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Přehled ze svéta politického a kronika udutí

radrí Týž při práci na stavbě

spadnul při Čemž poranil se na
hlavě tak že ochrnutí mozku ná-

sledovalo mimo Čehož mu obě
ruce v zápěstí zlomeny

H V Kewaunee Wis zvolení

při poslední volbě městské násle-

dovní krajané: W Hamáček po-

kladníkem Chas Wottawa m

Jan Maršíček maršálem

Fr Novotný pouličním komisa-

řem Fr Hamáček W Holek a

Jul Lipský radními a A Karel

supervisorem
% Na záchranné stanici Spoj

Států v Kewaunee Wia zaměst-

nán bude letos mezi jinými též i

krajan Ant Popelka
1 V okresu Manitowoc Wis

Severozápadní Kansas navští
ven byl v pátek hroznou sněhovou
bouří kteráž trvala po celých 10
hodin Vlak Burlingtonské dráhy
zastižen byl bouří půl míle vý
chodně od města McDonald a

všechny pokusy o jeho vyproštění
ze závějí sněhových byly marné

Obyvatelé strádají citelně nedo-

statkem paliva a potravin

Brémským parníkem "Rhein"
přiveženo v pátek do New Yorku

25C2 přistěhovalců z nichž 3449
bylo v mezipalubí

Očekává se s jistotou že ge-

nerální poštmistr vydá co nejdříve
nařízení poštmistrům aby dovolili

listonoŠům za parných dnů letních
nositi na místě kabátů šedé blůzy
s ohrnutým límcem a černý nákrč-

ník

V pátek večer zastřelil v

Traíll okresu N D ióletý synek

v V

r
r

ř"'

ně Vlak ten jel rychlostí 25 mil
za hodinu Parostroj byl rozbit
a deset vozů roztříštěno Zranění
zřízenci byli z trosek vytaženi
dopraveni do nemocnice

Elevator vyhořel
V neděli zapálen byl jiskrami

přesunovacího parostroje veliký
elevator nalézající se při řece na

úpatí Biddle ul a vlastněný St
iouis cievaior a atorage co a v

méně než dvou hodinách lehla
celá budova i se zásobami pope
lem V budově té složeno bylo
asi Sooooo buštů pšenice a kuku-
řice a celková Škoda požárem spů-sobe-

odhaduje se na $650000
tato jest pojištěním úplně kryta

Vláda chce koaplt InJlánské pozemky
Z Washingtonu se sděluje že

inspektor McLaughlin byl vládou
vyhlédnut aby vyjednával s Rose-bu- d

Indiány o postoupení vládě
několika tisíc akrů pozemků v

Gregory a Lyman okresích S D
Mimo to hodlá vláda zakoupiti a

pro bílé osadníky otevřití pozem-
ky ve dvou townshipech náležejí-
cích Indiánům kmene Lower Brule
v jižně Dakotě

Bohaté prameny petroleje
Blíže Evanston v nejzazší části

jihozápadního Wydmingu objeve-
ny byly nedávno bohaté prameny
prameny petroleje kterýž dle ana-

lýze new yorského odborníka ob-

sahuje následovní součástky: gas-olin-

17 1 procenta bílého svíti-

vého petroleje 33 4 proč žlutého

271 proč parafinu 141 proc
a pouze 2 procenta bezcenných
látek Jest to nejvyšší stupen" sví-

tivého oleje na světě Následkem
této příznivé zprávy panuje v oko-

lí tom čilý ruch Pozemky petrole-
jové jsou velmi bohaté bohatší
než kdekoli jinde

MOBNÉ ZPRÁVY

V
Wichiu Kan zemřel ve

středu v noci Arcbibald A Glenn

kterýž jednohlasně zvolen v úterý
za městského pokladníka Byl
82 roky stár a hlásil se povždy ke
straně demokratické- -

Blíže Virgilv Beadle okresu
SD vznikl ve středu odp prérij-
ní požár kterýž následkem prud-
kého větru rychle se Šířil Zhoub-

nými plameny zasažený pruh země

prostírá se do šířky dvou mil a do
délky 10 mil Zničeny byly mno-

hé stáje a mnoho dobytka uhoře-
lo

V Chicagu voleni byli všich
ní demokraté do úřadů městských :

