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cabebů: "Palte do nich hoši!''
Macabebové hromadně vystřelili
avšak jsouce špatní střelci zabili

poze tři povstalce kteří počali též

palbou odpovídati Aguinaldo
uslyšev střelbu domníval se že

jeho stráž oslavuje příchod no

Spoj Státé potvrdil pařížskou
smlouvu míru

Tlupa ozbrojeoých Tagalů při

blížila se ku hlídce a když nechtěla

zastavit na její vyzvání tu bylo na

ni střeleno V půl hodině na to

Filipínci zahájili střelbu proti
americkému vojsku Ze Tagalové

pomýšleli zúmyslně učiniti noční

útok na nebrasský pluk toho dů-

kazem bylo povstání jež téže noci

vypuklo ve zdích Manily avšak

bylo ostražitostí vojínů potlačeno
V boji který se rozvinul více

nežli 2000 rebelů bylo zabito
kdežto ztráty Američanů obnášely
as 20 zabitých a 200 zranenyen

Odhaduje se že boje súčastnilo se

asi 20000 Filipínců proti 13000
Američanů Na to Aguinaldova
armáda ustoupila k jihu a severu

povstání započalo po celém sou
ostroví ?r v

Dne 22- - února 1899 v noci

Aguinaldovi špehové zapálili Ma

ilu na několika stranách a rebe
lové ukrytí v houštinách stříleli
na vojsko spěchající k hašení pla-
menů Vzdor tomu však ohně byly

hašeny a povstání opět potla
čeno

Později na to poslal Aguinaldo
komisi ku gen Otisovi aby vy

jednávala s tímto o podmínkách
míru avšak veškeré vyjednávání
nevedlo k cíli a boj veden dále—
Povstalci stále byli zatlačováni a v

posledních měsících se nevědělo
kde Aguinaldo mešká

Dne 1 ledna 1900 zajata Agui
naldova manželka a sestra v Tala-bin-

majorem Marchem a později
jeho matka dostala se mu do

rukou Od té doby meškaly v Ma

nile kde s nimi bylo velmi mírně

nakládáno tak že jich nepřátelství
Američanům se nyní zvrátilo v

sympathie

OMAHA
- V páteční odpolední schůzi

parkovních komisařů jmenováni
členové E J Cornish a J H

Evans a městský návladní W J
Connell jakožto zvláštní výbor na

vyjednávání s majiteli pozemků
kteříž protestovali proti odhadčím
cenv pozemků jichž třeba jest k

rozšíření jihovýchodního boule

vardu mezi Hanscom a Curtiss

Turner parky i vetsmou maji
telů bylo již dohodnutí učiněno a

komise doufá že i s ostatními co

nejdříve se dohodne tak aby s

prací na otevření boulevardu mohlo

býti započato jakmile počasí tomu
dovolí Panují vážné obavy že

v Riverview parku tástane co nej
dříve nedostatek vody Artézská
studně jež zásobuje vodou umělé

jezero vydávala po svém zřízení

114427 gallonů vody v jedné ho
dině Po prohloubení studně v

tavírně klesl výtok vody téměř o

třetinu a vyvrtáním studně společ
ností Boothovou snížen byl výtok
vody v parku na 33725 gallonů v

hodině Komisaři soudí že kaž-

dou dodatečně vyvrtanou artéz-

skou studní v městě zmenšen bude

výtok vody v parku takže tato
konečně nepostačí na naplnění

jezera
— Právní odbor městský zahá

jil křižácké tažení proti občanům

usazeným na obecních pozemcích
na Leavenworth mezi 5 a 6 ul
Rozsudek vydán byl již proti Fred
Stelerovi a Frank Kearneymu a

Žaloby proti jiným podány Osad-

níci ti domnívají se míti právo na
cenné pozemky a Frank Kearney

před krátkým časem prodal poze-

mek takový na Leavenworth ul

jisté vdově se šesti dítkami za

řioo a tato nyní dovolává se prá
va majetnického na základě uzavře

né koupě „
- s'

