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ných vojínů a námořníků nesena k a admirálů a konečně deputace

4 plné kvarty 1

Bident Členové kabinetu důstoj-
níci a členové rodiny vstoupili do
kočíru a odjeli do města Kvartet

rytířů Tempářských zapěl píseB a

po něm zpívali jiní Zatím se po-

čalo stmívati a kap Biddle dal
rozka? aby lid hřbitov opustil
Tiše vzdálily se obrovské massy
lidu a na hřbitově rozhostil se

K líniru
ř
ísidenta McKinleyho

: lavnosti pohřební ve Washingtonu
Tělesné pozůstatky presidenta mučedníka převezeny do Cantonu

a tam uloženy k véinému odpočinku

V úterý mt přesně o 9 hod y byly dvéře roiundy
dán byl tichý povel a vojínové a ce tisíců lidí již shromážděni byli

na východní straně kapitolu moc

Johann Most pod zárukou

Jonann Most vydavatel anar-chistickí-

listu "Freiheit'' jenž
předminulý týden zatčen byl pro

uveřejnění buřičského článku stál
v pátek před soudci Hollbrookem
Jeromcm a Hinsdaíem ve speciál-
ních assisích Když se jej soudce

Hollbrook otázal zda-l- i má ob-

hájce odvětil Most že nemá a že

se domnívá že nebude vůbec žád-

ného potřebovati "Budu se há

jiti sám'' pravil "Na obžalobu

pak odpovídám že jsem nevinen"
"Nechceme zde mít žádné diva-

delní představení" odtušil soudce
Hollbrook "Váš případ bude

opětně vyvolán a až vás zavolám

přiveďte s sebou obhájce1' Most

entěl mluviti (ále ale byl ihned
umlčen a vyveden ze soudní síně

Jest nyní na svobodě pod zárukou
$ r 000

'Biskup Whlpple pohřben
Ve Faribault Minn odbýván

byl okázalý pohřeb biskupa episko-pái- ní

církve Whipple-- a Mrtvola

biskupova vystavena byla v

od 11:30 dopoledne do 1

hod odpoledne Pohřební obřady
započaly ve 2 hodiny Obchod
všeho druhu byl v městě po čas

pohřbu zastaven Obřady pohřeb-
ní vykonal za assistence několika

jiných biskupů a četných kněží

biskup Tuttle Po skončení obřa-

dů spuštěna byla rakev do krypty
pod oltářem kathedrály Několik
set Indiánů kmene Sioux a Chip-pew- a

súčastnilo se pohřbu osvěd-

čeného svého přítele

mrtvý klid

nrDitov vvest Lawn kde v

hrobcepresident-mučední- spíspá
nek věčný nalézá se na vysokém

pahrbku s něhož možno přehléd-nou- ti

celé údolí i 'útulné město

Canton Zde v hrobce ze Šedého
kamene spočívá rakev s tělesnými
pozůstatky McKinleyho střežená
stráží vojenskou Později uloženy
budou tělesné pozůstatky jeho na
lotu rodinném kde odpočívá otec

jeho něžná máť bratr James
sestra Anna a dvě dcerušky jeho
Zde postaven bude časem granito-
vý pomník na němž vylíčeny bu-

dou občanské ctnosti vznešený
život a mučednická smrt Williama

McKinleyho

Pí McKinleyová o hrobu svého
chotě

V pátek krátce po poledni vy
slovila pí McKinleyová snažné

přání aby dopravena byla na hřbi
tov Dr Kixey žádosti její ochotně

vyhověl On a ošetřovatelka do-

vedli ji k uzavřenému kočáru Pí
Barberová je provázela Na hřbi-

tově seskupil se rychle zástup lidí

kolem kočáru avšak byl rozptýlen
vojíny stráž konajícími Kočár s

ným proudem hnali se na schody
Policie a vojsko jež udržovali

měly pořádek zatlačeny byly
stranou a u schodů nastala hrozná

tlačenice v níž na 100 žen a dětí

bylo zraněno Několik těžce zra-

něných dopraveno bylo do rotun-

dy kdež se jim dostalo pomoci
lékařské jiné osoby odneseny do

nemocnic většina pak lehčeji ra-

něných odvedena byla do svých

příbytků — Konečně byla rakev
uzavřena snesena do pohřebního
vozu a odvezena na nádraží Penn-sylvansk- é