Mayorem zvolen Carter H Harri-
son městským klerkem William
Loeffler městským návladním A

J Ryan a městským pokladníkem
C F Gunther Městská rada
sestávali bude z 39 republikánů
29 demokratů a 2 neodvislých re

publikánů

Ze severozápadního Kansasu
se sděluje že následkem velikých
závějí sněhu zastavena byla na po-

čátku mintýdne železniční dopra-
va na odbočce B & M dráhy mezi

městy Atwood a St Francis Též
i vozové cesty byly úplně zavátya
následkem toho v některých mí-

stech panuje nedostatek potravin
a paliva Mnoho dobytka zahy-
nulo

Ve státním blázinci v Dan
ville Pa zavraždil ve středu ve-

čer chovanec Capello lékaře John-son- a

Choromyslný Ital zuřil celé

odpoledne a když se konečně po-
dařilo dozorci jej upokojili při-

stoupil k němu Johnson aby jej
prohlédl V témž okamžiku bodl
jej Šílenec třikráte nožem do

prsou a lékař brzy na to skonal

V zasedání městské rady v
Kansas City předmin úterý večer

projednávány byly jisté předlohy
jimiž společnosti pouličních drab

mají býti poskytnuty cenné výsa
dy Když výbor na předlohy ty
odporučil přijetí jich vzbouřilo se
obecenstvo jednání přítomné a do
nutilo radní k přísaze že budou
hlasovati proti povolení výsad
těch a mayora že nepodpíše před
lohy kdyby byly přijaty

V senátu minnesotské záko

nodárný přijata byla ve středa
předloha stanovící aoy při pravi
delných předvolbách dály se no-

minace všech úřadníků kromě
atátních a volebních komisařů
Voliči budou moci hlasovali a tou
stranou a kterou souhlasí a nebu-

dou nuceni hlasovati pro kandidá-

ty oné strany při volbě pravidelné
V Osceola Ark lynčován v

sobotu v noci May Hearn kterýž
31 března Clyle Kioga zavraždil
Hearn do poslední chvíle tvrdil
Ie nejednalo se o vraždn níbrl
pouze jen o náhodné zabití

SOUTH OMAHA É

— V minulých volbách zvítězili

demokraté na celé čáře Za taxov-níh- o

komisaře zvolen byl J J

Fitzgerald a do školní rady krajan

JL Kubát JHLoechnera J M

Murphy Průběhvoleb byl nanej-

výš klidný a počet hlasů odevzda-

ných velmi slabý Jediným pozo-

ruhodným zjevem bylo že pro
školní radní mnoho žen hlasovalo

— V úterý večer min týdne
uspořádali úřadníci městští v ka-

várně Maherově banket na počest
místoguvernéra Savage jehož se
súčastnilo 40 osob Plukovník
Savage byl prvním mayorem

a nyní jakožto místo-guvern-

má velkou zásluhu o

přijetí nového charteru městského
Na památku obdržel pěkný dia-

mantový dar
— Ve středu večer dostali se

černoši "Babe'' Tucker a Joe
Cbinn na 27 a I ul do hádky pro
80 ctů Tucker dopálil se tou
měrou že na Chinoa vypálil ně-

kolik ran z nichž jedna zranila
jej lehce na levém rameni a druhá
odřela tnu kůži na pravé ruce —

Útočník byl zatčen a uvězněn
— Na zvláštní povolení Velko-úřadovn-

bude Cedar Wood Camp
č iq "Dřevařů světa" ode dneška
až do 15 června t r přijímati no
vé členy za pouhé $3 00 vstupné
s lékařfkou prohlídkou Kdo

chce výhod těchto použiti nechť
se přihlásí u některého člena neb

tajemníka výše uvedeného sboru
J M Tobiáše 18 a U ul

2x South Omaha
— Z výkazu městského tajem-

níka Shrigleyho za měsíc březen

vysvítá že výnos daní rozvrže-

ných na rok 1900 obnášel $106- -
437-o- z kteréhožto obnosu bylo
již v j iaceno $9405475 V pří
slušných fondech zbývají násle-

dovní obnosy: V úrokovém $6-54- 4

rozsudkovém $1716 poli-

cejním $74 osvětlovacím $283
sldžebním $1187 — měřičském
$314 na opravu ulic $424 par-kovní-

