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Z MMERIKY fy

jak zemřela v Americe 105 roků
stará paní Vaoderbildová a že od-

kázala na příbuzné do Čech 1 mi- -

lion dolarů' a ti přátelé že se h le-

hají —Věc s tím příbuzenstvím se
má následovně: si před 90—95

'

lety sem do Čech přišel Petr
Wanderbilt a usadil se u Prahy ve
Vobořišti v klášteře měl asi pět
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Zátopou
následkem dva dny trvajícího de-

ště navštíveno počátkem minulé-

ho týdne město Merced v Kalifor-

nii Veškery sklepy byly tam

zatopeny a místy stála voda na
ulicích až do výšky tří stop Že-

lezniční spojepí bylo přerušeno an

tratě v značné délce byly odpla-

veny

Na doživotí

odsouzen byl v úterý minulého

týdne v Georgetown Ky Henry
I Youtsey kterýž porotou zúča-stens- tyí

zavraždění kentuckého

guvernéra Goebela vinným uznán

byl Právníci odsouzeného sdělili

Po přikládá pani Nationové

podniknuto v Chicagu křižácké
tažení proti několika místům v

nichž lihoviny prodávány a sice

učiněno tak několika stoupenkami
zoámého léčitele vírou Dowieho

a sice vybrány za terč lékárny na

západní straně v nichž prý libo

viny prodávány Paničky místo

v Kansasu obvyklé sekyrky vyvo-

lily si za zbrafi vidle a podávky a

těmto také měly co děkovati že

leckdes výprasku nedostaly Prvým

navštíveným místem byla lékárna

týdnů Z předloh k přijmutí od

poručených dlužno uvésti on]
nařizující zakopávání prasat a ji
ného dobytka nakažliým nemo
cím podlehnuvšího Nových před
loh podáno 7

V pátek přijaty čtyry předlohy
mezi nimiž 1 ona nařizující jme
nování devíti komisařů a devíti

těsaopisců k úlevě nejvyššího sou
du státního Zbytek času stráven

projednáváním celé řady předloh
ve schůzi plenární Nových před-
loh podáno 5 V sobotu mnoho

toho nevykonáno neboť páni se

nátoři pospíchali by co nejdříve
odročení bylo docíleno tak aby
domů na neděli podívati se mohli
Zasedání odročeno do pondělí na

11 hodin

V pondělí přijata byla předloha
kterouž odvolává se zákon jímž
zavedena byla státní komise ho-ličs-

a ostatek času věnovin
hlavně projednávání předlohy kte
rouž zaváděna byla by v městech

od 5000 do 25000 obyvatelů vol-

ba komisaře pouličních prací ko-

misaře vodárenského návladního

městského a náčelníka policie

V úterý přijata v sněmovně po
slanců 70 proti 18 hlasům předlo
ho kterouž zřízeny býti mají dva
další státní učitelské ústavy — je-

den v 5 a druhý v 6 kongresním
distriktu — ku kterémuž účeli před-
lohou tou $100000 povolováno

jest Zbytek zasedání věnován
celé řadě předloh ve schůzi ple
nární mimo čehož podáno 18

předloh nových Ve středu odlo-

ženy na neurčilo — a tím zároveS

pohřbeny dvě předlohy proti
dráhám namířené a sice bvlv to

předlohy jimiž stanovena zodpo-
vědnost dráh za bezpečnost všech
zřízenců a za náležitě rychlou do-

dávku zásylek k dopravě jim svě-

řených Značná sensace spůso
bená poslancem Thomassenem

kterýž při podání tří předloh silně

protikorporačaích prohlásilže činí

tak na požádání jistých dvou

'předsíBkářů" kteří prý se mu
svěřili že předloh podobných více

připraveno mají a že podáním jich

korporace k rozumu—totiž zapla-
cení slušné Částky za účelem od-

volání předlohy — přivedeny býti
mají Záležitost ta odkázána k

vyšetření pětičlennému výboru V

téže schůzi čteno sdělení od nej-

vyššího soudu státního v kterémž
sněmu se oznamuje že předložené
mu otázky zodpověděny nebudou
an prý soud rozhoduje pouze o