dráhy Cesta ta trvala

plných 30 minut- - Na nádražíčekal

průvod pohřební vlak sestávající
ze tří oddílů a z dvaceti vozů
Rakev vložeLa do druhého oddílu

vlaku sestávajícího ze sedmi vozů
Pohřební vlak vyjel ze stanice v 8

hod večer Za prvým oddílem vla-

ku vyjel v 10 minutách vlastní

vlak presidentův vezoucí rakev
s tělesnými pozůstatky presidenta
nebohou choť jeho pí McKinley-ovo-

nejbližší příbuzné a přátely

pohřebnímu vozu Když pak byla
do něho vložena vstoupil presi
dent a úřední družina do kočárů
Zatím 1 admirál Oewey generál
Miles a jiní vysocí důstojníci vo

jenští 1 námořní všichni v plných
uniformách kteříž tvořili Čestnou
stráž usedli též v kočárech a za

ujali místo v průvodu Tři jízdní
trubači dali znamení k pochodu V

okamžení spustila vysloužilecká

kapela 'NearerMy Godto Thee''
a průvod se hnul směrem k loul
jež byla lidmi přeplněna podobně

přeplněny byly i ulice další —

Cherry Tuscarawas a Market —

a vojínům jen s ne j větším namáhá
ním podařilo se udrŽeti volnou

cestu pro průvod

Když průvod stanul na velkém

náměstí uprottřed města sejmuta
byla rakev s pohřebního vozu

vnesena za zvuků "Nearer My
God to Thee do rotundy okres
ní radnice kdež položena na ka
tafalk Prapor rakev pokrývající
byl stažen věnce položené v hla-

vách rakve odstraněny a zásuvka

zakrývající obličej presidenta mu
čedníka sňata President Roose
velt a členové kabinetu šli kolem
rakve a popatřivše ve tvář zesnu
lého odebrali se ku svým kočá
rům PresideDt odjel hned do
domu paní Elizabeth Harterovy
jejíž hostem byl po čas pobytu
svého v Cantonu Též i většina
členů kabinetu ubytována byla
domě tom Když pak i důstojníci

vojenští a námořní obešedše ra

kev rozjeli se do svých obydlí
dovolen byl vstup do radnice obe-

censtvu a toto v nepřetržité řadě

přicházelo aby posledním pohle-
dem rozloučilo se s milovaným

přítelem svým V pěti hodinách na

30000 osob prošlo kolem rakve
v době --é odehrály se u ní mnohé

dojemné scény V šest hodin byly
dvéře radnice uzavřeny a ihned

učiněny přípravy k přenesení tě

lesných pozůstatků usmrceného

presidenta do domu jeho o němž

se kdysi vyslovil: "Dražší nad

Bílý dům jest mi skromný domov

můj v Cantonu'' A brzy na to

přenesena rakev do milého mu i v

dobách nejšťastnějších domova a

položena na katafalk v předním
pokoji Stráže rozestaveny kolem
domu a za nedlouho rozhostil se
kolem hluboký klid '

Malé město Canton proměnilo
se do rána ve velkoměsto Po
celou noc sjížděly se ze všech kon-

čin rozsáhlé republiky členové

občanských vojenských bratr-

ských obchodních a pod spolků
Před polednem přibylo do města

mimo pravidelné třicet vlaků
zvláštních Ulicesmutečně vyzdo-
bené byly lidem přeplněny Nej-vět- ší

tlačenice byla v okolí domu
smutku a residence pí Harterové
v níž president Roosevelt byl uoy-tová- n