$1548 všeobecném
$121

— Ve čtvrtek započato s pří-

pravnými pracemi ku stavbě no-

vého tržního pavillonu v dobytčích
ohradách a se stavbou jeho pokra-
čováno bude tak rychle jak tomu

počasí dovolí Pavillon a stáj zau-jíma- ti

budou prostoru 140x63 sto-

pách a v pavillonu umístěno bude
600 sedadel a zařízen bude vkusně
Stavba jeho i se zařízením má být
dokončena 4 května Zařízení pa-

villonu tohoto má mít i za následek

povznesení trhu na čistokrevný
dobytek ~

— Jelikož najaté místnosti
městské radnice přeplněny jsou
již úřadovnami pomýšlí se vážně
na to aby co nejdříve dány byly k

odhlasování dlužní úpisy na za-

koupení stavebního místa a na

stavbu nové prostornější radnice
Možno že při hlasování o dlužních

úpisech na zakoupení stavebního
místa pro veřejnou knihovnu hla-

sováno bude též o úpisech na zří-

zení městské radnice Potřebný
náklad na stavbu pohodlné radni-

ce odhaduje se na $25000 a $15- -

000 postačilo by prý na zakoupení
obou stavebních míst Prázdný
pozemek na 25 a M ul považuje
se za velmi výhodný pro novou
radnici

— Následkem nového charteru
městského nastaly správě městské'

mnohé starosti jak by nejlépe
vyhověla všem změnám a opravám
charterem tím podmíněným —

Jednou ze starostí těch jest na př
rozdělení města v 6 ward Ordi-

nance ve smyslu tom podány byly
tři avšak mayor a někteří radní
zúmyslně nenavštívili schůze rady
městské aby přijeti ordinance
zdrželi Jinou opět starostí jest
aby ordinanci stanoveno bylo
služné městských úřadníků avšak
1 záležitost tato rovněž jest odklá-
dána ač někteří právníci jsou
toho náhledu že následkem ne-

přijetí příslušné oidinance nynější
úřadníri slouží městu bezplatně
Nejvyšší služné stanoveno jest
novým charterem následovně: —

mayor $1500 městský pokladník
$2000 městský klerk $1200
příručí městského klerka $900
městský návladnf $1500 příručí
městského návladního $900 poli-

cejní soudce $1000 taxovní ko-

misař $1500 Členové městské
rady $600 ročně každý městský
měřič $1200 náčelník policie
$1200 náčelník požárního odbo-
ru $1200 hasiči $840 policisté
$840 každý
— Tom Brondner přišel ve

čtvrtek v nocí domů rnačně napilý

když předveden byl k výslechu

před policejního soudce Kinga

stížep byl křečovitými záchvaty
téměř hodinu ležel na podlaze v

síni soudní Byl odveden do věze

ní a soudce se domnívá že jest
duševně chorý

— Krugova pivovarnická spo
lečnost rozhodla se prý započíti
co nejdříve s přípravnými pracemi
na zřízení letní zahrady na 24
Vinton ul Pozemek tento přiléhá
k pivovaru a je dva bločky dlouhý
a block široký

— Čtyři assessoři zvolení min

podzimu jmenovali své příručí a

započali s odhadováním majetku
s kteroužto prací chtějí býti v

brzku hotovi Vyrozumívá se že

budou bráti pouze odhad okresní a

městský ponechají taxovnímu ko-

misaři Městští úřadníci jsou toho
náhledu že obhad majetku musí

býti zvýšen letos při nejmenŠím
na $2500000 má-l- i město krýti
veškeré vydání zřízením nového
úřadu značně zvětšené
— Stoka zřízena nedávno po-