otázkách jež mu cestou pravidel
nou k rozhodnutí předloženy byly
Nových předloh podáno 9
Ve Čtvrtek stráven veškerý čas

projednáváním různých předloh
ve výboru plenárním a mezi před-
lohami jež na neurčito odloženy
nalézala se i ona aařizující znám-

ku uniovou na všech tiskopisech
státních Proti předloze prote-
stováno hlavně populisty Nových

předloh podáno 7

V pátek přijata předloha naři

zující jmenování devíti komisarů
ku zjištění hranic se státy Missou
ri Iowou a So Dakotou a odpo-
ručena k přijetí předloha zavádě

jící kočující knihovny státní No- -

ých předloh podáno 12 V so
botu odporučena k přijetí předlo
ha zavádějící státní výbor dobro-činnost-ní

a stanovící výlohy téhož

po prvé dva roky na $2500 ročně

Výbor ten sestávati má z guverné-
ru komisaře veřejných pozemků a

budov státního Školdozorce a čtyř
tajemníků z nichž však žádný

jakého platu dostávat! nemá No- -

ých předloh podáno 5 načež za- -

edání na pondělí dopoledne odro
čeno

V pondělí věnován veškerý čas

projednávání různých předloh ve
schůzi plenární

Hledá se dědictví

Včera navštívil redakci naši

krajan p Frank Fous kterýž před
nedávnem po delším pobytu v Če-

chách totiž na Moravě opětně
mezi nás se vrátil a ukázal nám

dopis z něhož výňatek pro zají
mavost jeho Čtenářům našim po
dáváme Zajímavost jeho spočívá
tom že hlásí se tu dědici z Čech
dědictví po zemřelé milionářce

pí Vanderbiltové a krajané kteří

by o dědictví' tom něčeho vědě-

li zajisté ie měrou nemalou za
vděčili by se "dědicům" podáním
o tom zprávy příslušné 7a
"trubl' svůj budou dobře zapla-
ceni ' neboť "dědicové'' slibují
příslušný podíl tomu kdo by jim
k milionovému dědictví dopomohl
-

VyBatek z dopisu "dědictví"
se týkající zní následovně:

"Před 4 roky psal pan vrchní
lesmistr Suenderman a Břežan
le stála v novinich zpriva o tom

V senátu v úterý prozatímně
odloženo projednávání předlohy
na podporu loďstva obchodního a

po odpřísáhnutí nového senátora
z New Hampshire Henry E
Burnhama věnováno zasedání pro
jednávání rozpočtu na zřízení vo-

jenské akademie ve West Point—
Ve středu zahájeno za účelem

rychlejšího projednávání předlohy
na podporu loďstva obchodního i

zasedání večerní čímž přátelům i

odpůrcům předlohy více příležito-
sti poskytnuto k přednesu řečí

připravených Mimo jednání o
Vat tt

preaioze teto přijat rozpočet pro

vojenskou akademii veWest Point

jakož i přijata předloha na snížení
daně válečné — Ve čtvrtek pro-

jednán v zasedání denním rozpo-

čet pensijní $144000000 povo-

lující a zbytek času jakož i zase
dání večerní věnováno pok ačování
v debatě o předloze na podporu
loďstva obchodního — V pátek
pokračováno v projednávání před
lohjr na podporu loďstva obchod
ního mimo čehož též o rozpočtu
pro odbor námořní jednáno —Za

sedání sobotní věuováno hlavně

projednávání rozpočtu pro odbor
námořní a konečné přijetí jeho
odloženo na pondělí an někteří ze
senátorů ještě o ceně pancéřových
plátů pojednati chtěli Z ostat
ního jednání dlužno uvésti že

přijata resoluce kterouž požaduje
se na presidentovi sdělení zda vy
slancem naším v Číně zároveň

vyslanci ostatními popravení prin
ce Tuana a jiných vysokých úřad
níků čínských požadováno bylo— r
V pondělí pokračováno po od

přísáhnutí nových senátorů Car

macka z Tennessee a Pattersona z

Colorado v projednávání rozpočtu
pro odbor námořní po jehožto
přijetí věnován zbytek času pokra
čování v debatě o předloze na pod
poru loďstva obchodního