V poledne seřadilo se před do-

mem smutku ve dvě řady osm ná-

mořníků a osm vojínů vyčkávajíce
povelu aby vešli a vynesli rakev
V 1 hodinu přibyl president Roo-

sevelt a členové kabinetu kromě
státního sekretáře Daye Seskupili
se na levé straně vchodu do domu
smutku K těm přidružila se čest-

ná strái sestávající 1 generálů

předních hodnostářů občanských
Zatím rozhlaholily se zvony

chrámové a v polotemném pokoji
kde shromážděni byli příbuzní kol
rakve dr Manchester proslovil
modlitbu Zarmoucená a Žalem
zdrcená pí McKinleyová naslou-

chala jí ve vedlejší komnatě u

dveří polootevřených Hned na to
vešli nosiči ve dvojstupu a vzavše

rakev na ramena svá odnášeli ji k

pohřebnímu vozu za mrtvého ticha

KdyŽ pak byla něžně vložena do
vozu přerušeno ticho to povelem
k pochodu

Obrovský průvod se hnul ku

předu V čele průvodu jel na koni

gen Torrance velitel Velké Ar-

mády Republiky za nímž brala se
dlouhá řada šedivých vysloužilců
z občanské války Za nimi násle-

dovala milice státu Ohio pod ve- -

lením gen Chas A Dicka Za
touto jela jízdná Četa A z Cleve-land- u

a za touto pohřební vůz

tažený černými koni jichž hlavy
nesly černé chocholy zastřené
smutečními rouškami Po ohou
stranách pohřebního vozu kráčela
čestná stráž —po pravé straně dú

důstojníci vojenští po levé důstoj-
níci námořní Za pohřebním vozem

následovala nepřehledná řada ko

čárů s příbuznými a přátely a ko
nečně nesčetné spolky vojenské i

občanské

V 1:50 hod ubíral se obrovský
průvod kolem soudního domu na-

čež se zahnul do Tuscarawas ulice

a bral sje k prvnímu methodistské-m- u

episkopáluímu chrámu kde

měly býti odbývány pohřební ob

řady U vchodu chrámového stály
řady vojska udržující ulice volné

pro blížící se průvod Pohřební
vůr zastavil a president Roosevelt
a členové kabinetu vyloupili
kočárů Utvořili u vchodu chrá
mového Špalír a s hlavami obna

ženými vyčkávali až rakev vnesena

bude dovnitř Zar ní vešli presi
dent členové kabinetu a ostatní

příbuzní a přátelé fcesnulého pre
sidenta Nebohá vdova paní Mc

Kinleyová mezi nimi nebyla Zů
stála v obydlí svém se svým ža

itítn
Rakev vnesena byla do smuteč

ně vyzdobeného chrámu a polože
na ná katafalk Chrám byl účast

niky přeplněn Ve 2:30 hod zapěl
kvartet dojemnou píseHnačež rev
O B Milligan pastor prvního
presbyteriánského kostela v němž

president McKinley a pí McKin

leyová před třiceti lety byli oddá
ni pronesl dojemnou modlitbu
Na to čtli rev John A Hall a rev
E P Herbruck úryvky z bible

kvartet zapěl opětně píst řS načež
C E Manchester promluvil o ž

voie ivicrumeyove Krátkou mo
dlitbou biskupa I W Joyce a

písní "Nearer My God to Thee"

zakončeny byly obřady Veškeré
shromáždění povstalo rev Walt
man proslovil benedikci a varhany
se rozzvučely Rake-- ' byla zvednu
ta vynesena z chrámu a za ní
brali se účastníci v témž pořadu
ak byli do chrámu vstoupili Ra
kev nesena Špalírem Čestné stráže

sestávající z generálů a admirálů

pohřebnímu vozu do něhož
vložena President a Členové ka
binetu jakož i příbuzní vstoupili
do kočárů k nimž přidružila se

