £
H Hinsbaw právnÍK z Fairbury
kterýž před dvěma roky do kong-

resu běžel ale nedoběhl a E J
Hainer bývalý poslanec 4 kong-resníh- o

distriktu Výsledek prvé
ho hlasováni kteréž samostatně v

sněmovně a v senátu podniknuto
byl následovním:

V len nim celkem

Allen 14 37 51

Berge 4 4

Bryan 3 3

Crounse 1 7 8

Currie 8 12 20
Davison S S 1 o 1

Uietrtcn o 1

Dunn I J z 1

Hainer 1 4
Harlan 1 t

Harrington o 1

Hays J R o 2

Hinshaw 3 n 14

Hitchcock 5 20 - 25
Howe 1 3

Kay o 1

Kinkaid o 5

Martin' o 1

Meiklejohn 3 19 22
Mercer t o

Morian o 1

Murpby o 4
Newell o 2

Norval 1 1

Owens o 1

Richarda o 1

Rosewater 4 8 ia
Sutherland o 3

Thompson D E 6 17 23

Thompson W H 6 ' 14 33

Taylor 1 a
Van Dusen 3 o

hlasy své na senátora Allena aW
H Thompsona

Společné hlasování ve středu
čtvrtek a pátek nepřineslo mnoho
změn a rozdíl od prvého byl pou
ze ten že několik hlasů kompli
mentárních odpadlo a že každý
z hlavních kandidátů několik hla
sů získal výsledek druhého třetí
ho a čtvrtého hlasování byl násle
rtovnína:

Hlasováni

druhí třetí ítTrtí

Allen 57 57 53
crounse 80 10 10

Currie 20 22 19

Berge 3

Hainer 5 6

Harlan 2 3

HaysJR 1 1

Harrington 1 1

Hitchcock 57 56
Hinshaw 16 17 16

Howe 1

Kinkaid 3

Lindsay 2

Meiklejohn 26 24 28

Morian 1 1 1

Martin 3 2

Murphy 2 2 2

Norval 1

Richardi 1

Rosewater 14 15 15
Sheldon i 1

Sutherland 1 1

Thompson D E 3i 32 32

Thompson W H 58
Van Dusen 3

Hlasování pondělní bylo podo
bně bezvýznamným jako hlaso
vání předchozí a jedinký rozdíl v

počtu odevzdaných hlasů byl ten
žé každý z kandidátů obdržel hla-

sů méně než v dnech předchozích
a to následkem toho án značně

poslanců v zasedání přítomno ne

bylo
V senátu mimo prvého hlasová

ní o senátora spolkového bvl téí

úterý projednán kontest John- -

a sice přijata zprá
va většiny výboru kterouž John
son k zasednutí oprávněným 18

proti 13 hlasům prohlášen Po

podání sedmi nových předloh za
sedání na středu odročeno Ve
středu odpřísáhnut byl senátor
Johnson £ Harlan- - Co kterýž -den-

před tím kontest svůj vyhrál Cas

stráven Čtením několika předloh
v druhém a třetím čtení a pak

podány ku čtení 2 nové předlohy
Ve čtvrtek nevykonáno téměř ni
čeho mimo přijetí a podepsání
předloh povolujících peníze na

vydání se zasedáním sněmu spo

jené a dvě nové předlohy podány
pátek podáno 16 nových před

loh a celá řada jich čtena ve dru-

hém a třetím čtení Z předloh

podaných zmínky zaslouží ona
kterouž zřizovány byly by dvě

školy normální jedna jižně a dru
há severně od řeky Platt a na stav-

bu každé {50000 povolováno by
bylo jinou předlohou měněn by
byl zase formát lLtku volebního

tak že by navrženci jednotlivých
stran podél sebe byly při Čemž
činěno bylo by opatření dle kte-

réhož jedno a totéž jméno pouze

jen jedenkráte na lístku nalézati

by se smělo Návrh na odrazení
se do pondělka značnou většinou

poražen
V pondělí věnován téměř veške-ča- s

druhému a třetímu Čteni

podaných dříve již předloh a z to-

ho co vykonáno zmínky saslouží
že přijata byla resoluce kterouž

blahopřeje se bývalému občanu

nebrasskérnu Thomas Kearnsovi
ku zvoleni jeho za senátora spol
kového ze státu Utah