Ka vyléčeni aastnzeoi v jedinkém dni

Ttnmi Laxative Bromo Qnioins oplatky: —

Kud? drusglit Vámmu peoice pakli
nurvIArt Známka E W OroTW Je na 1

ikatulce Cena 86c n

— V neděli odpoledne odbývá'
na byla výroční schůze unie sv

Vincenta ea předsednictví biskupa
Scannellav níž čtena byla výroční

správa řiditete unie pátera S F
Carrolla a jednáno o podpoře St

James sirotčince Unie sv Vin

centa jest katolickou organisací
diecese omažské a obrala si za

účel podporovati sirotčinec
a upláceni ! dluhu 140000 V

posledním roce uplaceno bylo
1 10 000 a ústav nalézá se v útěše

ném stavu ' ' t '
— DistriktnI soudce Dickinson

k žádosti Ernesta Stuhta zakázal

vodárenské společnosti kopati na

Pacific ul v místě kde Stuhtova
vodní roura spojena jest s hlavním

poltrubím a zárovefi umístit! vodo

měr na soukromou vodní rouru
V rozhodnuti soudcové uvadl se

dále že povolení ku kopaní na

Pacific ul bylo neplatné ježto

vydáno bylo klerkém místo před
šedou koxise veřejných prací což

bylo proti zněni městské ordman

ce a mimo to ze povoleni ono

vydáno bylo pouze k provedeni

oprav kdežto společnost zamýšle
la pod nim provésti práce nové

— V sobota v noci učiněn byl
během šesti týdnů druhý nezdaře-

ný pokus na zapáleni velké dřevě-

né stáje v t 513— 517 ji- - 8 uL

Kolemjdoucí obcaa spozeroval
oheB a dal poíŠrsí znamení načež

srážkách na novo dokázal svou

neohroženost a odvahu

Mimo zajetí Aguinalda nejod- -

vážnější čin vykonal u Malolos —

Chtěje přebrodili blátivou řeku

Marilao zastaven byl prudkou
palbou povstalcův ukrytých v

dobrém postavení
Funston musel je odtud vypu- -

diti a proto vybral si 20 dobrovol

níků kteří uměli dobře plavati
vrhl se s nimi do proudu řeky a

Filipínci tak bylí překvapeni touto

odvahou že střelba jich míjela se

daleko cíle a když Američané vy-

stoupili na břeh tu většina po-

vstalců uprchla přece však 80 jich

bylo ještě hrstkou amerických
hrdinů zajato

#

Život Gurilia Aguinalda

Polapený vůdce filipínských po
vstalců jest dosud mladým mužem

Narodiv se v Cavite Vrejo jest
sotva 32 roky stár — Jeho děd z

otcovy strany byl Číňan a od něho

zdědil velikou výmluvnost která
učinila jej tak mocným mezi do-

morodci Ctižádost jeho nese se k

tomu aby byl jediným vládnoucím

činitelem v zemi a proto také
bezohledně hleděl odstranili vše-

cky kdož mu stáli v cestě k do-

sažení jeho plánů
'

Aguinaldova žena jest čínská
mesticka která muže svého pod-

porovala organisováním ženského

nemocničního sboru revolučního

V jehož čele stála

Aguinaldo jest spíše malé ale

silné a svalovité postavy Hlavu
svou nosí vztýčenu a šatí se s vy

braným vkusem Pleť jeho jest
světle hnědá oči černé a pronika
vé vlas má černý ztesaný nazpět
Řečí pvou dovede posluchače u

chvátit a hlavně na vojsko měl

svou výmluvností veuky vliv a

dovedl je nadchnouti k enthusi
asmu

Otec Aguinaldův jsa pyšen na

svého syna poslal jej na universitu
do Manily avšak po krátké době

profesoři uznávajíce že nemá

žádných vloh poslali jej domů—
Otec jeho na to dal jej na jezovit
skou kolej do Manily kde sku-