nepřehledná řada kočárů v nichž
nalézali se senátoři spolkoví a

kongresníci ze všech končin státu
členové nejvyššího soudu hodno-

stáři vojenští i námořní guverné-
rové států mayorové měst a é

zesaulého presidenta
Průvod pohyboval se volně k

hřbitovu a byl asi půldruhé míle

dlouhý Od dveří chrámových až
ku vratům hřbitovním rozestaveny
byly řady vojínů již udržovali
volnou cestu pro průvod Ulice

po obou stranách bylv obecen
stvem přeplněny v oknech tlačila
se hlava k hlavě a i střechy domů

černaly se diváky

Byly čtyři minuty přes čtyři ho

diny když pohřební vůz vjel na
hřbitov President a členové kabi-

netu vystoupili z kočárů a odebrali
se ku krytbě kdež utvořili špalír
K nim přidružili se vojenští a ná
mořní důstojníci Rakev sBata byla
s vozu pohřebního a donesena tý-

miž vojíny a námořníky kteříž ji
nosili stále od té doby kdy opu-

stila Buffalo do hrobky kdež

položena na katafalk Abner Mc-

Kinley bratr zesnulého presidenta
a pí- - Barberová postavili se u no-

hou rakve a CoL Biogham pohle-
dem vybídl biskupa Tovce-- a z

Minneapolis aby vykonal krátké
obřady pohřební Po skončení jich
pokynul CoL Bingham rukou a z
osmi polnic zazněla "poslední
výzva vojínova" Kap Biddle ro-

zestavil stráž jeden vojín postavil
se ▼ kryptě u hlav rakve druhý n
nohou a tři u vchodu Na to pre

10 roků staré

í"Caney Creekl

líořfillcy

za $300
j ZÁSILKA VYPLACENA {

Spokojenost zarufena neb

peníze se vrátí

ADRESUJTE'

Chicago Liquor House
402 North I6tk St OmahNet

REFERENCE: VSechnr obchndn! jedna- -

telny a expressnl společnosti

Za správné vyřízeni vSech objednr-6ml- 33

vek ruSí red 1 1

Přímo rám

Čisti kořalka

plné kvarty

AS neb gallonovýplucar

iuil Zísylka vyplaoena
esem 11 idozi taným
}ak tvrdíme peníze
se vrátí
Reference: Která-

koliv banka neb
společnost- -

KENTUCKY

LIQUOR CO

SQU GOMTKOM
majitel

SkladistŽ Omaha UÚ ti

Objednávky zapadne od Nebrasky
musí zoiti nejméní na 3 gallony by
zásilka vyplacena byla

Kučlme za pravdivost vý&e uvedeného

Smřlá loupež

V Shellsburgu la oloupena
byla ve čtvrtek o 3 hodině ranní
tamní banka Čtyřmi lupiči o $2r
700 Lupiči vnikli do banky
oknem roztrhli '

pohladou dyna
mitem a zmocnivše se kořisti po-

spíšili k železničním tratím kdež
Vsedli do ručního vozíku a odjeli
smírem jižním Dvě ozbrojené
čety vypravily se za lupiči a ob-

klíčily je v lese blíže Lynn June-tio- n

Lupiči byli dobře ozbrojeni
a má se za to že občanům bude s
nimi svésti tuhý boj ]

Více anarchistů zatčeno

V neděli večer zatčen byl opětně'
anarchista Tohann Most Dolicií

newtonskou jakožto nepořádná
osoba Policie se dověděla íp
anarchisté zamýšlejí odbývati
schůzi v hostinci Christiny Fricke--

rové v Corona L I Policeiní
kapitán Hardy s pěti muži vnikl
do hostince a kráčeli přímo do
síně kde na pět set osob bylo
shromážděno Ač byli policisté
oblečeni v obyčejný oblek byli v

