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S politováním nutno říciže kon

Z KMERIKY IZB ZÁMOŘÍ
to jest nesprávný počet Některé

stity jako Illinois Ohio New

York Wisconsin Minnesota Mi-

chigan Iowa Kansas (3039!!!)
jsou daleko od skutečnosti a pa-

trně že sběratelé Čechy zanášeli

jako Rakušany jak stávalo se v

Chicagu í v New Yorku a možno

též jako Američany Největší část

byla jich však zanešena jako

ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA

Přehled ze svita politického a kronika udatf Rozhledy to svété politickém I společenském

důstojníci pak prý nemají důvěru
ve vládu a v spravedlivé její po-

vyšování Na tento dotaz odvě-

til gen Andrée že soustava povy-
šování důstojníků závisí od sněmu
a že není žádným republikánským

důstojníkům škodlivou Vláda
však nestrpí aby se v armádě roz-

tahovali zpátečníci kteří chtí zá-

klady republiky podrývati Gen

Andrée dále prohlásil že vláda
učiní tomu přítrž a že předloží
národnímu shromáždění návrh zá-

kona aby do vojenských škol

nebyli připuštěni odchovanci ná-

boženských škol Po těchto slo-

vech stihl se mezi klerikály ohrom-

ný rámus a ti obviňovali vládu že
chce Francii roztrbnouti na dvě

potírající se strany Na konec
byla však přijata 308 hlasy proti
214 resoluce vyslovující souhlas
s vojenskými opravami gen

byl pro Nicaraguayskou cestu roz-

hodl se pro Panamu V komisi této

zasedají nejlepší odborníci a inŽe

nýři kteří obě cesty ojobně pro
zkoumali a president má proto v

její členy velkou důvěru" Tato ko

mise ztrávila dva roky a vydala
tt 000000 na vyšetřování obou

cest a úsudek její má zajisté vel-

kou váhu
Komise udává ve svém dobro-zdán- í

tyto výhody panamského

průplavu:
Je kratší je veden přímější ce

stou bezpečnější a snadnější ku

plavbě lacinější dokonale vyše-

třený a vyměřený pro další práce
má dobré přístavy postavenou
dráhu a konečně práce na něm

může být započata bez dalšího vy-

šetřování
Komise jest zárovefi toho ná-

hledu že není žádné obavy že by

stály nějaké politické a majetnické

oámitky a překážky v cestě vládě

Spoj Sátů a tato bude mít volnou

ruku k uzavření nových výhod-

ných smluv s Columbií

Zasedání 57 kongresu

Návrh na utvořeni sekretariátu ob-

chodu — Tvrdý ořiSek s Kubou —

Návrh k utvořeni novho úřadu

komisaře k vyšetřováni potravin a

nápojů
? V

úřady a taktéž lobbyisté porušují-
cí zákonodárce neměli by být v

legislaturách a v kongresu trpěni
Moudré rozhodnutí

NejvyŠJÍ státní soud v Kansasu

zasedající v Topeka vynesl dne
16 ledna rozhodnutí jimž zákon
o 8hodinové pracovní době pro-

hlašuje za ústa-- ní Stalo se to při
projednávání apelace kontraktora
W Alpina z Kansas City kterýž
při provádění městského kontraktu
při dláždění ulic nechal své dělní-

ky pracovali déle nežli 8 hodin
denně a za to byl u okresního
soudce odsouzen pro porušení zá-

kona o 8hodinové pracovní době

Vojín Rakowskl Polák odsouzen pro
vyhrožování Rooseveltovi

V sobotu odsouzen byl v Astorii
Ore vojín Spoj Států Frank
Rakowski pra vyhrůžku že za-

střelí presidenta Roosevelta k

vojenskému žaláři na
Alcatraz v Californii Ra-

kowski byl přidělen k posádce ve

Fort Columbia Wash a zde pro
nášel tak zuřivé anarchistické ná-

zory že záhy byla naS upoutána
pozornost jeho představených —

Několik dní před vánocemi se
Rakowski v Clinooku opil a v sa-

loně pronesl tuto vyhrůžku: "Pre-
sident McKinley dostal co si za-

sloužil Můj čas v armádě již 'brzy

vyprší a až se to stane tu se o to

postarám aby se presidentu
Rooseveltovi dostalo to samé co

Czolgosz nadělil McKinleymu"—
Rakowski pochází z Chicaga —

jeden z jeho bratří dosud tam

bydli na Fry ulici Ve válce se

Španělskem dal se najati k chicag-

ském pluku dobrovolníků a s ním

také odebral se na Kubu a později
dal se najmouti k pravidelnému

vojsku Rakowski ihned po svém
odsouzení dopraven byl v průvodu
vojenské stráže na pevnost