tečně se vyznačoval bystrostí du

cha maje však lásku k militari
srnu vstoupil jako podřízený do

stojník do španělské armády
Když dr Jose Rizal počal orga- -

nisovati tajný spolek 'Katipunana
jehož áčelem bylo osvobození

ostrovů od španělského jha tu

Aguinaldo byl jeho nejdůvěrněj
ším přítelem a pomocníkem Rizal

bvl vypovězen a gen guvernér
aby Aguinalda Španělsku naklonil
imenoval jej kapitánem v Cavite v

r 1805- -

Zde setkal se Aguinaldo a An

dresem Bonifaciem nejstarším re

volucionářem na ostrovech a ten

jej opětně přiměl aby se přidal 1

připravovanému revolučnímu hnu
tf Za to však Aguinaldo chtěje
státi se sám vidcem povstání
Bonifacia tajně zavraždil a na to

počal a organisací domorodců

pozvedl revoluci proti Španělsku
proti mnichům

Domorodci 'nadšeni spěchali

pod revoluční jeho prapor a záhy
většina obyvatelstva ostrova Lu
zonu stála při něm Také i ostatní
revolucionáři z jiných ostrovů

připojili se k němu a Aguinaldo
uznán vůdcem celého povstání

Španělská vláda nemohouc po
vstání potlačiti brannou mocí

chopila se lsti a na oko splnila
veškeré požadavky domorodců

Aguinaldo na to rozpustu svou

revolucionářskou armádu a ob
držev několik tisíc dollarů za to
od Španělska darem odebral se
do Hong Kongu

Španělsko na tp ihned počalo
se na aomoroacicn mstu prona
sledovalo vynikající jich vůdce

vrhalo je do vězení a vraždilo a

následkem této prorady Špančlů
na ostrovech vypukla revoluce
nová

~ "

Za krátko na to propukla válka
mezí Spoj Státy a Španělskem
vítězství Deweyho v Manile učini

lo konec španělské vládě

Aguinaldo se vrátil z Hong
Kongu na Filipínské ostrovy zpět
a dne 12 června 1898 prohlásil
neodvislost těchto vydaným pro
hlášením na němž se podepsal
"Uunlie Aguinaldo diktátor na

Filipínských ostrovech''

Hned na to žádal aby filipin
ská republika byla uznána a svo-

lal aněm do Malolos by potvrdil
jeho prohlášení Mezitím styky
Američano Filipínci počaly být
velice napnuty a v prosinci bylo
gea Otisovi nařízeno vládou

Washingtonu aby obsadil s voj
skera Iloilo
Ten vyslal tam fen Carpentera

avšak ještě nežli americké vojsko
tam dorazilo tu Filipínci zahnali
odtud španělskou posádku a obsa
áili Iloilo sami Gen Carpenter
vzdor tomu zaujmu! pevnost na
čež Aguinaldo vydal nové prohlá-
šeni v nimi protestoval proti
jednání vlády Spoj Států a vyzýval
Filipínce k dalšímu hojí za neod-

vislost '

Boj proti americkému vojáka
I který Afuiaaldo Ujal sosnoval

započal v noa dse 4 tUora 1899

jest přesvědčen že oheřl byl zalo-

žen Budova ta náleží Herman

Kountzovi v

— Lístonoš John Lally zatčen

byl na obvinění že jakožto klerk

táboru Alpha Woodmen of the

World zpronevěřil od 1 prosince
1899 do 10 ledna 1901 spolkové
peníze v obnosu 11531 22 V po

licejním soudu prohlásil že jest
nevinen a výslech jeho odročen na

dnešek Lally naopak tvrdí že

mu ještě tábor peníze dluží

— V sobotu vynesla porota
rozsudek ve prospěch správce po-

zůstalosti po zemřelém hasiči
Chas A' Hooperovi Fred Ander-son- a

Hooper zabit byl r 1899

při ohni v budově Mercerově ná-

sledkem styku žebříku se živým
drátem elektrickým náležejícím
New rhomson-Housto- n Electric