okamžiku poznáni a Most kterýž
právě řečnil varován Hned na to

počali účastníci schůze prchati
dveřmi i okny Policii podařilo se
zatknouti Mosta a několik před
ních anarchistů a mimo to zabavi
la hromadu listin a červený pra-

porec ZároveB byla zatčena i ma

jitelka hostince Christina Fricke-ov- á

a obviněna z porušení zákona
o dani z lihovin a pro vydržování
neřestného domu Zatčení dopra-ven- i

byli na policejní stanici

Usmrtila svého tchána

V Cheyenne Wyo zastřelen
byl v neděli večer 53letý Michael
Fair snachou svou 2oletou Lenou
Fairovou Pí Fairová vydala se
úřadům a tvrdí že zastřelila tchá-

na svého v sebeobraně Tchán
prý jí častěji vyhrožoval že ji
usmrtí V neděli večer přišel prý
do její obydlí počal ji Škrtiti a

konečně chtěl vytáhnouti z kapsy
revolver V domnění že ji chce
zastřeliti mladá žena prchla a při-

nesši revolver tchána zastřelila
V kapse usmrceného muže byl
policií revolver nalezen Manžel
Fairové pracuje na Union Pacific
dráze a před rokem přibyla rodina
do Cheyenne z Chicaga

Josh Westbofer z Loogootee
Ind jest chudým praví však že

nebyl by bez Chamberlaia' Pain
Balm kdyby i stála pět dollarů
láhev neb zachránil ho před zmr-

začením Žádné jiné mazání ne-

vyrovná se tomuto proti zateklým
a naběhlým kloubům smrštěným
évalům zateklému krku vymknu-tiná- m

a revmatickým a svalovým
bolestem Vyléčil téi četné pří-

pady částečného ochromení Na

prodej a vlecb lékárníka

I námořnici micky a úctypině po
zvedli na silná ramena svá rakev s

tělesnými pozůstatky milého pre-

sidenta Volnými kroky brali se v

před a když objevili se ve hlavních
dveřích Bílého domu spustila ná-

mořní kapela nápěv písně "Nearer
My God toThee" Hluboké ticho
zavládlo v rozsáhlé budově a když
poslední zvuky dojemné písně do-

zněly pozvedlo ohromné množ-

ství lidí hlavy své se zraky slzami

zalitými
Rakev vložena do pohřebního

vozu do nějž zapřaženo bylo šest

jako uhel černých koní a nastou-

pen smuteční pochod do kapitolu
Za pohřebním vozem následovaly
kočáry v nichž nalézali se přední
občané republiky Brzy z rána
mělo se za to že pí McKinleyová

jest dosti silná aby se mohla sú

častniti pohřebních obřadu avšak
konečně uznáno vzhledem k cho
robnému stavu jejímu za nejlepšf
aby setrvala v ústraní Zůstal

tedy ve svém pokoji" kdež pečová
no o ni Drem Rixeyem její se
strou pí Barberovou a její neteří
leč Barberovou
V čele pohřebního průvodu jel

na koni generál major John R

tsrook ca nim následovali jeh
pobočníci dělostřelecká kapela
škadrona jízdy batterie polníh
dčlostrelectva setnina inžinýrů
dva prapory pobřežního dělostře-
lectva a oddíl signálního sboru
Pak následovalo námořnictvo
námořní kapelou praporem ná
mořníků a praporem plavců od
severní atlantické eskádry v čele
Milice District of Columbia uzaví
rala prvý oddíl průvodu Pak ná
sledoval oddíl občanský jehož
velitelem byl gen Henry VBoyn
ton jakožto vrchní maršál Týž

j „ť„„
vysloužileckých Za delegací vy
sloužilců z občanské války (G
K následoval pohřební vůz po
jehož každé straně kráčela čestná
stráž V prvém z kočárů jež jely
za pohřebním vozem seděli býva
lý president Cleveland admirál
Robley D Evans a generál Joh
M VVilson V druhém kočáře ta
ženém čtyřmi pěknými černými
koni jeli president Roosevelt