V sněmovně poslanecké pokra
čováno v úterý v projednávání
rozpočtu poštovního při čemž

protestováno se strany některých
posianco proti oreanisovani se
zřízenců poštovních za účelem

prosazování zákonů jim prospěš
ných —Ve středu pokračováno ve

výboru plenárním s projednává
ním rozpočtu pro odbor poštovní
a po poslání rozpočtu pro district
Columbie výboru konferenčnímu
zásedání odročeno — Ve čtvrtek

po debatě téměř týden trvající
přijat rozpočet poštovní načež

započato s projednáváním rozpoč-
tu pro službu diplomatickou a

konsulární jímž celkem $1800-80- 8

povoleno býti má Pátek
vínová n z větší Části projednávání
soukromých předloh peasijních
jichž celkem 184 přijato Též

přijata předloha kterouž do sezna-

mu pensistů zase vřadčny býti
mají vdovy — i se sirotky — z

války občanské kteréž provdáním
se nároky na pensi ztratily a kte-

réž od doby té znovu ovdověly —

V sobotu pokračováno v projedná-
vání rozpočtu pro službu diplo-
matickou a konsulární při černi

republikánským poslancem z Ohio

Brownem ostře útočeno na kolo-

niální politiku administrace ny-

nější Mezi jiným prohlásil též

úmysl navrhnout! resolucikterouž

prohlašován byl by jasně úmysl
Spojených Států Filipíncům svo-

bodu dáti Zbytek zasedání strá-
ven chvalořečmi o zemřelém po
slanci Daly z New Jersey a Wise-o- vi

z Virginie —V pondělí pokra
čováno v projednávání rozpočtu
pro službu konsulární a diploma
tickou při kteréžto příležitosti
mluveuo Sulierem z New Yorku v

zájmu Boerů

V Manafield O přepaden
byl v neděli v noci v příbytku
svém šesti zakuklenými lupiči
Joha Duncan a mučen tak dlouho
dokud veškery úspory své $450
jim nevydal

V St Louis došlo v pondělí
při demokratických předvolbách
ku krvavi výtržnosti v 2 distriktu
4 wardy Tři osoby byly postře-
leny a mezi tímco na ulicí rvačka
řádila ukradena schránka hlaso-

vací čímž ovšem předvolby tam
skončeny

V Crested Butte Colo uči
něn byl v pondělí pokus na -

lyn
čování Černocha deo Brníce kte
rýž ze znásilnění nletého děvčát-
ka obviněn byl týž však v celi
vé se oběsil dříve nei dav do vě-

zení se dostal '

z Chicaga ozaamuje se ie
dráhy Missouri Pacific Rio
Grande Colorado Southern MK
T a St Louis 4 San Francisko

v jedinký velký syndikát železnič-
ní sloučili - -se zamýšlí

Pondělím počal pátý týden zá

pasu senátorského aniž by bylo
jaké pevnější naděje na brzké
skončení téhož Po celý minulý

týden zůstávala situace touž neboť

jednotliví čekanci drželi dřívější
sílu svou a změna v počtu ode

vzdaných pro ně hlasů spůsobo
vána výhradně tím že ten který
poslanec ve schůzi při hlasování

přítomen nebyl Výbor kterýž
jmenován byl na vypracování pod
mínek za jakýchž by odbývání
kaukusu v němž by příští republi
kánští senátoři zvoleni byli po

kračuje s prací svou pomalu ku

předu a ohlašuje nyní že stává

prý naděje na brzké — snad ještě
tohoto týdne — dohodnutí Výbor
dohodnul se již na tom že ku
zvolení v kaukusu 50 hlasů zapo
třebí bude a tak jedinkým dosud
kamenem úrazu jest požadavek