Sebevražedný pokus

(Původní naíe sdělení) Olivia

Minn 15 ledna — Musím Vám

sděliti truchlivou příhodu která
se zde sběhla dne 14 t m Téhož
dne pokusila se o sebevraždu mla-

dá paní Janská Muž její pan
Jaoskýzajel si k vzdálenému sou-

sedu svému aby se od něho vy-

půjčil sud v němž chtěl pařiti
vepře Druhý den ráno vrátil se
sice se sudem ale vepře nepářil
K dotazu svého souseda zdali už
s pařením jest hotov odvětil Se

nikoliv sud jest prý malý a prase
by se do něho nevešlo Hned na
to odebral se p Janský do domu
svého tchána p Josefa Maříka a

dle výpovědi tohoto vznikl mezi

manžely prudký spor jenž skon-

čil tím Že zeť jeho sbil nejprve
ženu svou Annu Janskou dceru
Maříkovu a konečně i tchána své-

ho Jaká byla příčina sporu ne-

ní známo Na to Mařík vypově-
děl rozvaděné manžely ze svého
domu což si vzala pani Janská
tak k srdci že v zoufalství svém

požila silnou dávku kyseliny sol-

né Na štěstí by'a žíravina ta
velice rozředěna a tak účinek její
nebyl dosti prudký Na cestě k

lékaři zvrhla pí Janská částečně

požitý jed a lékař se vyjádřil že
se zrufalí žena uzdraví Jak se

praví příčinou smutného dramatu
tohoto byl dřívější již domácí ne-

švár mezi manžely Janskými S

úcto ' L:tel
H Josef Kazda z Clevelanďi bo-

joval v řadách vojska Spojených
Států na Filipínách po několik let
Prodělal kruté svízele válečné z

četných bitev vyšel zdráv a vyzna-
menav se dosáhl čestného pový-
šení ale ač mu kynula při vojšti
slibná budoucnost když dosloužil

uchýlil se do soukromného života
a zařídil si v předměstí u Manily
hostinec v němž se mu znamenitě
dařilo tak že se octnul na nejlepší
cestě domoci se značného blaho-

bytu Po nějakém čase nahodil
se mu na hostinec kupec a krajan
Kazda maje v úmyslu založili nový
lepší podnik svůj hostinec prodal
Obdržev kupní cenu vydal se pak
k večeru na zpáteční cestu do Ma

gres nevyznarnenal se dosud příliš

plodnou prací v tomto zasedání

Upravení obchodních poměrů
mezi Kubou a Spojenými Státy je

dosti tvrdý oříšek Senát jest pro

odporučení pres Roosevelta taj
Roota a guv Wooda aby bylo
dáno Kubáncům slevení 35 pro-

cent ze cla na cukr a na tabák

avšak dolní sněmovna se proti
tomu vzpouzí Pěstovatelé cukrov-

ky na západě a pěstovatelé tabáku

na jihu a na východě v nasnažujl
se ze všech sil aby zastrašili své

zástupce od přivoleni k tomuto

sníženi
V senátu podal Cullom z 111

a v dolní sněmovně Mann z III

návrh aby byl ustanoven spolkový
komisař na máslárny sýrárny a

potraviny se služným J$6ooo roč-

ně Týž má míti příručlho s pla-

tem 113500 ročně 25 dozorců s

$t 800 ročně lučebníka s $5000
ročně s pěti assistenty se služným

$2500 ročně Vedle toho má ko-

misař ve své úřadovně míti nutné

kierkovní síly dělníky a jiné po-

třebné lidi

Tato nová úřadovna by měla

vyšetřovali drobnohledně a lučeb-nick- y

všechny potraviny a nápoje
v zemi doma vyrobené i pfiveže-n- é

Komisař mi občas vydávali

zprávy o své působnosti a každý
rok musí podati kongresu podrob
nou zprávu Potraviny a nápoje

obsahující škodlivé příměsky a

látky mají udány býti soudům a

jich vyrabitelé a prodavači budou

podléhali trestům Vyrabitelé musí

předložití komisaři předpis dle

oěhož se věci ty vyrábějí a skli

dají a on má právo to buď schvá-

lili aneb zakázati dle uznání Na-

vrhovatelé chtějí přijmutím tohoto

zákona docíliti úplně čisté zdraví

lidskému ineŠkodné nápoje a po-

traviny

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Češi ve Spoj Státech usídleni