Light Co Anderson žaloval

společnost tuto na náhradu I5000

porota přiřkla mu pouze $3000

ježto Hooper byl svobodný

— V sobotu ráno zatčeni byli
černoši Guy Stevens Lewis Per- -

kins a Thad Lochley na podezře-
ní že kradli v prázdných domech

zaiízení olovnické a olověné rou

ry Byli již delší dobu Rtopováni

policií a když tato nabyla neklam-

ných důkazů o vině jejich zatkla

je btevens nejmiaast z povede
ného trojlístku přiznal se k vině

a zárovefi se vyzpovídal jak on a

oba soudruzi jeho s ukradeným
zbožím nakládali

— Všichni psi musí opatřeni
býti známkami před 15 dubnem
neboť v den ten zahájí činnost
svou Antoušek a pak běda psům

již nebudou chráněni známkou
ochrannou! DaB ze psů obnáší
$1 ročně ať jest starý nebo mla-

dý Ti jimž život miláčků jich
na srdci leží musí nejprve složiti

)ti v úřadovně městského poklad-
níka kterýž jim vydá stvrzenku
kterouž jim městský klerk vymění
za známku

— Tajný policista Michael

Dempsey obdržel ve čtvrtek pří
jemnou zprávu že na zatčení John
R Palmera alias John R Halla

(o němž na jiném místě po-

drobněji se zmiňujeme) vypsána
jest odměna f 1000 Obdrží li

Dempsey odměnu tuto věnuje 25

procent policejnímu podpůrnému

spolku a 75 procent podrží pro
sebe —V pátek zjištěn vr John R

Hallovi Prentice Tiller známý

poštovní lupič kterýž po celých

Spojených Státech zejména ale v

jižních městech nesčetných lou

peží se dopustil ve spolku s Gran-

tem jehož - pravé jméno jest
Fisher Tento přivežen byl v pá-

tek odpoledne z Hastings do

Omahy a zavřen v městském vě

zení Oba se přiznali že pravá
jména jich jsou Tiller a Fisher
avšak nechtl phpustiti ze by se

byli dopustili všech těch loupeží
jež na jich vrub jsou přičítány
Prentice Tiller narodil se a byl

vychován v Louisville a jest sy
nem bývalého městského tajného
Policejní náčelník Donahue obdr
žel mnohé blahopřejné telegramy
za příčinou polapení těchto dvou

prohnaných šibalů — V sobotu

podroben byl Tiller předběžnému
výslechu před spolkovým komisa-

řem Andersonein a byl odkázán k

spolkovému soudu v Cincinnati

pod zárukou 92000 Podobně
naloženo i s Charles Fisherem a

oba dopraveni do Cincinnati keež

poslední loupež spáchali Poli-

cejní náčelník obávaje se že by
se mohl Tiller pokusiti o útěk z

vězení postavil ozbrojenou stráž

před dvéře cely jeho a když v so-

botu veden k výslechu byl na ru-

kou spoután a policistům jej do-

provázejícím nařízeno aby jej ani
na okamžik s dozoru nepustili
Spolkový komisař Anderson vy-

slechl tři svědky a sice C A

Wanzera policejního náčelníka z

Hastings Frank Oliphantakagíra
Adams Express Co z Hastings a

Michael F Dempsey ho tajného
policistu omažského kterýž Tille- -

ra zatkl wanzer dosveacu ze

nalezl u Granta padělaný dralt na

i 12 {o kterýž původné zněl na

$4 což po předložení padělku
nade vši pochybnost bylo zjištěno
Graat byl zatčen v okamžiku když
chtěl draít za peníze vyměnit!