dél uličky mezi 23 a 24 ul od A

až k F ul působí občanům a mě-

stům mnohé nesnáze Mezi E a F
ul vede stoka ta hlubokou roklí a

roury položeny zde byly na koly
zaražené do zmrzlé půdy a přihá-zen- y

hlínou Nyní koly ty násled-

kem teplého počasí se ssedly
stoka se protrhla a vycházející z ní

zápach otravuje okolní obyvatele
Město bude donuceno aby co nej-

dříve porouchanou stoku dalo

spraviti
— V pondělí odpoledne laska-

vostí správy pivovaru soutb-omaž-skéh- o

zaslána nám byla "na košť'
bedna lahvového piva Výborný

"Export'' chutnal nám znamenitě
a nyní nedivíme se proč cestující
zástupce pivovaru přítel Joe Sin-kul- e

dělá tak znamenité obchody!
Naši dobří znalci pěnivého moku

srovnávají se v úsudku že "Ex-

port" vyrovná se jakostí svou
všem zdejším vyhlášeným pivům
a mnohé z nich chutí svou předčí
Dárci nechť přijmou srdečný dík!

— V pondělním zasedání měst-

ské rady po prohlášení výsledku
minulých voleb navrhl rádní John-sto- n

aby se nynější městská rada
na neurčito odročila Čtyři radní
a sice Johnston Clifton Fitle a

Trainor zasedali v této schůzí na-

posled Hned po odročení se
se zbývající čtyři radní že

se v úterý o 2 hodině odpolední
sejdou za účelem zreorganisování
se Z pondělního jednání zaslou
ží si zmínky prvé čtení ordinance
mající za účel rozdělení města v
6 ward prvé čtení ordinance sta-

novící plat městských úředníků a
konečně podání ordinanci jež
mají za účel zřízení úřadu pro
sluhy soudní a pro příručí měst-

ského pokladníka a klerka Vše

cky tyto resoluce přikázány byly
právnímu výboru

o ČEŠI V AMERICE o

1 V La Crosse Wis zvolen
min týdne za radního krajan Jos
Houška většinou 90 hlasů

TV Chicagu spáchal ve středu
samovraždu oběšením 7 1 letý kra

jan Jos Hrabafi Učinil tak pa
trně v omrzel os ti Života Pocházel
z Vodrant u Čáslavi a náležel ku

spolku sv Petra I U K J—Té
hož dne spáchal tamže samovraž
du napitím se kyseliny karbolové
v návalu puácké třeštivky krajan
Fr Baloun Týž pocházel z Pí
sku byl členem spolku sv Josefa
IUKJ a zanechává manželku a
dva syny

T V New Yorku přejet byl ve

středu 7letý Karel Česák bvdlící
v Čís 1209 — 1 ave těžkým vozem
a smrt dostavila se dříve než při-

volaná ambulance na místo se do-

stavila Kola vozu přejela mu

přes krk —Neštěstí událo se když
hošík na druhou stranu ulice pře-

běhnout! cli těl

1 V Clevelandu zatčen byl ve
středu večer krajan James Kočmá-re- k

pro nahlížení do oken a obža-

lován pro nepořádné chování Po
zatčení jeho seznáno ie učiněn v

něm dobrý lov neboť stíhán jest
úřady spolkovými pro sběhnuti s
lodě válečné í

1 V Clevelandn přišel ve středu
k vážnému úrazu krajan Jakub
Uondaoý ' Při přejíždění křižo-

vatky zasažen totiž povoz jeho
motorem pouliční dráhy pf i Čemž
vůz rozbit kůB těžce potlučen a
jemu pravá noha v kyčli zlomena
1 V Detroit zemřel v fitrý min

týdne krajan kfasák bývalý tamní

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Souboj Žen
Z Newkirku Okl se sděluje