Thompsonův by nejdříve senátor

pro nevypršenou lhůtu nominován

byl a protipožadavek Rosewate- -

rův a jiných čelných kandidátů

by nominováni byli oba senátoři

najednou
V pondělí večer zcela neočeká

vaně došlo k dohodnutí všech
stran a sice podepsán závazek ku
zúčastnění se kaukusu a k pova
žování výsledku téhož za závazný
sedmdesáti členy republikánskými
za následovních podmínek:

1 ) Závazek stává se platným
upsáním se 67 členů republikán
ských

2) Padesáti hlasů třeba jest k

nominování senátora neb ku jaké'
koliv změně pravidel
3) Nominace díti se musí úst

ním hlasováním při vyvolávání
jmen

4 Žádná nominace senátora
nebude platnou pokud dva kandi
dáti zvoleni nebudou při témže
hlasování

5 ) Pouze republikáni nepo

chybné věrnosti ku straně volitelní

jsou k nominaci za senátora spol
kové tímto kaukusem

Kaukus svolán byl na včerejšek
večer a odbýván byl v zasedací
síni f sněmovní za předsednictví
předsedy sněmovny Searse a k

prvému hlasování přikročeno bylo
kolem 9 hodiny Výsledek byl

úplně týmž jako v zasedání ve-

řejném než však výsledek téhož
ohlášen byl oznámilo osm z pří-

tomných po jlancú a senátorů že

výsledek kaukusu za závazný po-

važovali nemohou a proto že také
dalšího podílu na jednání bráti
nebudou Byli to vesměs zásadní

odpůrci dosavadního nejsilnějšího
kandidáta senátorství Thompsona
yzdálenf své z kaukusu opod

statnili tím že Thompson není

republikánem zásadným a věrným
an prý již v minulém sněmu s po- -

pulisty o zvolení své vyjednával a

to na úkor Haywarda kterýž no-

minaci v kaukusu republikánském
obdržel — Celkem hlasováno v

kaukusu dvakráte s týmž výsled-
kem načež zasedání téhož na stře
du večer odloženo
Při včerejším 22 hlasování

hlasováno následovně:

Imotídí
1! J2

Allen 57" 50
Ashby 2

Berge
Broady : 1

Crounse 7 6
Coffee 27
Currie 2 19
Hainer 4 5

Harlan 1 1

Harrington 3 o

Hitchcock 49 23
Hinshaw 13
Kinkaid 4 4

Lindsay 1

Meiklejohn 28 30
Morlan x

Martin 6 9
Miller 1

Rosewater 18 16

Sutherland 1 1

Thompson D E 34

Thompson W H 6 6
Van Dusen 1 1

V senátu věnován v úterý téměř

veškerý čas projednávání různých
předloh ve schůzi plenární a ně-

kolik jich ku přijetí odporučeno
Nových předloh podáno 9 — Ve
středu věnován téměř veškerý čas

projedniviní předloh ve výboru
plenárním mimo čehož podáno to
předloh nových
Ve čtvrtek pokračováno v pro

jednávání předloh ve schůzi ple-
nární a nejvíce Casu vyiádala si

předloha Ovensova stanovící ja-

ký časopis k aveřejCování ozná-me- k

úřadoích oprávněn býti má
Původně stanoveno le musí to
býti časopis kterýi přej tím po
$i sa aeboa jdoucích týdnn vyiá-vá-n

byl astanovenf to změněno

hlasy popnlittickýní podporou
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synů kteří byli všichni slušně za- -

opatřeni Jeden z nich byť revi- -

dentem u knížete Salma JeštS
dnes se možno o tom dosvědčili v
knížecí residenci Druhý syn Jan
Wanderbilt byl zámečnickým
mistrem v Rožmitáleměl t dcery

nichž Jedna Anna provdaná
Weinfurterová byla moje matka i

"Onoho Petra Vanderbilta bratr

byl v Americe stal se tam bohá
čem a nikdy nezapomněl na přá-

tele v Čechách Neví se z jakých
důvodů změnili své jméno později
se psali Vanderpit Je tomu už