Oliphant podal svědectví že Grant
v úterý min týdne zaslal z úřa

dovny expressnl tlumok John R

Palmerovi v Omaze což bylo dů
kazem že oba byli ve spojení
Dempsey sdělil ie kdy Z zatknul
Tillera a odváděl jej do vězení
tento nabídnul mu úplatek aby jej

propustil na svobodu Osobnost
Tillerova zjištěna bvla též L A

Goldsmithem salonlkem na 9 ul
a Capitol ave kterýž a ním cho
dil v Louisville Ky do školy
— V pondělním zasedáni po-

žární a policejní komise povýšeni
byli tajný policista M F Demp-

sey a policista Dan Davia na

seržanty čímž počet seržantů zvý
šen na osm
— V pondělí pozdě v noci bodl

nožem topíc Charles B Hodgaon
zaměstnaný Union Pacific dráhou
brzdafft J E Rhye-- a do sad na
čel prchl Posdlji byt zat£ea

dobu rakem v pravém prsu a ko-

nečně nezbylo chorobné pani nic

jiného než svčřiti se dovedným

lékařským Operace se

setkala s nejlepším úspěchem a

lékaři potěšili manžela ujištěním
že choť jeho v krátké době se

uzdraví '

— V pondělí večer odbývána
byla schůze školní rady v nížto

přijata resoluce kterouž mayor a

městská rada jsou žádáni aby vy-

šetřili kam dějou se peníze

jakožto pokuty v soudu

policejním ježto jen nepatrný
obnos odváděn jest do pokladny
školní Dále bylo usneseno že

žáci navštěvující omažskou vyšší
školu kteříž nejsou domovem v

Omazemusí zaplatiti dlužný škol-

ní plat aneb opustiti školu

Nově zákonem Z— přijatým o

nucené návštěvě školy zvýšen
bude počet žáků ve veřejných
školách v městě našem nejméně o

pět set Zákonem tím učiněno
též opatření že rodiče neb poruč-níc- i

dítek kteříž dítky školního
stáří do škol neposýlají mohou

býti pokutováni
— Ve včerejší schůzi rady

městské jmenován mayorem čle-

nem policejní a požární komise

namísto redaktora t 1 jehožto
lhůta prvním dubnem došla

George A Mead Stalo se tak
hlavně z té příčiny že ctihodný
náš mayor nyní již jak sám se vy-

jádřil nemá pro Čechy žádnou

potřebu Ovšem nemusel to ani

říkati—vědělo a vidělo se to z to-

ho že od poslední volby téměř ani

jedinký z krajanů práci při městě

dostati nemohl

PruUctvi — "Svět" V V Ko

márova trefně charakterisuje pod

kopnou práci Prušáků — Píše:

Rozmazleni osudem Prušáci nutí
na sebe pracovati všechny i Ra

kousko jež začali bít v XVIII
věku porazili v XIX věku a chtí

pohltit v XX věku To budou
ovšem dělati znenáhla mažíce

Rakousku kolem úst med naděje
na panství nad Slovany a lákajíce
k sobě německé živly mosaikového
mocnářství habsburského Co

tom směru opovážil se v rakouské

říšské radě veřejně prohlásiti ra

kouský Prušák Stein je důkazem
že prušácká politika dosáhla již

nejbohatších výsledků Zatím co

císař Vilém hlásá že chce pruské
panství zaokrouhliti na Labi davy

jeho věrných nespí a pracují
jiných směrech Prušáci buď skrze

Turky buď skrze rakouské Něm

ce sejí zmatky mezi balkánskými
Slovany Te víc než podobno prav
dě že srbsko bulharské neshody
v Makedonu prameni z tono ze

jednotliví lidé jednoho slovanské
ho národa za německé peníze
vrhají se jako vzteklí psi na druhý
slovanský národ Na dálném vý
chodě je Prušák hlavním velitelem

evropských vojsk chystá se spolek
Pruska s Rumunskem a Tureckem
bude živou hrozbou vlivu ruské

mu a samotnému rozvoji Slovan
stva Rusku tolik potřebnému aby
bylo suno Císař Vilém na zná
mém allegorickém obraze vyobra
zil německého Michla jako arch

anděla Michala ukazujícího ná
rodům evropským "žluté nebez

pečí" jdoucí oď východu v podo
bě Buddhy Obraz ten už poněkud
zastaral a hrozící nebezpečí musí

být vyobrazeno v podobě nčme
ckého Michla hrozícího svou he

gemonií všem evropským zemím

(ZASLÁNO)