že ve středu odbýván byl souboj
mezi pí Ella Seiglinovou a pí
Daughsonovou v němž prvnějSf
žena byla střelena dvakráte do

prsou a nyní nalézá se v nemoc-

nici kolísajíc mezi životem a
tí

Soubo) byl výsledkem
dlouho trvajícího sporu k němuž
zavdala podnít — žárlivost Ve

stfedu pokutována byla pí Seigli-nov- á

řjoo pro vkročení na maje-
tek Daughsonův a pro podněcová-
ní k rozbrojům Sotva že pokutu
zaplatila zajela Seiglinová k oby-
dlí Paughsonové poháněna jsouc
vášnivou touhou po pomstě pro
ztrátu peněz Vyvolali pí Daugh-
sonovou ven a vyzvala ji na sou-

boj Tato vyzvání přijala a vyšla
z příbytku s revolverem v ruce

Sokyně postavily se proti sobě ve

vzdálenosti 20 kroku a na zname-

ní dané dcerou Seiglinové počaly
po sobě páliti Každá vypálila
tři rány kteréž však mijuly se

cíle Konečně podařilo se Daugh-sonov-

vehnati dvě kule do prsou
Seiglinové kteráž klesla na zem

Za pomoci vítězné soupeřky byla
donesena těžce raněná žena do
domu a když jí rychle přivolaný
lékař rány obvázal byla dopravena
do nemocnice

Smélá loupež
Ve čtvrtek časně z rána vniklo

pět lupičů do Citizens' Savings
banky v Chadron O a po zoufa

lém boji s nočním hlídačem Po- -

meroyem a drem Hadsonera po
dařilo se jim prchnouti Pomeroy
přistihl lupiče při činu a jednoho
z nich postřelil Brzy však byl

přemožen nemilosrdně stlučej
svázán a ústa mu zacpána načež
odvlečen byl do banky a zde stal
se svědkem loupení banky Tře

peným hřmotem probuzen byl

_
vedle banky bydlící dr Hadson a

když přiběhl do banky byl lupiči
rovněž na rukou a nohou spoután
Tři dynamitové náboje museli lu

piči vypáliti než se jim podařilo
vyraziti dvéře u sklepení Před

každým výbuchem ukryli se na

bezpečném místě Zde podařilo
se jim dle výpovědi kasíra C L
Smitha ukořistili £125 Ve zlatě za

120000 certifikátů držených proti
bance jednotlivci a za $25000 neb
$30000 mortgičů a jiných jistot
náležejících jednotlivcům Žádnou
z těchto listin nelze zpeněžili
Lupiči se úsilovně dobýti chtěli
do vnitřní pokladny kde uloženo

bylo 13000 j v bankovkách avšak
nezdařilo se jim to a oni konečně
odešli na ruční káře z města se

vzdálili Občanům pátrajícím po

smělých lupičích podařilo se týž
den polapiti ve Willougbby dva
muže o nichž se mi za to že na
bankovní loupeži se podíleli Byli
uvězněni a při prohlídce nalezeno
u nich svazek bankovních Čekú

něco starých peněz a jiných před-
mětů 'Pilné vyšetřování jest za-

vedeno-
:

Ukradený obraz ubjevea

Dne 16 května 1876 ukraden

byl tajemným spůsobem z uměle

cké galerie Agnew Bros v Londý-
ně v Angliiobraz v ceni $50000
podobizna to vévodkyně z Devon-sbír- e

Podobizna byla zloději z

rámu vyříznuta uložena v neprů-dyš- ně

uzavřené pouzdro a po

plných 25 let putovala po Anglii

Evropě i Americe Dle udání

jistého Jotepha Elliotta r 1886

obraz ten ukraden byl ' jedině za

tou příčinou aby majitelé jebo
donuceni byli k složení záruky za

jednoho Člena bandy padělatelů
který zatčen byl ve Francii pro
ošizení banky Když pak padě-

latel ten propuštěn byl na svobo-

du aniž bylo třeba záruku taft
složití vyjednávali Agnew Broa a

lupiči o vrácení obrazu za odmě-

nu Poněvadž odměna nabízena

zdála se býtí zlodějům příliš mi
lou přerušili vyjednávání a od té

doby nebylo o obrazu slechu Te-

prve v minulých dnech byl obras

ten tajným policistou vypátrán a

ta velkou odměnu jedním ze zlo-

dějů pravým majitelům navrácen

Svetl Mtti M šerife
V pátek ráno svedl generál

Caaaiaa tlarcellus Clar známý
bojovník za zražení otroctví a

doelUat aCilJ vyslanec Spoj
Států dvora nelíbe a dva ta

hové šarvátku se šerifem a příru-čí-

jeho kteříž mu přinesli soud-

ní rozkaz na vydání nábytku dceři

jeho pí Mary B Clayové na
statek jeho v Madison okresu Ky
Generál Clay domnívaje se v po-

blouznění mysli že šerif a piů-vod-

jeho přišli za tou příčinou
aby jej v domě jeho zavraždili za-

hájil proti nim prudkou palbu
kterouž úředníci ukryvše se za

stromy opětovali Vystřílev vše-

chny náboje vešel se sluhy svými
do domu a tam se zabarikádoval
Praví se že byl zraněn na ruce