V sněmovně poslanecké přijata
úterý resoluce nařizující vyše

třeni objednávky různých tiskopi
sů odstouplým sekretářem státním
Horterem kteréž novou správou
odmítnuty na základě njenom ne

správného tisku ale i špatné jak-ko- sti

papíru Vit hodin zapo
čato s hlasováním o senátora spol
kového po jebožto skončení

1:30 zasedáni na 2 hodinu od

ročeno Zasedáni odpolední strá
veno výhradně podáváním nových
a druhým čtením podaných již

předloh mimo čehož usnešeno

předložití nejvyššímu soudu k roz

řešeni dvě otázky zda totiž ne-

dávným rozhodnutím soudním ko-

mise železniční úplně zrušována

jest a zda týmž rozhodnutím zá-

kon 1 roku 1885 o kontrole cen

dopravních znovu do Života se

přivádí Ve středu stráven ve-

škerý čas čtením různých předloh
v druhém a třetím čteni Nových

předloh podáno 18 a nejdůležitčj
Ší z nich byla ona kteroui na úle-

vu nejvyššího soudu devět komi-

sařů soudních a devět těsnopisců
jmenováno by bylo Ve čtvrtek
zase jednou přikročeno k práci a
sice přijata jedna předloha tří na
aeurcito odloženy a 6 k projed ná--ai

jich připraveno biíbbo čehoi

a 10 nových předloh podáno O

5 hodině odročeno zasedáni na

pondělí —V zasedáni pondělním
podána opětně celá řada nových

předloh a z toho co vykonáno
zmínky zaslouží přijeti předlohy
kterouž obchodníkům s cigareta
mi státní license v obnosu {300
ročně ukládána by byla

SOUTH OMAIIÁ I
řTffffta

Správa omažské plynárny
odvedla koncem minulého týdne
do pokladny městské $668-8- co

poplatek za plyn v minulém roce
v South Omaze spotřebovaný 1

zaplacený Dle výkazu společ
nosti spotřebováno bylo ra rok

minulý celkem 14376100 krych
lových stop plynu a jelikož spo-

třeba téhož každoročně roste lze

právem předpokládati že za rok
letošní poplatek ze spotřeby té na

řiooo dostoupne
— V policejňím soudě vyzved

nuto bylo v úterý příručím návlad
ním okresním Dunnem nových
sedm obžalob na Ed Rosewatera

pro nezákonité používání peněz v

době předvolební a sice uvádí se
že v jednom případě Í25 a v šesti

případech po I5 vyplatil

Oznamuje se že neštovice v

South Omaze se šíří vzdor dosa
vadním pokusům rady zdravotní
na potlačení nákazy té Koncem

týdne známo bylo zdravotní radě
16 případů neštovic a nové přípa
dy téměř každodenně prý se obje
vují Několik případů objevilo
se mezi dftkami farní katolickou
školu navštěvujícími následkem
čehož bude tato nejspíše na čas
zavřena a očkování všech dítek
bude nařízeno4
— Pro ukradení hodinek dosta

f—
se ve středu za mříže J Corco- -

iau a a j nearu miaaici 1110

ukradli hodinky ony jistému Wat
kinsovi hned počátkem listopadu
a teprvé nyní na stopu se jim při
sio a to pomoci dopisu Kterýž z
Kansas City Watkinsovi zaslali a
v němž vrácení hodinek za jistou
'oamenu' nabízeli '

uyl za nimi

poslán policista kterýž je zatknul

když pro odpověď na poštu si při-

šli
'

— V pátečním zvláštním zase-

dání městské rady koupen byl za

$160 starý barák jeden jehož co
nemocnice pro neštovicemi stíže-n- é

používáno bude V témže za-

sedání přenešena částka plynární
společností co roční poplatek slo-

žená do zvláštního fondu kterýž
zdravotní radě k použití dán
— Viadukt na Q ulici byl ve