Poslední census vynesl již mno-

hé zajímavé faktum ná povrch ale

žádné nemá tolik překvapující za-

jímavosti pro nás Čechy jako

právě vydaná rtatistika dle níž se

dozvídáme že v této zemi jest usa-

zeno pouze 156993 Čechů jichž
kolébka stávala ve staré vlasti „

Zde podáváme podrobný výkaz
dle zprávy censovníbo úřadumno-hol- i

Cechů jest usídleno v jednot-

livých státech Unie:

Alabama 31

Alaska 8

Arizona ' 16

Arkansas 281

California 5°4
Colorado 33°
Connecticut 498

Delaware 4

District of Columbia 12

Florida 20

Georgia 23

Hawaii —

Idaho 81

Illinois 38579
Indiána 526

Indián Territory 24

Iewa 10809
Kan&as 3°39
Keotucky 52

Louisiana 30

Maine 16

Maryland 2813
Massachusetts 810

Michigan 2060
Minnesota 11147
Mississippi 18

Missouri 3458
Montana 177

Nebraska 16138
Nevada 5

New Hampshire it
New Jersey 1063
NewMexico 15

New York 16347
North Carolina 3

North Dakata 1445
Ohio 15131
Oklahoma 1168

Oregon 231

Pennsylvania 3368
Rhode Island 41

South Carolina 14

South Dakota 2320
Tennessee 16

Texas 9 J04
Utah 13

Vermont 27

Virginia 271

Washington 396
West Virginia 27
VVisconsin 14145
Wyoming 58

Celkem 156993
Již na pivní pohled t tohoto

výkazu lze seznati že jest úplně

nesprávný Každý Čech v této

zemi rodilý jest počítín sice za

Američana ate vzdor tomu jest
výkaz daleko pod skutečný počet
Čecbů kteří přijeli sem ze staré

vlasti a jil jsou v této zemi usídle

nu Nebraska vykazuje sice dosti

slušný počet 16138 duši avíak i

'Austrians a v Chicagu ztraceno

takto mnoho tisíc duší ntž super-

intendent Gilbert nařídil aby sbě

ratelé činili rozdíl mezi 'Austrian'
a 'Bohemian''

Zajisté nepřeháníme když uve

deme že jest nás zde asi půl mil- -

lionů duší a nemá tedy tento sta

tistický národnostní výkaz mnaho

ceny následkem své úplné nespráv
nosti

Strašlivá katastrofa zavlněna země

třesením v Mexiku kde 300
osob zabito a 300 poraněno

Jedna z nejhrozoějších přírod
ofeh katastrof které se kdy v Me

xiku udály zastihla ve čtvrtek k

večeru město Chilpazingo Pojed
nou aniž by obyvatelstvo bývalo
varováno záchvěvy menšími po
čala otřásati se půda v mocných
záchvěvech a pod účinky jich s ří

tila se kapitolo! budova kostel a

mnoho obchodních a obydelnlch
domů v nešťastném městě Také

budova v níž umístněna byla te

legrafní kancelář byla úplně zbo-

řena a proto nebylo možno dosta
li úplně podrobné' zprávy o děs

ném tomto neštěstí V kostele

odbývány právě odpolední služby
boží a z Je shromážděno bylo veli
ké množství lidí když z nenadání

silné kamenné zdi chrámu se roz

valily v ssutiny a pohřbily pod
sebou mnoho osob Také v ka

pitolo! budově a obchodních bu

dovách pohřbeno ve troskách

mnoho osob a vláda musela rychle

vypraviti do Chilpanzingo vojsko

aby pomáhalo při' zachraSovacleh

pracích Větší Část obyvatelstva
děsnou touto pohromou zastižené

ho města táboří nyní pod šírou

oblohou kolem zbořeniště města a

k neštěstí se stihnuvšímu dostavil

se také nedostatek potřebných po-

travin Záchvěvy zemětřesení to
hoto pocítěny byly též v hlavním

městě Mexika a byly tak mocny
že otřásly i riejvětšlmi budovami

Pan americký kongres zrovna v té

době zasedal a členové jeho nanej

výše byli pobouření Záchvěvy

potrvaly 55 sekund Stát Quer-re- ro

jehož kapitolním městem je

Chilpanzingo již několikráte po-

stižen byl zemětřesením ale Žád

né neskončilo s tak děsnými ná-

sledky Také v Iquale způsobilo
zemětřesení ztríty na životeeh lid-

ských i na majetku a největší ško-

du utrpěl generil Trisbie Ameri-

čan který tam postavil nedívno
továrnu na cukr nákladem $200
tisíc která zemětřesením úplně