Všechny pokusy šerifovy aby
Clayovi vysvětlil za jakou příči-
nou k němu přišel selhaly ježto
týž nechtěl nikoho do domu svého

vpustiti Před několika měsíci

opustila jej mladistvá jebo choť
Dora Richardsoaová a od té doby
vedla mu hospodářství dcera jeho
Marie Před několika týdny po-

slal dceru svou ku své rodině aby
vymohla její svolení ku vzdání se
všech' nároků na majetek jejž má
v držení a který chtěl darovati

bývalé ženě své Když pak se vrá-

tila a k otázce otcově jaký byl
výsledek poslání její odvětila že

dobrý nasadil jí p4řlošílený Clay
revolver k hlavě a obviniv ji ze
lži kázal jí ihned dům opustiti
Na to pak vymohla si proti otci
soudní rozkaz na vydání majetku
a tento odevzdala do rukou šerifa

Colyera kterýž však po zažitém
dobrodružství s dodáním jeho asi

posečká až re poblouzněná mysl
starého pána poněkud vyjasní

Uhořelá

V neděli ráno uhořela v Ada
Minn modistka Maggie Rigger-sov- a

když se oblékala v zadní čá-
sti svého obchodu Od gasolioo-výc-

kamínek na nichž zahřívala
si kadeřidlovzSaly se vlasy její a

při pokusu udusiti plameny za-

chvátily tyto zboží a v okamžiku
celá budova stála v jediném pla
meni Sousedi slyšeli sice zoufalé

výkřiky Riggersové avšak nebohá
uhořela dříve než mohla býti za
chráněna

'
Kára propadla Mostem

Neštěstí při němž 30 osob k ú

razu prisio uaaio v sodo tu v

Syracuse N Y Když kára před
městské linie most na James ulici

přes kanál Oswego vedoucí pře
jížděla n ost pojednou se slítil a
kára v níž 60 osob se nalézalodo

hloubky 60 stop svržena Mimo

káry sřítilo se do hloubky několik
osob právě na mostě se nalézají-
cích jakož i vůz dřívím naložený
Most byl 80 stop dlouhý a 60 stop
široký a již po delší dobu tvrzeno
o něm že v chatrném stavu se na-

lézá

zátopa

Do Haverhill Mass došla v

neděli v noci zpráva z Pemigswas-se- l
údolí že voda řeky Merrimac

hrozí na mnohých místech vystou-

pili z břehů Obchodníci byvše
o blížící se zátopě uvědomění po-

licií započali ihned konati přípra-
vy na ochranu svého majetku Na
řece té spatřeny byly prý plovoucí

mrtvoly pod městem Lowell —
Též v Pittsburgu a Alleghany
voda v řekách značně vystoupila a
na vyzvání policie oLyVatelé po-

blíže řek usazení strávili neděli
stěhováním se do vyšších poscho
dí Dle posledních zpráv voda

opadává

Obavy před íeraVa moreau

Správa university Ann Arbor
Mich odmítla sdělili jméno stu
denta jenž nalézá se v universitní
nemocnici stížen jsa podivnou
nemocí jež pokládána jest jest za

černý mor v pondělí večer ale

prozradil jméno nemocného jeden
medik sděliv ie to jest Chas B
Hare z Pawnee City Neb Hare

jest medikem v druhém ročníku a

zabýval se zvláštně atudiemi bak-

teriologickými Má se za to že

při očkování zvířat sám nákazu si

přivodit Dr Nový se vyjáJřil
že se Hare uzdraví avšak odepřel
též o nemoci té blíže se vyjádřiti
Pobouřené obyvatelstvo uspokoje-
no bylo ujištěním že není třeba
strachovali ie hrozné této nákazy