čtvrtek povozům uzavřen násled-
kem důkladných oprav s prová-

děním jichž toho dne započato
— Eelektrárna na Railroad av

bude v nejbližších dnech uzavře-

na a stroje tam se nalézající bu-

dou rozprodány Továrna ta vy-

koupena byla Thompson-Housto- n

společností z Omahy kteráž nyní
proud k osvětlování potřebný z

elektrárny omažské dodáváti bu-

de

— V noci na sobotu učiněn byl

neznámými žháři pokus na vypá-
lení nemocnice pro neštovicemi
stížené na 30 a } ul a jedině to-

mu že hasiči rychle na místo se

dostavili bjlo co dčkovati že bu-

dova popelem nelehla Že o po-

kus žhářský se tu jednalo bylo

patrným nejlépe z toho že budo-

va teprve den před tím k účeli

tomu městem koupená na něko-

lika místech důkladně petrolejem
polita byla a patrně bylo to dílem

občanů okolních kteří v okolí tom
nemocnice podobné si nepřáli v

obavě snad Že by tam nákaza
neštovični zavlečena býti mohla

Aby pokus žhářský opakovati se

nemohl umístěni v budově tři hlí-

dači leč ani ta okolnost zničení

budovy nezabránila V sobotu v

noci shromáždilo se totiž u domku
na 200 občanů okolních a po vy-

voláni hlídačů pod hrozbou za-

střeleni a po odvedeni jich do

bezpečné vzdálenosti polita stav-

ba petrolejem znovu a zapálena a

přispěchavším hasičům kladeny v

práci jejich překážky všemožné
tak ie domek do základů popelem
lehl - Tento krok okolních obča
na jest všeobecně odsuzován a to
hlavně z té příčiny ie domek na-

lézal se v dostatečné vzdálenosti
oi stavení okolních tak ie každá
rozšířeni se neStovic úplně vylou-

čeno ta byl

Z POLITICKÉHO SVĚTA

V sněmu coloradském
zvolen byl v úterý Thomas M

Patterson denverský novinář
senátorem spolkovým co nástupce

t O Wolcotta Týž byl navr
žen pro hodnost onu demokratv

populisty a střibrařskými republi
kány a obdržel 78 z 87 hlasů

Sociální demokracie

oapyvaia ve středu v Chicagu
národní svou konvencí za úča

stenství a 200 delegátů ze 30

různých států Předsedou kon

věnce zvolen Seymour Steadman
z Chicaga a tajemnici Margaret
Haile ova z Massachusetts

Proti černochům

V senátu sněmu státu Tennessee

přijata v sobotu předloha kterouž

zakazuje se společné vyučováni
bělochů s černochy a zároveS po
dána předloha kterouž by zaka

zováno bylo zaměstnáváni běloš

ských učitelů v černošských ško

lách a v ústavech vzdělávacích

Poslednější předloha byla by pro

černochy zvláště zhoubnou neboť

přítomně veškery téměř jejich
Školy ve správě bělošské se nalé

zají a v pádu přijetí předlohy oné

zreorganisovány býtí musely

Ve snímn minnesotském

jmenován bude v těchto dnech
Moses £ Clapp ze St Paul sená
torem spolkovým co nástupce
zemřelého senátora C K Davise

Kozhodnuto tak bylo v sobotu v

kaukusu republikánském kterýž
téměř celou noc a dopoledne hla
sováním strávil „

KRONIKA UDÁLOSTI

To se očekávalo

V Leavenworih Kan vynešeo

ve čtvrtek porotou koronerovou
kteráž vyšetřovala případ upálení
černocha Geo Alexandra o němž

na místě jiném podrobnou zprávu
přinášíme rozsudek že týž přišel
o život upálením osobami nezná-

mými Korooer prohlásil že prý
nemohl proti nikomu jakého svě-

dectví dostati neboť nemohl na-

leznout! prý nikoho kdož pod

přísahou jakoukoliv výpověď na

upálení ono se vztahující volným
uČiniti by býval- — Výbor vigi-Iant- ů

zorganisovaný před upále-

ním žernocha učinil vše možné

aby vyšetřování úfadnímu vše-

možné překážky v cestu položil a

ohlašuje se Že prý ještě k dalším

výtržnostem dojiti může an ve

vězení okresním ještě několik

jiných černochů se nalézá kteří z

nemravného útoku na bčloŠky
obžalování jsou

Osudný požár- -
—

V St Louis vypuknul ve čtvr
tek v noci požár v hotelu Stew-

art v němž v době té 40 hostů se

nalézalo a rozšířil se tak rychle
že východ z hořící budovy úplně
zabráněn byl a hosté výhradně
jen - skokem z okna zacbraSovati
se museli Dvě osoby byly těžce