byla zničena

Nastolení guvernéra Cummlnse

v lowi

Při svém nastolení měl guvernér
Cummins nanejvýš pozoruhodnou
řeč kteri nevzbudila jen zájem po
Iowě ale po celé zemi Cummins

prohlásil se pro reciprocitu čili

uzavření vzájemných smluv s jiný-
mi národy a zároveň prohlásil se

pro celní opravu a aby tato byla

provedena na základě nynějších

nabytých zkušeností — Neiréně

pozoruhodný jest jeho náhled o

trustech: "Trusty mají velmi škod-

livý vliv na soutěž" pravil guver-
nér "jež stává se nemožnou po-

něvadž každé sdružení omezuje

pole soutěže Je jisto že mnohé z

velkých průmyslových kombinací

nebyly by se staly skutkem kdyby
osoby súčastněné nebyly vidělyže
jen pouhým řízením takového
sloučení dodělají se ohromného

jmění Proto každá korporace měla

by míti svoji základní jistinu pla
cenou v hotovosti než by směla
obchodovat Státní zákonodárná
nemůže ustavit zákony k zamezení

toho ale národní ano Také světlo

veřejnosti nepomůže proti trustům
ale měla by být učiněna přísná

opatření aby trusty nemohly opa-

novat ten neb onen odbor výroby
a ceny výrobků libovolně určovat
Ale nejen k tomu co doma spo-

třebujeme ale i k tomu co vyvá-

žíme mu íme bráti zřetel Clo
naše musí býti vždy tak uspůsobe-n- o

aby co nejvíce lidí dostalo za
městnáoí ať už výrobek zůstane
na domácím trhu aneb jest poslin
za bránice Můžeme-l- i získati za-

hraniční trh který by prici doma
rozmnožil tu bychom to měli
udělat třeba by i jednotlivý prů-

mysl tím částečně trpěl" Ke konci

své feči pronesl guvernér ještě jiný
rozumný nihled a sice: že by ne-

mělo být dovoleno aby nějací
zasedali v politických

konvencích a rovněž nemělo by
jim býti dovoleoo zastivati velejné

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washingtonu

JVávltlva bratra nim citaře —

Volba vyslanců ku korunovaci angl
krále —President svolil k Schley
ovl' ládosti — Nove" půlky— Pro

panamský průplav

Německý císař projevuje pojed-
nou zvláštní pFátcJStvf ku Spoj
Státům Nejdříve požádal presi-
denta Rooseveltat aby dovolil by

jeho yachta zde v loděnici vysta-en- á

byli pokřtěna nejstarŠÍ dce-

rou Rooseveltovou Alicí a aby
obřadům těmto dodal ještě zvlášt-

ního lesku tu vyšle k nim jako
zástupce svého bratra prince jin
dřicha '

Uvítáni jeho bude ovšem nanej-

výš zdvořilé jak to mezinárodni

zákony vyžadují a president pošle
princi Jindřichu vstříc do New

Yorku svého pobočníka a jedei
důstojník od vojska a jiný od loď-

stva budou mu přiděleni k služ
bárn Jindřich je admirálem něme-

ckého loďstva % bude v New Yorku

pozdraven 21 výstřelem z děl

r Ve Washingtonu uvítán bude

princ jako host amerického náro-

da residentem a bude mu nabíd-od-

'pohostinství Bílého domu

Jindřich má vyji ti z Brém dne 13
února

Ve zvláštním sezení kabinetu

dne 14 ledna ustanoveni byli zá-

stupci Spojených Států již mají
Tbýti vypraveni ke- - korunovaci an-

glického krále Edwarda VII

Zvláštním vyslancem Spojených
Státu ustanoven vynikající ameri-

cký novinář a vydavatel newyorské

Tribuny Whitelow Reed zástup-
cem vojska jmenován gen James
II Wilson z Delaware a zástup-
cem námořnictva kapitán Charles