Ze St Louis do St Louis

Členové jakož i ten kdo by si

přál státi se Členem "Vzdělávací-

ho Družstva Řed Nár Sině Č S

P S' nechť se dostaví do schů
ze v neoen one 7 ouDna tr ve 2

hodiny odp v Nár Síni ČSPS- -

Frant Hrabačka taj

Železniční pozemky na prodej

V severním Wisconsinu Chica

go st raui Mimneapons a uma-h- a

dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupi záhy mohou 'vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech ▼ nichž jest hojnost ryb
jež poskytuji nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek
Pozemky po většině jsou zales

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St ' Paul Minneapoliš
Duluth Superior Ashland a Četná
iiná prospívající města na dráze

C St P-- M a O a aa dráhách

jiných poskytuji dobrých Uhť pro

plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište aa

Gf WBtU
IIMl-- f ŤT- I-T Ti

11 pm - o r WdM

Co by se zdálo téměř nemož-

ným to vykonal hrdinný iyn
Kansasu brigádnl generál Fun-ít- on

a zajmutím Aguinalda pod-

lomil kořen nespravedlivé a so-

becké revoluce malé části Filipín-
ců proti Spojeným Státům
Událost tato má tak veliký'

význam pro každého občana Sp
Států a jest tak vysoce zajímavá
že považujeme to za svou povin-

nost podati ji našim Čtenářům co

nejúplněji
Dne 14 ledna jedno oddělení

vojska řízeného gen Funstonem

chytilo Aguinaldova poslav Punta

Banganu a nalezlo u něj mnoho

dopisů zaslaných různým vůdcům

povstání Dopisy ty datovány

byly v Palanamu v provincii
Isa-bell- a

Dne 8 února jeden z Agui-naldový-

štábních Šůstojníka se

vzdal poručíku Taylorovi'a při

prohlídce nalezeaa u něj důležitá

korespondence která prozradila
kde Aguinaldo mešká a jaká jest

jeho branná síla kolem něho Je-

den z těchto listů byl adresován

na Baldomera Aguinalda a v něm

mu nařizováno aby převzal vede-

ní povstalců v středním Luzonu a

poslal 400 střelců do Aguinaldova
lilayníbo stanu

Generál Funston zvěděv takto

kde vůdce povstalců meíká vy-

myslil si odvážnou válečnou lesť

aby Aguinalda polapil
Několik měsíců před tím Fun-

ston zabral povstalecký tábor fili- -

pius&cuu gcuciaia abuu
nalezl úřední pečeť tohoto jakož
i mnohé nedokončené listy a úřed- -