dávno a já co malé dítě jsem o

tom slyšela vyprávěti od své

matky" 7

SOUTH OMAHA
5

South-omaŽš- tí hostinští kte
ří následkem rychlého vzrůstu mě-

sta v souhlase se zákonem státním
letos licensi tisícidolarovou místo
dosavadních $500 budou muset

klopiti chtí zásadití se v sněmu

státním o změnu zákona v tom

smyslu aby zavedeno bylo placení
čtvrtletní místo dosavadního za-

placení celé částky předem dříve
než license povolena býti může
tomto požadavku jejich stojí za

nimi prý statní spolek hostin-

ských kterýž požaduje změnu tu
hlavně na tom základě an prý by
tím hostinští z moci sládků vyma-
něni byli Při nynějším spúsobu
placení license musí prý si totiž
většina hostinských od sládků pe
níze na licensi vypůjčili čímž

pouhým otrokem jich se stává

Pokladníkem fondu ku zbu
dování dělnického stánku v So

Omaze jmenován min týdne kasír
Packeťs National banky F I

Moriarty
' -

— Školní radě oznámeno že

stavba školy v Corriganově pří-

davku blíží se již k svému skonče-

ní a že budova již v pondělí pří
štího týdne radě co dohotovená
odevzdána bude

— South-omažš- tí politikáři jimž
na opravě charteru městského zá-

leží rozchází se v tom kdy nová

volba městská odbývati by se mě-

la Někteří jsou totiž pro to aby
volba letos na jaře se odbývala
kdežto jiní zase s mayorem Kel- - "

lym v Čele jsou pro to aby odbý-
vána byla až roku příštího Ná-

sledek tohoto různého smýšlení
může býti ten že projednávání
charteru ve sněmu odkládáno bude
tak dlouho až konečně pak pozdě
již bude aby něco učiněno býti
mohlo

— Prvého května dojde lhůta
školním radům J H Loechnero-v- i

W J Brennanovi a J F Ro-

bertovi a nástupci jejich ve volbě

jarní voleni býti musí Prvnější
dva jsou demokrati a třetí jest ta

t vyhlídky prý jsou že na
místa jejich vesměs republikáni
zvoleni budou v': - -

"

— Městským návladním skon-

čeny již přípravné kroky k otevře-
ní ulice 16 17 18 a 19 od
Missouri ave až k I ul a přísluš-
ná ordinance v dnech nejbližších
radě městské podána bude
— Za měsíc leden poraženo v

jatkách south-omažskýc- h 38296
kusů dobytka hovězího 203150
kusů dobytka vepřového a 54292
ovcí

As 100 bednářů zaměstna-

ných v dílnách Omaha Coaperage
Co na 35 a I ul zastavilo v so-

botu práci následkem oznámení
že mzda jejich snížena býti mi
Správou bednárny tvrdí se že do-

sud placeny tam mzdy vyšší než
v kterémkoliv jiném závodu po-

dobném a že proto mi li konku-
rence a nimi možnou býti snížení

mzdy nutným jest Dělníci naproti
tomu popírají že by mzda byla
tam vyšší nei jinde a ie vůbec
ani tak mnoho si nevydělají an

plný čas ie nepracuje
— Oley Spinsen bydlící na 31

a U ul oznámil v neděli ráno

policii ie na záp Q ni dvima
muži přepaden byl lupiči vlak
nedostali za práci svou ničeho an
ani jedinkého centu při sobě ne-

měl Z daného popisu poznala
policie jednoho z lupičů Dan
Rafferty-h- o a týi záhy za mřížemi
se nalézat