jeho choť a kap VV S Cowles
švakr presidentův Za ním násle

dovály kočáry s Členy kbinetu
bývalými členy kabinetu diplo
matickými zástupci členy nejvýš
šího soudu spolkového členy vý
borů senátního a dolní sněmovny
místními soudci příručími tajem
níků některých vláduích odborů
členy různých vládních komissí a
úředními zástupci ostrovní vlády
Zbytek průvodu skládal se z vel

kých delegací místních spolků
rytířů TemplářskýchrytířůPythia
členů Velké Armády Republiky
spojených vysloužilců konfederač
nich jakož 1 různých spolků ná

boženských a vlasteneckých
Vzalo to hodinu a půl než prú

vod pohřební dospěl kapitolu —

Zatím shromáždily se na východní
straně kapitolu rspřehledné davy
lidu v sloupovém průčelí stáli se
skupeni vojenští i námořní důstoj
níci v parádních uniformách Brzy
přibyl též admirál De wey jenž
oděn byt ve skvostnou uniformu
admirála loďstva Když pohřební
vůz zastavil u hlavních schodůni
tichý povel vzdalo vojsko čest
Když rakev praporem zahalená
vyndávána byla z pohřebního vozu
hrála hudba nápěv písně "Nearer
My God tu Thee" Hlavy všech
účastníků byly obnaženy Vojíni
námořníci odnesli pak rakev do

rotundy a položili ji na katafalk

Pohřební obřady v kapitolu byly
jednoducbéa!e nanejvýš dojemné
Za hlubokého ticha zapěl sbor
píseB "Lead Kindly Light" Po

zpěvu pronesl rev dr Henry
Naylor modlitbu po něm biskup
Andrews měl řeč sbor zapěl píseB
- nearer my uoa to inee a se

sborem zpívalo na sta osob přítom-

ných Obřady pohřební zakončeny
byly krátkou modlitbou rev dra
H Cbapmana Po několika minu-

tách počalo se shromáždění roz-

cházet!
Na to odsunuta byla záklopka

zakrývající obličej zesnulého

nejbližií přátelé mohli
se rozloučili ním posledním po
hledem Během lešti hodin obešlo
rakev na 55000 osob Vit hodin

MBS THEODORE B00SEVELTHUS M'KIN1EY

Omažan zahynul

V Eldora Colo zemřel ve

čtvrtek dr D L McMurtry z

Omany jenž ve středu odpoledne
utrpěl smrtelných popálenin chtě-

je uniknouti před lesním požárem
do svého tunelu východně od £1- -

dory McMurtry se svým synem
odnesli majetek svůj do tunelu a

chtěli prouiknouti hořícím lesem
do Eldory Brzy však obklopeni
byli plameny a vidouce se v ne

bezpečí pospíchali zpět do tunelu

Starý muž zakopl a upadl Syn
jeho teprve později pohřešil otce
svého Nedbaje vlastního nebez-

pečí vrátil se pro něj a nalezl jej
hrozně popáleného a skoro bez-

mocného Mladý muž odnesl otce
svého do tunelu a povolal lékaře
Šest mužů odneslo starce na no

sítkách do blízké pily kdež uložen
do vozu jenž jej měl dopraviti do

Eldory Sotva že však povoz ura-

zil kousek cesty nebohý stařec
skonal Mrtvola jeho dopravena
bude do Omahy kdež bude po
hřbena Choť zesnulého bydlí s
dcerou v č 1921 Wirt ul