"J- - r- -
mocí tohoto materiálu dva dopisy

opatřené podpisem Lacunovým a

v jednom z nich napsal že Lacu- -

na mu posýlá ku pomoci nejlepší
svou četu střelců Dopisy tyto

vypravil do tábora Aguinaldova a

pak odebral se do Manily aby
zde zorgauisoval výpravu k pola

pení vůdce povstání K tomu cíli

vybral si 78 Macabebů z nichž

dvacet oděno bylo stejnokrojem
filiDinskveh povstalcův ostatní

níkův Toto oddělení Macabebů

znamenitě ozbrojené vedeno bylo

kapitánem Russellem T Harzar
Aam " VA řnrintn vónravtl do

provázeli: generál Funston poru
čík Oliver Hazzard kapitán New-

ton a poručík Burton ] Mitcheil

Všichni Američané oblečeni byli
v hrubé modré košile jako prostí

vojáci nemajíce zaanycn oaznauu

svého důstojenství
V noci dne 8 března výprava

vsedla na dělovou lodici Yicks-bu- rg

a dne 14 března tato zasta-

vila 35 mil jižně od Casiguranu v

provincii Principe odkud musela

býti podniknuta cesta pěšky do

Casiguranu Obyvatelstvo této

provincie jest silně nakloněno

povstání a celá výprava proto by-

la tím nebezpečnější Generál

Funston a ostatní Američané

představovali zajatce a Macabebo-v- é

vypravovali že pospíchají na

pomoc Aguinaldovi a že na cestě

přepadli četu Američanův z nichž

některé zabili a pět jich zajali a

obyvatelstvo jim věřilo a bylo jim
radou nápomocno jak nejsnáze a

nejrychleji by se mohlo dostati do

hlavního povstaleckého tábora

který nalézal se v Palaaanu vzdá-

leného 90 mil od Casiguranu

Krajina jest pustá divoká a

málo obydlená a výprava trpěla
tfaauve uiaueiU£iviu c yw

n£ rybami Brodíce se řekami

přelézajíce strmé bory prodírajíce
se houštinami pralesů pochodo-
vali sedm dni a nocí a dne aa

března přiblížili se až na osm mil

k Palananu Výprava byla již tak

zemdlená a vyhladovělá ie muse-

la poslat do Aguinaldova tábora

pro potravu
v Ten bez váhání ji

poslal nařídiv zároveň aby se za

jatci bylo mírně nakládáno avšak

aby jim nebylo dovoleno aby

vstoupili do města

časně x rána dne 2} března

výprava vydala se na další cestu

a sice ve dvon odděleních Prvé

zastaveno bylo Aguinaldovýna Štá-

bem provázeným četou osobní je-

ho stráže a co vůdce tohoto oddě-

leni rozmlouval důstojníky
tu dal tajný pokyn

jednomu z Macabebů aby varoval

generála Funstona by se vyhnal

štibu Aguinaldo vu a hleděl dosta-

ti ée do města jinou cestou To

se taká stalo a celí výprava
krátce octnula se ve městě Pala- -

Afninaldova osobní atrii číta-

jící padesát snužaobleceoa v pěk-

né modré a fcSá stejnokroje po-

stavila se v fcia aby přivítala dle

svCao čsz:z"-- l jneii a t tom sa-u- ta

±— ' vti:l!nlú Ue--

vých posil střílením a proto při

stoupil k oknu a zvolal: "nechte
těch žertů a šetřte nábojem!"
Hilario Placido jeden z býva

lých důstojníků povstaleckých
přiblížil se nepozorovaně k Agui-

naldovi a sevřev jej do svého ná-

ručí zvolal k němu: "Tys zajat-

cem Američanovi''
"Pomoci" vzkřikl vůdce po

vstalcův a několik jeho důstojníků
kvapilo k němu Leč kol Placida
stál již hlouček Macabebů a přiví-

tal povstalce svými revolvery a

tito hledali spásu v útěku Za

důstojníky prchala Aguinaldova
osobní stráž odhazujíc své pusky
Santiago Barcelona pokladník
Aguinaldův vzdal se bez odporu

Aguinaldo chvěl se hrozným
rozčilením avšak když jej gen
Funston ujistil že se nemá čeho

obávat tu se utišil Funston za-

bavil veškeru jeho korrespondenci
z níž vysvítalo že Aguinaldo dne
28 ledna prohlásil se diktátorem

Filipínských ostrovů
Při krátkém zápasu nikdo z

celé výpravy nebyl poraněn a po

jednodenním oddechu výprava se

zajmutým Aguinaldem vydala se

dne 25 března na cestu do zálivu

Palananského kde dělová lodice

Vicksburq na výpravu čekala a

dne 28 března o 3 hod odpoled-
ní Funston se svým zajatcem při-

stál v Manile

Aguinaldo předveden byl oka-

mžitě generálu McArthurovi a po
lunči který požil ve společnosti
důstojníků McArthurova štábu
odveden byl do vězení v ulici