Vtek vyjel z koleji
V neděli večer vyšinul se v

Kansas City na 1 a Lydia nl pa--r

ostroj předměstské okružní drá-

hy a několik prázdných nákladních
vost vyjelo kolejí pK Čem! čtyři
železniční zřízenci byli zraněni

zvolen okresním soudcem na líst
ku demokratickém krajan Jan
Chloupek a za municipálního
soudce na lístku republikánském
krajan A P Šenián

1 Z Manitowoc Wis zašla
nám přítel Jan Jiříkovec toto sdě-

lení: Oznamuji Vám že jsme v

minulých volbách zvolili zde Čtyři
Čechy do úřadů a sice: J Vra-nýh- o

za supervisora Václava Ur-

bánka za radního 4 wardy demo-

krata Jana Chloupka za sirotčího '

soudce a republikána Adolfa a

za soudce okresního Če-

chové v Manitowoc mohou býti
zajisté hrdými na toto vítězství
své

Nepřehlédněte!!

Vynález nových praktických
pluhů a flancovacích strojů na
kornu a bavlnu které předčí do-

posud používané stroje uzavře

továrny kteréž až posud vyráběly

stroje podobné neboť stroje do-

posud dělané nebudou více k po
třebě a rolníci je budou vyhazo-
vat jakmile nové tyto stroje se

počnou vyráběli o jichž práci po
dávám popis Pluh o němž píši

nebyl posud dělán a začne se vy-

rábět jak doufám ještě tento rok
bude praktický v každém ohledu

Bude zřízen na samovodiče Jak
mile jednou jej oráč zřídí když na

pole přijedenemusí jej více říditi
aneb za ním choditi bude se řídit
sám Bude brát

~
všude v dolině

jak v rovině stejně Širokou a hlu
bokou brázdu jak by ji nožem

odřízl nikde žádné zabírání neb
trhání půdy úplně bez řízení orá
če '

Druhý pluh dle toho samého

systému bude jízdný který bude
se řídit buď aby oral aneb neoral

pákou která bude na sedadle při-

pevněna ostatně- - se bude řídit
sám Pluhy ty budou mít řízný

lehký chod a uspoří čtvrtinu
tažné aly jak dříve udělají o čtvr-
tinu rychleji práci a úhlednější
Flancovací stroje budou úplně
jiné soustavy budou moci býti

zřízeny na více řádků Nejdříve
se upraví na dva řádky budou si

samy čárat zároveň 1 nancovat

pouze o jedné koňské síle beze

všech obtíží 'Budou zřízené na
vodiče kterýir se dá stroj lehce
ovládat a řídit beze všeho značení
na rovné půdě by řádky byly všu

de stejně od sebe vzdálené Dvou-

řádkovým strojem ušetří se polovic
pracovní síly a polovice práce bez

namáhání '
Jsem jiřt že na tyto stroje se

obdrží patent a při výrobě za do-

konalou práci ručím - Na jednom
místě v Texasu byla o tom stroji
učiněna zmínka která budí vše-

obecný úžas mezi vším rolnictvem

Pluhy ty se všude osvědčí na zá

padě i na jihu v každé těžké i

lehké půdě může ním brechovat
zarostlá i nečistá pole pěkně zo-

rat Hlásilo se již mnotství firem
které chtěly by stroje ty vyrábět
Těm kteréž se přihlásily bude to
asi ztěžka popřáno Já přijel do