£ Clark velitel bitevní lodi ve

Spanělsko-araerick- é vilce
K jicb službám ustanoven! zá-

roveň tří sekretáři v osobách J P

Morgana ml W L Bayliese
William Wetmora
Jmenování gen Wilsona a kap

Clarka do jisté míry překvapilo
ale oba bylí zvoleni jako vyslanci

proto poněvadž ve sporu

nebyli aoi na jedné
ani na druhé straně a president
nechtěl přilévatí oleje do ohně

vysláním admirála Crowoinshielda

a generála Corbioa kteří doufali

že se jim té cti dostane a již známi

jsou jako vůdcové spiknutí proti

Schleyovi nejmenoval president
adm Deweyho a gen Milese ač-

koli ti oba byli by bývali nejlepší-m- i

zástupci amerického loďstva a

vojska
Za přítomnosti presidenta a ce-

lého jeho kabinetu senátora a

kongresníků z V isconsinu a jiných
hodnostářů skládal dne 15 ledna

Henry C Payne z Wisconsin pří-

sahu jakožto vrchní poštmistr v

kabinetoí síni v Bílém domě do

rukou presidenta nejvyŠŠIho soudu

Fullera Po obřadu přistoupil k
němu president Roosevelt a podá-

vaje mu ruku pozdravil bo slovy
"Pane vrchní pošimistře" nařež i

ostatní přítomní mu blahopřáli —

Obřadům těmto byla přítomna
choť presidenta a zárovefi i choť

Payneova
President Roosevelt na osobní

Žádost admirála Schleye se roz-

hodl že se spolkovým vrchním

návladním Kooxem probéře oá

mitky admirála Schleye proti roz
sudku který vynesla většina čest-

ného sojidu Bude to trvati delší
dobu nežli námitky ty budou pro-

brány
Po několikaletých zkouškách

výzbrojní odbor sestavil novou

pušku na místě zlepšené Krag
kteráž jest nyní u ame-

rického vojska v uiíváuí a tajem
nik Root schválil odporučení gen
Crozicra aby 5000 pušek toho

vzoru bylo co nejdříve zhotoveno

a mezi vojsko rozdíleno Nežli

tyto pušky budou hotovy tu

uplyne několik měsíců poněvadž
ku zhotovování jich bude nutno
některé stroje změnili Tyto nové

pušky nebudou míti Žádného bc

diku poněvadž týž jest v dnešním

spůsobu boje bezúčelný
Zvláštní průplavnf komise vzavši

v úvahu nabídku paoamské spo-

lečnosti dokončila své práce dne

18 ledna a podala presidenta jed-

nomyslné odporučení průplavu
paoamskébo nabízeného vládě ca

40 mil dollaru I poslední člen

této komise inŽioýr Haupt který

Rakousko-Uhersk- o

Wolf opit tvolen — Záplava v uhlo-dol- e

—Zhoubný vichr ve Vídni —

Výprava % Budapešti na výpomoc
Búrům — Četnická libovůhi

Skutečně překvapující zprávu
přineslo podmořské lano z Čech
minulého týdne Wolf o němž
se Rakousko domnívalo že jest
politickou mrtvolou vzkříšen byl
k politickému životu opět vůlí li-

du ve Trutnově který jej ve vyko-
nané užší volbě opět zvolil za své
ho zástupce v říšské radě Skan-

dální aféra pro kterou se musel
Wolf vzdáti svého maudátu v radě
říšské i ve sněmovně české nemě-

la patrně na voliče trutnovské ani

nejmenšího vlivu a ti znovozvole-ní-

vyslovili mu neobmezenou

svoji důvěru Nyní jest otázka
zdali Wolf mandát přijme když
se ve všeněmeckém klubu zavázal

svým čestným slovem že odstoupí
s politického jeviště Rakouska

V uhelném dolu Jupiter v Mo-

stě přihodilo se velké neštěstí ná
sledkem rozvodnění řeky Běly
Správa dolů neučinila dost rychle
přítrž proti rozvodněné řece a tato

zaplavila důl v němž se nalézalo

43 horníků Jeden lezec byl za-

chráněn nalézaje se poněkud výš
ve štole kam voda ještě nevnikla

Když se příval vody nahrnul do

šachty tu 9 horníků spustilo se
do hlubiny aby svým soudruhům

pokud možno poskytli pomoc ale
museli se navrátiti vzdor tomu
však ještě podruhé spustili se od- -