popáleny a 35 jich lehce při skoku
z okna poraněno Hosté vyvázli

jedině s tím co na sobě měli
skoda páčí se na $10000

Byl ženou

V New Yorku zemřel ve Čtvrtek

Murray Hall vlastnící po léta

poptavárnu po práci na 6 ave a

posmrtní obhlídkou přišlo teprve
na jevo že Hall vlastně byl ženou
ze pohlaví tvé po léta zakrývati

dovedl Zajímavým při tom jest
ie Hall byl ženat a Ze druhou

prý manželkou svou před nedáv-

nem zemřelou po 30 roků v man-

želství žil

Másel pvollt
Spolkovým soudem v Indiani-poli- s

vydáa v pátek soudní roz-

kaz jímž konečně umožněna byla
opětná doprava železniční přes
farmo Grantbamovu okresu

Montgomery o jejížto zastavení

sprivu jsme jit přinesli Jak
známo odstraněny koleje želez-

niční přes larmu onu vedoucí z

rozkazu soudního jil před 7 roky
vdaného šerifem a zároveB vy

hozeny do povětří dva mosty při
farmi té se nalézající tak ie do

prava úplni přerosena byla Spo-

jení poštovní a doprava nejnut-něj&- h

tisy lek prostředkována
aspoS tím i dopravovány od

jednoho koaot farmy k drahém n

v porocích tana znovu aa čeka-jfc- f

Ury biataftaf natliiimj

Kan Večer když kasír knihy
do pořádku dával vstoupil do

banky zakuklený lupič kterýž s

sevolverem v ruce o otevření po
kladny žádal a když uvčdoměn

byl Že možným to není an po-

kladna zámkem časovým opatřena
jest jednoduše kasíra svázal a na

to o vypáčení pokladny se pokou-
šel Když se mu to nepodařilo
spokojil se lupič s tfm co cenné-

ho kasír na sobě měl

Systém porotni na Porto Rlcu

Guvernérem Allenem podepsá-
na ve středu prvá předloha přija-

ta oběma sněmovnami sněmu
kterouž na ostrově

tom systém porotci zaváděn jest
— Druhou přijatou předlohou
byla ona povolující £10000 na

zastoupení Porto Rica ca

výstavě v Buffalo

Neštěstí na dráze
U Hilliard Wyo vyšinul se

ve středu po poledni z kolejí po-

štovní rychlovlak dráhy Union

Pacific při čemž 6 vozů z kolejí

vyjelo a dva vozy poslední s vy
sokého náspu se sřítily Dvanáct
osob bylo při tom poraněno z

nichž dvě těžce Že větší ne

štěstí se neudálo jest přímo zá-

zrakem neboť v čase tom vlak

rychlostí 45 mil za hodinu

Požárem

zničen byl v pondělí v noci v

Kewaunee lit hotel Commercial

při čemž tři osoby o život přišly
a několik jiných těžce zraněno a

popáleno bylo Požár spůsoben
byl výbuchem v kuchyni při
schodišti se nalézající tak že vý-

chod z hořící budovy zamezen

byl' v
Vinnými

uznáni byli v pátek porotou 1

Patterson N J W C McAIi

ster A J Campbell a WmDeath
vesměs mezi přední rodiny tamní

náležející ' ze zavraždění chudé

dívky tovární Jennie Bosschiete- -

rové obžalovaní Uznáni byli

vinnými vraždy druhého stupně)
na kterýžto zločin trest až třiceti-

leté : káznice ve státu tom určen

jest Obvuěni byli ie dívku
onu spili znásilnili a konečně Že

ji usmrtili' což však jimi co nej

rozhodněji bylo popíráno a což

dokazováno tím" že dívka ta prá
ve neilepsi pověsti se netěšila a

že častěji před tím v noci ve spo
lečnosti mužů byla

Důležité pro přistěhovalce
Z Washingtonu se oznamuje

že poslanci Stárkovi učiněno ně-

kolik dotazů od českých voličů

jeho z Butler Co Neb zda dít

ky přistěhovalců kteří občanský
list si nevyzvedli zde narozené

občany americkými jsou či zda

sami list vyzvednouti si musl a

dotaz onen zodpověděn nyní klad
ně Rozhodnuto prý tak bylo
nedávným následovním rozsud
kem nejvyššíbo soudu spolkového:
"Děcko narozené ve Spojených
atatecn z rodico cinsuycn kteti v

době narození téhož jsou podda-
nými císaře čínského avšak trva-

lého domova a obydli ve Spoj
Státech mají a kteří nejsou za-

městnáni v oboru diplomatickém
neb v jakékoliv hodnosti úřadoí

pod císařem čínským stává se
narozením svým občanem Spoj
Států na základě prvého odstavce
14 dodatku k ústavě spolkové
kterýž stanoví že veškery osoby
narozené neb natutalisoviné ve