Ameriky asi před půl rokem za

příčinou tou a doposud zkouším

zdejší strojeabych věděl čeho jest
zde zapotřebí
Jsem 26 roků starý svobodný a

zachovalý muž mám větší vzdělá
ní a přijel jsem z Evropy Upo-

zorňuji předem továrny která se

nechce octnout v nesnázích aby se
o výrobu strojů těch přihlásila
Jisto jestf že některé továrně vý-

robu strojů přenechám Rozumí

se samo sebou že jen té která se
se mnou dohodne a nejlepší od-

měnu mi nabídne Hlaste se co

nejdříve pokud jest k tomn čas

Přihlášky přijímám do 1 října t
r osobně pište pouze jazykem

českým Kdo chtěl by se mnou

vyjednávat osobně nechť tni nej-

dříve dopíše a já sdělím mu kde

b)chom se mohli sejiti
- Anton Uikulík

Coazalex Texas CoTex- -

aa

farmářský Chas Boecher ioletou
sestru svou a smrtelně zranil 61e-téh- o

bratra Vrah po činu uprchl
Má se za to že se tak stalo náho-

dou

Na stavbě trati Union Pacific

dráhy asi 30 mil západně od

Cheyenne Wyo vzbouřili se děl-

níci následkem propuštění jedno
ho z nich a po bitce deset minut
trvající byli vzbouřenci naloženi na

vozy a vyveženi za státu

' V Bowling GreenKy podala
velkoporota Žalobu proti pěti mla
díkům z nejpřednejších rodin v

městě pro účastenství v útěku pěti
dívek z koleje Potterovy předmin
sobotu v noci Přistavili žebřík
k oknu koleje a byli přistiženi
presidentem koleje právě když
děvčata k útěku sváděli

Velký poplach spůsobila
zpráva že v Clay okresu la ob-

jeveny byly před několika dny no-

vé pozemky oetrolejové Petrolej
prý vyvěrá ze země a silné proudy
objeveny byly v hloubce pěti set

StOp

Ve Washingtonu meškali v

pátek zástupci anglické firmy W

Jessops & Sons ze Shefield za pří-
činou vyhlédnutí příhodného sta
vebního místa pro rozsáhlou to
várnu nožířskou Tamní obchod
níci učiní prý firmě velmi výhodné
nabídky

V St Joseph šíří se rychle
nákaza neštoviční a městský lékař

ChasvTygart se vyjádřil v neděli
že šíření nákazy té nebude zasta-
veno dokud moderním léčitelům
nebude zabráněno plésti se povo-

laným lékařům do řemesla V

jedné části města nebylo 30 one-

mocnění oznámeno zdravotnímu
úřadu a městský lékař dal ji do

karantény
V Kansas City smrtelně byla

zraněna v neděli v noci neznámým
lupičem 67letá pí Isabela Thómp-sonov- á

když vracela se z kostela
Byla dopravena do nemocnice
kdež se smrt její očekává každým
okamžikem Vrah uprchl

'

V Milwaukee utopily se v

neděli v řece Kinnikinick paní
Michael Chartová a 7letá dcera
jeji Marie Jely v lehkém kočárku
taženém bujným mladým koněm

jejž řídil manžel její Chart KůB

splašil se a skočil do řeky Chart

byl zachráněn

V Coffeyville Kan vloupili
se ve středu neznámí lupiči do
městského vězení a odnesli odtud
několik gallonů kořalky á jiných
lihovin jež sebrány byly v pondělí
v jednom salonu 1 sloužili měly
za důkaz proti hostinskému

Z Washingtonu ozoámenože

konány jsou pilné přípravy k ote-

vření reservací Kiowa Comanche
a Apache a "vVictjita v Oklahomě a
že obě reservace otevřeny budou
osadníkům dne 6 srpna

Guvernér pennsylvanský Sto-v- e

ustanovil v sobotu A NBrowoa
a John R Murphyho listovními
měst Pittsburgu a Allegheny City
Stalo se tak na základě zákona

poslední legislaturou přijatého
kterým se v městech druhé třídy
úřad mayora 'zrušuje a dává se

guvernérovi právo na místě jeho
jmenovali listovního

Legislatura hawaiská přijala
společnou resoluci aby president
McKinley požádán byl o návštěvu
ostrovů hawaiských

- V Columbus O zatčen byl
M R Depuy jenž se přiznal že
v Minneapolia jakožto klerk a
kněhvedoucí u Fletcher Bros
ukradl $200 a později zboží v ceně
$100

V Bay Minette Ala chtěli
dva černoši založiti ohefi a proná-
sledovatelé z nichž jeden střelen

byl uprchlíky do nohy oblehli je
v bafinách Jakmile budou pola-
peni bndoa lynčováni
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