V Chicaga méli v sobotu

prudkou vinici sa£hovo cli kte-
ré! téměř na stopa snSan ntymlj

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Velkým požárem u

nivštíven byl v sobotu Pittsburg
a sice vyhořela pětipatrová Arm-

strong Bros továrna na zátky a

sousední továrna Totten-Hog- g

Iron & Steel Co čímž Škody té- -

měř na milion dolarů spůsobeno
V řase kJy požár vypuknul na-

lézalo se v závodu prvně jmeno-
vaném na 1500 osob v prácí
zvláštní náhodou dostali se však

všichni za v čas ven aniž by kdo
k úrazu byl přišel

Požáre

zničen dví v utery v noci min

týdne v Binghamtoo N Y Ex

position hoipH čemž dvě osobj
zahynuly a tři k těžkému úra
zu přišly Požár vypuknu
kolem 3 hod ranní Kdy v hotelu
asi 25 osob se nalézalo a většina z

těch zachránili se musela odváž
ným skokem z druhého a třetího

poschodí

Konec komunistické osady
Z Canal Dover O oznámeno

minulého týdne Že skoačeoo tam

konečně po dvou letech projedná
ní záležitosti známé komunistické

osady Zoar kteráž téměř před
stoletím Kmg John Baumelterem
založena byla Vtškerý majetek
a to nejenom budovy osadní ale i

sedm tisíc akrů pozemko k osadě

náležejících rozděleno bylo stejno
měrně mezi členy Osady takže na

každého z týchž průměrem maje
tek v obnosu as $5000 připadnul
Na dále spravována bude osada

právě tak jako každé z jiných
městeček ve siáiu a zyolen k tomu

také již miyor rada městská
ostatní úředníci městští

Železárny Carneglovy

přešly počátkem minulého týdne
jak z New Yorku oznámeno do

rukou sydikátu Morganova

přenes ten jest pry jednou z

obchodních transakcí kdy
ve Spojených Státech provede
ných Kapitál železáreo Carne

giových páčí se na $160000000 z

čehož 54 proc samotným Carne

giem vlastněno jest a cena jedné
akcie přítomně na $1500 se páči
la Jak se oznamuje obdržel

Carůtgie za podíl svůj $85000
000 při Čemž v nové kombinaci

ještě 54 proc celkového kapitálu
podrží _

Dosud řádí

Známá nyní již po celých Spoj
Státech temperenČní agitátorkapí
Nationová dosud nedala si poko-

je a povzbuzována jsouc podob
nými jí fanatiky rozbiji hostince
všude kde majitelé jich nemají
dosti odvahy na odpor se jí posta-vi- ti

V úterý poctila svoji návště-

vou Topeka Kan kdež rozmlá-

tila v nejlepŠím hostinci tamním
"Senáte" vše co roztlouci se dalo
čími nejméně za $1500 Škody
způsobila Policie zakročila te-

prve pak když panička t prací
svou hotova byla když však před
soudce byla předvedena propu-
štěna jedaoduše na svobodu Záhy
oa to zatčena však znovu a to na
obžalobu pro ničení majetku vzne-

senou na ní majiteli hostince do-

tyčného

Patentní uřaJovny
Dle zprávy komisaře patentního

podáno za uplynulý rOK celkem

39673 žádostí o patent a patentů
povoleno 26418 V témž roce

vypršely patenty na 31196 růz-

ných vynáletů Předbytek z úřa-

dovny patentní obnášel za minulý
rok $90808 takie přítomně v

pokladně spolkové k dobru pa-

tentní úřadovny celkem $5197458]
se nalézá

Proiplkustl
proti vládl spolkové zatčeni dle

telegrafických zpráv z Manily
Theodore Carranza a D H Car-ma- n

přední Filipínci tamní a ma-

jitelé velkých obchodů vývozních
důkazy proti nim jsou tak

Že o vině jejich ani

nejmeoší pochyboesti není Za-

vedeným vyšetřováním zjištěno ie
jak Carranza tak i Carman neje
noro ie prodávali povstalcům zá-

soby potravin a jiných potřeb ale

i i zásobovali je zbraněmi stře-

livem a'f vůbec pro ně služby
vyzvidačski konali ZároveB zji-

štěno ie oba zatčení jii k Atiko f
Manily se chystali a ie v přístavu
tamaím zakotven byl malý par-ni-k