Anda

Životopis hrdinného amerického

generála

Frederick S Funston kterýž
zajmu tím Aguinaldovým získal si

velikých díků Spoj- - Států narozen

byl v Ohio a sice v r 1863' V

Kansasu usadil se jako i61etý

jinoch a již v mládí svém vyzna
menával se touhou po dobrodruž-

stvích

V březnu r 1893 vyslán byl

tehdejším sekretářem zemědělství

J Sterlingem Mortonem do Al

jašky aby zde sbíral botanické
zvláštnosti pro zemědělské oddě-

lení a tam strávil 18 měsíců V té

době na své lodici na svých sáň-

kách a pěšky vykonal přes 3500
mil cesty

Navrátiv se z této namáhavé

cesty Funston usadil se v New

Yorku a vydělával si zde živobytí
jako novinář

Když vypuklo povstání na Ku

bětu veškery sympathie Funston

ovy nesly se k povstalcům a získav

u Harperova týdenníku místo jako

dopisovatel odebral se na Kubu

a zde nabídnul své služby povsta-leck- é

juctě
Po 15 měsíců bojoval Funston

pod gen Garciou jako jeho štábní

důstojník a v době té získal si

svou odvahou nejen úctu ale

lásku povstalců
Záhy povýšen byl na kapitána

dělostielectva a při obléhání Cas

carra vyznamenal se Funston tak
Velice 2e gen Gumez r denním
rozkazu vzdal mu chválu

Funston byl třikráte poraněn v

bojích na Kubě a sice střelen byl
do ramene a do plic a poaléze za

střelený kůfi padnul na něj a pře
lomil mu stehenní kosť

Funston dostal na to dovolenou
od gen Garcia aby se zotavil ze

svých poraněni a na cestě k břehu
v

moře padnul do rukou Spanělů—
Jedině jeho bystrost a chladná
rozvaha zachránila mu tenkráte

život Funston počal vysvětlovali
španělftm

- Ze právě jde do jich
tábora aby se vzdal a mezitím

stíraje si pot šátkem s čela spolk
nul nepozorovaně list od gen
Garcia který byl by mu přinesl
okamžitou smrt '-

- '

Funston postaven byl před vo

jenský soud avšak trvaje ňa své

výmluvě byl propuštěn a posláo
do Havany kde americký konsul

gen Fitzhugh Lee dal mu pře
plaval lístek a starý oblek a Fuu

ston v zimě r 1897—98 přijel do
New Yorku vysílen zimnici která
hrozila podkopati úplni jeho
zdravL

Avšak Fanston vše přetrval
kdyf president volal pluky do boje
prou Afumaldovi tn Funstoa
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Y NejvětSI český řeznický sávod
na nul straně

! ' Velké zásoby masa všeho druha Z
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' oboru vurtcajků aáhi — Koupíte 1
) ) zde lcvnSji a maso lepší jak u b&-- Z

Kóno jíněno
wini-tH-H-H"t"t'- tu n i

stostostostostoitoitostostostostoitosto

Dubnová vílotyl
kai(M itwf darmo

UNION PACIFIC
prodáraU bude lístky

Z OIIAHY
ta následovní

SNÍŽENÉ CENY:

DO KÁLIF0B5IE
IDo 8AN FBANCIBOOLO8 ANOELI8

AN DIBOO a rfteoh mlat aa hlaveí
trati Mortta Oaiifornla State Lina de
uoltoa Han uernarmno a oan uiego

Vi $asoo
Tm TTTAH IDAHO OaEOOIT MON

TANA a WASHINGTON Oaden a Salt
Lak Oitj CtabButtaaBeUBaMaaA

$2300
Portland Ore 8pokane WaakTaoa-m- a

a Beatlé Waea

$3500
Iotí --Makl aFaeevaa 1M4

Fantast uL TeL tle
Unla aádrail 10 a Karty aL

TelefM 2f

ÓatOetOelOelOelOeKeKlelOatOllOaWlSOU

AS Proti fy andmoa v Banta Oa—a
eaaa SMO HotOTt lltO-as-oO dhi aáaii-T-t- ek

aalrafcb Beaitniea apUUáck kM
T proč troka rwveaan an u

Ve ewal - graceral oek~J aa aIU
am irtwvj aaaím rmim a
to v aTOpatnT kaAavS: oeiHMHal

poatetavliitrTWaaMiBr—iMrieitlaanii —a t -- SiA a— á

tt a KwU al 0r -- W
Akt

— FTeáíUce ca rcL i Z '
piti rtxza řio ttZzZr_ w