Spojených Státech a podléhajíc!
právomoci těchŽe' jsou občany
Spojených Států a státu v němž

bydlí"
Oitzen

N H Frazer z Union Springs
Ala o únosu jebožto syna tech-

nickou Školu v Atlanta Ga na-

vštěvujícího zprávu jsme již při-
nesli ošizen byl v sobotu nezná-

mými darebáky o I500 Frazer
dostal dopis v němž oznamováno
mu ie syn bude mu vrácen di li
% 500 ve zlatě do pytle a brambo-
rami pojede-l- i za město směrem
k spolkovému vězení a dá li pytel
s penězi starému černochu jehož
potká a kterýž po bramborách se

jej zeptá Viem těmto podmín-
kám Frazer věrně dostál hoch'
však do pondělka se mu nevrátil
Patrni byl podveden neznámými!
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řadí tam se nalézající skonfisko-ván- o

a prozatím na radnici okresní
uloženo

— Městskou radou nařízeno '

bylo v pondělí zavření hostince
na 35 a N ul an pro týž dosud
Jiceose vyzvednuta nebyla

- Z rozkazu mayora Kellyho
zavedeno maršálem Mitchelém vy-

šetřování za účelem zjištění jmen
účastníků vypálení nemocnice pro
nemoce nakažlivé a jakmile po- -

stačitelné svědectví k usvědčení
osob dotyčných sebráno bude vy

zvednuty budou na ně žaloby pro
žhářství 3

DROBNÉ ZPRÁVY

V Beaumont Tex přišlo se
minulého týdne při vrtání artézské

studny na pramen petroleje kte- -

rýž na 5000 sudů téhož denně

vydává r

V Guthrie Okla odbývána
bude 30 ledna ústavodárná kon
vence v niz učiněny budou kroky
kú sestátnění území onoho

V Otterbein Ind dopaden
ve čtvrtek v noci Marvin Kuhns
bandita kterýž po řadu týdnů
postrachem severní Indiány byl
Než přemožen byl postřelil dva z
úřadníka smrtelně) a též sám do

hlavy střelen byl {

V Bowling tíreen Ky ob

jeveno bylo minulého týdne zpro
nevěření v bance Warreaovy v
obnosu 149000

V New Yorku učiněn v pátek
večer pokus dvěma lupiči o ukra- -

'

dení peněžní zásuvky v restauraci
Maillardově na 24 a Broadway
Kasír byl při tom postřelen a je
den z lupičů zatčen

U Locks Mill Me{ udála se
v pátek srážka vlaku při níž čtyři
zřízenci usmrceni a oba parostroje '

a 12 vozů roztříštěno

Příští národní sjezd dobytká- -
řů kterýž tentokráte — minulého

týdne v Salt ' Lake City se odbý
val — odbýván bude v Chicagu

V Kansas City zastřelen byl
pátek Frank Kester policistou

S Shumatem Kester bvl v na
pilém stavu policistou domů při
veden a sotva Že tam se octnul

chopil se revolveru a na policistu
útok učinil načei tímto jedinou
ranou usmrcen byl

Černošská organisace jedna
v Seattle Wash vypsala v sobo-

tu odměnu $500 na vypátrání a
usvědčeni osob jež v upálení
černocha Alexandra v Leaven- -

worth Kan hlavního podílu
brali ":

V Yonkers N Y' udal v

neděli policii Řek Eliaa Masuras
ie sem vyslán byl skupinou ře-

ckých anarchistů by jednoho vy
nikajícího Američana zavraldil a
ie nyní od soudruh A svých pro-
následován jest za to ié rozkaz
na daný provésti odaoKL "

darebáky kteři lásky jeho otecké i sidejteva třeba jest by tál ti

dovedli :

[nea a stala-- -