jimi do Japonska prý dopra-
veni býti míli

že v zájmu svěřence svého činiti

žádných dalších kroků nebudou a

následkem toho nařízeno bezod

kladné dopravení téhož do káznice
státní

Neštovice

řádí prý v značných rozměrech
Indián Territory a z Muskogee

oznamuje se že prý přítomně více

jak 1000 osob nákazou touto stí-žen- o

prý jest U Wagúuer as
18 mil západně stížena byla prý
neštovicemi rodina Lawrencova a

pět Členů téže nákaze již podlehlo
a smrt zbývajících dvou se očeká-

vá Nejdříve roznemohl se syn
kterýž 'nákaze po osmi hodinách

podléhnul Otec odejel do města

pro truhlu a když se vrátil nalezl
v rodině své dvě další mrtvoly a

sám záhy též neštovicím podleh-
nul

Záhadná loupež

spáchána byla v sobotu v noci na

nádraží v Manilla " la a sice

ukradena tan byla pokladna
United States expressní společno-
sti v níž 'i2ooo na hotovosti a

$25000 v cenných papírech se

nalézalo Pokladna přivežena ze
Sioux City do Manilly v 8:05 a

jelikož zde na vlak omažský pře-

ložena býti měla složena na plat-
formu podál jiného náklidu pro
týž vlak určeného Vlak omažský
byl as o hodinu spozděn a jelikož

krutý mráz byl vlezli zřízenci

zpět do vozu by se ohřáli a když
v 8:40 ven vystoupli shledali k

nemalému překvapení že poklad-
na jest ta tam Vyšetřováním

zjištěno že pokladna odneŠena
dvěma muži ku kočáru as dva

čtverce od nádraží čekajícímu a

odvežena as ij4 míle za město
kdež otevřena a vyprázdněna a

kdež později nalezena byla — Na

podezření z loupeže této zatčeni v

neděli tři mladíci z loupeže však

nenalezeno u aich ničeho

Proti hostlncfim

V Topeka Kan odoývána
neděli valná schůze občanská
níž rozhodnuto zakročit: vážně

proti hostincům a docíliti úplné
ich potlačení Hostinským dán
čas k zavření do pátku poledne a

pohroženo že nestane-l- i se tak
1000 ozbrojených mužů připrave
no bude k následování příkladu
paní Nationové v roztloukání vše

ho co v hostinci se nalézá V

tomto rozhodnutí svém nepřátelé
hostinců mají hlavní oporu v roz
hodnutí návladního okresního že

nestává zákona jímž by na zniče-

ní rrajetku hostinského jaký trest
ukládán byl

Nejvyšší soudce postřelen

V Montgomery Ala postřelen
neděli těžce nejvyšší soudce

státní McClellan Jesse D Beaiem

poranění jeho těžkým prohláše
no tsealovi utekla v noci dcera

právníkem John McQueenem a

jelikož se domníval Že párek v

domě soudcově úkrytu hledal
odebral se tam se synem aby
únosce potrestal Ku střelbě do
šlo když soudce do vnitř vpustiti
je nechtěl a když starého Beala ze
dveří vystrčil

Hlasy z obecenstva

Spravdou ten! Mojí manželce

bylo opravdu velmi dobře pomo
ženo Trinerovým léčivým hořkým
vínem Jediné to skutečně léčivé
víno v Americe vyráběné pouze
Jos Trinerem 799 So Ashland
Ave Chicago 111 neboť pozbyla
po něm těžký kašel který ji dlou
ho trápil a proti němuž nevěděla
žádné pomoci Nabyla opět lehké
ho dechu a dobré chuti k jídlu
jaké ui dávno nepocítila Protož

zasýlám novou objednávku na celý
tucet znamenitého toho vína a za
šlete mi je co nejdříve neboť mi
me ui jen půl láhve doma a chci

jenom pravé chráně se zlé zkuše
nosti všech padělkůl Frank Holac- -

ika ve West McLennan Co Tez-Taž- te

se po tomto opravdu zázrač
ném víno v lékárnách anebo piite
si o cennfk na shora ndaoou adre-
su jediného jeho vyrábitele Jeat
to pravé dobrodiní pro trpící lid-

stvo XX století

Poučková na jS a Center ave
kdež vyvolaly si paničky majitele
ven načež výčitky pro prodáván
lihovin Čisti mu počly Po výmě
o? několika slov počaly jej holém

a deštníky přes hlavu mlátiti

když úkrytu Za pultem svým hle

dal vrhly se na výkladní skříně

jakož i na láhve s léky a počly
ničili vše co pod ruku jim přišlo
Z lékárny vypuzeny' teprve když
klerkové z překvapení se probral
a paničky vodou polévali peČali
Podobně počínaly si ve čtyřech
jiných lékárnách — mezi jiným
také v lékárně Mrázkově na 18