Následky dítskěbo nerozumo

Ve Winchester Ind postřelen
byl smrtelně předminulý Čtvrtek
večer ioletý Omer Pelee stejně
starým soudruhem Emilem Mil-

lerem Chlapci si hráli a koneč-

ně se rozhodli v dětském neroz
umu Že nápodobiti budou tragedii
buííaloskou Omer Pelee před
stavoval presidenta McKinleyLo
Miller pak anarchistu Czolgosze
Miller přinesl si k tomu účeli

pušku bratrovu a vypálil na sou-

druha svého kuli jež pronikla
téměř žaludkem Peleeho Tento
zemře

lodiny presidenta Roosevelta čle

ny kabinetu a jiné vynikající osob
nosti V třetím oddílu vlaku nalé-

zali se důstojníci vojenští i námoř-

ní Celý vlak halil se ve tmu jedině
vůz v němž nalézala se rakev s

tělesnými pozůstatky presidenta-mučedník- a

jasně byl osvětlen
Vlak pohřební přijel na malou

stanici v Canton ve středu právě
polednách Kolem nádraží a v

okolních ulicích kupily se isíce

přátel a sousedů presidenta mu
čedníka kdežto milice státu Ohio
zadu nádraží stála v dlouhých

řadách Vchod do 10 ui udržova
la volným škadrona A z Cleve- -

landu Na nádraží očekával pří
jezd vlaku místní výbor s bývalým
siátním sekretářem William R

Dayem a soudcem Grantem v čele
Tiše visi pohřební vlak do ná

draží Ženy vzlykalymuži plakali
Vlak stanul avšak celá minuta
minula a nikdo se neobjevil Výbor
pokročil k vozu kJež na katafalku
počívala rakev s mrtvolou presi
dentovou a čekal Pojednou objevil
se ve vestibulu následujícího vozu
Abner McKinley a v nejbližším
okamžiku dr Rixey nesouce téměř
nebohou ženu—pí McKinleyovou
jež usedavě plakala Něžně snesli
s vozu a donesli ji do kočáru

kterýž v největSl rychlostí dopra
vil nebohou paní do její obydlí ná
sev Market ul kteréž oouze před
věrna týdny opustila se vzneŠe- -

ým chotěm svým plným mužné
síly
Col Biogham dal povel aby

rakev vyňata byla s vozu Ježto
byla přflii velká aby mohla vyne-
sena býti dveřmi bylo odstrančno
veliké okno postranní Rakev pak
byla sejmuta a na ramenou sut- -

pí McKinleyovou zajel až před
hrobku kdež vojenská stráž vzda
la jí formální pozdrav Projevila
potěšení své nad sestavením kvě-

tin avšak dala na jevo též obavu

aby mrtvola chotě jejího nebyla
poškezena Dr Kixey ji ujistil že

vojenská stráž udržována bude u

mrtvoly po 90 dní načež bude
tato bezpečně uložena v hrohee a

uzamčena Po návratu svém domů

vyjádřil se dr Rixey že cesta na

hřbitov působila blahodárně na pí
McKinleyovou jež po cestě na
mnohé věci se vyptávala V neďěli

vyjela si opětně na dvouhodinovou

vyjížďku v rodinném kočáře jejž
byl zesnulý president poslal z

Washingtonu aby ho používáno
bylo za letních prázdnin Dr Rixey
pí C Barberová provázeli paní

McKinleyovou Prvcí vyjížďka
ráno byla na hřbitov k žádosti pí
McKinleyové Během odpoledne
podniknuta byla opětně vyjížďka
delší Dle domnění dr Rixeybo
prospívají vyjížďky tyto velice

chorobné paní jež po nich lépe
spí i lépe jí chutná V neděli po
ložen byl na rakev McKinleyho
soudcem William R Dayem veli-

ký květinový věnec od cara ruské-

ho Na 20000 osob navštívilo v

neděli West Lawn hřbitov v Can-

tonu
Osudná sriika

Z Warren Mass oznámeno v

pátek že ve srážce přesunovacího
parostroje s nákladním vlakem

Boston & Albany dráhy tři muži

byli usmrceni a jedenadvacet ji-

ných poraněno V dobč neštěstí
mužstvo nákladního vlaku v ka-boo-

obědvalo Neštěstí událo
se v zátoce u Quaboag mostu asi

půl míle východně od stanice