Ashland — a teprve na šestém mí

stě nepochodily neboť tam majite
s revolverem v ruce se jim posta
vil V sobotu učiněn šesti podob- -

aými fúriemi útok na lékárnu

Capot Drug Co na Lake a Sacra
mento ave kdež zaměstnán jest
E J Šáfráoek tam však tak
dobře nepochodily neboť veškerá

jimi spůsobená škoda obmezena
na rozbití výkladního okna a na

zničení as za $50 různých léků

Šafránek postavil se totiž panič
kám na odpor při Čemž i pěstě
použil následkem čehož modličky
na rychlý útěk ee daly — Ani

tomto případě neučiněno policií
žádné zatčení

žaloba

podána byla ve středu v La Crosse
Wh neboť jedná se v téže o ina

jetnické právo k nemocnici Sv

Františka k tamnímu klášteru
ženskému a k majetku Dubuque
la a v Ashland a Sparta Wis
více jak na $500000 ceněnému

Žaloba podána Michal Leinfelde
rem zřízencem poštovním kterýž
jak v žalobě se tvrdí vlastně John
Hall se jmenuje a jehožto matkou

byla prý paní Hallová kterouž

prý dosud za pouhou svou tetu

považovala kteráž pod jménem
sestry Antonie do kláštera vstou

pila a veškerý majetek témuž od

kázala Žaloba opírá se o výpo
vědi pátera White a faráře osady
sv Panny Marie a podána byla
následkem toho že matka jeho
sestra Antonie bez posledií vůle

před nedávnem zemřel? aniž by
čeho byla jedinkému dítěti svému

odkázala

HeStěstí na dráze

V Greenville Pa vyšiaul se ve
čtvrtek ráno na trati dráhy Erie z

kolejí rychlovlak z New Yorku do

Chicaga jedoucí pti čemž pokud
zjištěno býti mohlo pět 030b

usmrceno a značný počet jich po
raněno Největší spausta spůso
bená ve voze pro kuřákykdež ani

jedinká osoba bez úrazu nevy
vázta Neštěstí událo se v ostré
zatáčce kde na jedné straně 40

stop pod tratí řeka Sbenango teče
na straně druhé vysoká stráB se

nalézá a štěstím ještě bylo že vy
šinutí událo se směrem k stráni
neboť jinak snad ani jedinká oso-

ba nebyla by vyvázla Mezi za-

bitými nalézali se tři vojíni na
cestě na Filipíny se nalézající

Rozbili hostince

V Halton Kan kdež probibi- -

čákům po posledních 15 roků
vzdor zákonům prohibičníni nepo-
dařilo se hostince potlačit! vzal v

sobotu dav občanů stoupenců to

paaí Nationové zákon do vlast-

ních rukou a v několika hodinách
zničena prý kaidá kapka lihovin

v městečku tom se nalézající Přá-

telé prohibice sešlí se počtem as

300 v kostele methodistickéra od-ku- di

pod vúJcovstvím místních
úřadaíků nastoupeno tažení křižá-
cké jemu! tři hostince v oběť

padly Nejenom ie lihoviny na
ulici vylity ale i vnitřní zařízení
roztřískáno a trosky na nlici spá-
leny Toto dílo zhouby provede-
no ve tfec% hostincích v ostatních

pak obmezeno se na aničeni liho-

vin a zařízení ušetřeno kdyi ma-

jiteli slíbili ie do 14 hodin U
vystěhují n město opustí
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