vážně do zatopeného dolu ale
více se na povrh nevrátili tak že

sp má za to že snad zahynuli i s

ostatními 43 horníky v nešťastné
šachtě Z těchto jest 31 mužů

ženatých z nichž někteří mají
četné rodiny Vzdor usilovnému

čerpání voda v uhlodolu neopadá-
vá a naděje na zachránění horní-

ků úplně mizí ?v - ~

VídeS postižena byla dne 16
ledna ohromným vichrem který
spůsobil veliké spousty Více
nežli 100 lidí bylo poraněno s
domů vichrem smetenými předmě-

ty a někteří z těchto jsou poraně-
ni smrtelně Celé střechy komí-

ny návěštní tabule a vše co zuřící
vichr mohl odervati to bylo sme
teno do ulic z nichž některé byly
troskami úplně zataraseny Také
mnoho koní bylo zabito a doprava
na pouličních dráhách musela být
zastavena Nedaleko Vídně byl
dokonce i celý vlak smeten s ko-

lejí mocným tímto vichrem
V Budapešti se chysti výprava

na pomoc Búrům do jižní Afriky
V čele této zamýšlené výpravy sto-

jí baron Bonlavinis který bojoval
již v cizinské legii na straně Búrů
a baron Lusens a silná tato výpra
va dobrovolníků hodlá v únoru

vyrazili do Zaválska
V malé vsi sedmihradské Alo-side-

udála se jakási výtržnost
při níž zakročili četníci Lid se

jim však neďU a počal na četníky
útočit! a tito dle svého vyjádření
byli donuceni bránili se svými
zbraněmi a zastřelili 10 sedláků a

13 jich poranili z nichž 5 najisto
podlehne svým ranám tak že tato
četnická libovůle bude státi 15

lidských životů

Francie

Paul Deschanel opltnl svolen předs-

edou národního shromáídlni — --

Utok na gen Andrie odraíen

Dne 14 ledna zahájeno bylo
zasedání národního shromáždění i

senátu a Paul Deschanel zvolen

byl bez veškeré oposice opět před
šedou národního shromáždění

Po opětném zvolení svém zaujal
Deschanel dne 16 ledna své mí-

sto a při zahajovací řeči své pra-

vil že se ve službě vlasti rozplýt- -

vi mnoho price schopnosti a vě-

domosti a že by prospělo více ze-

mi kdyby zástupci podrobovali
se více disciplině a praktické pri-
ci nežli neužitečnému mluvení

Na některých místech sněmovny

byla tato slova pravdy chladně

přijata
V jedné z pozdějších schůzí

národního shromáždění interpelo-va- l

známý křikloun C D'Arna3S

vládu proč prý nedbá starých o

byčejů v armádě a povyšuje da

stojnlky dle demokratických zásad

a ne dle btáří To prý se dělalo

jil za Nallifeta a za nynějšího
ministra ' vilky děje se to opět a

t Vs

Z bojiště v jižní Africe

Generál Oppermann mrtevt —An

glilanl chytili miso kde byl Bot-h- a

— Vzali im koni a obleky a

poslalije zpit

V posledním vítězném boji
hrdinného De Wetav kterém An-

gličané utrpěli takovou porážku
rozložil se v jižní Africe úplný
klid V celých 14 dnech nepři-
hodilo se toho mnohoco by stálo
za zaznamenání pro čtenáře P Z

Do jisté míry politování hodnou
ztrátu utrpěli Búři smrtí gen

který dle Kitchenera
měl být zabit ve srážce u Ouver-macht- u

Oppermann měl pod
svým velením komanda z Piel
Retiefu UfrechtuVryhelduWak-kerstorm- u

a z území Swazi a byl

jedním z vynikajících velitelů búr-ský- ch

Dále oznámil též vrchní velitel

anglický že byl gen Botha pro-
následován 7 mil a že jen ztěží
ušel zajetí Z družiny jeho zabit

byl 1 muž 33 jich zajato a Angli-
čané ukořistili prý též něců dobyt-
ka

Búrský velitel Sheeper jenž
byl zajat v Kapské koloniijsa ne-

mocen byl po svém uzdravení

postaven před vojenský soud a

odsouzen k smrti zastřelením
Lord Kitchener schválil teotQ roz-

sudek svým podpisem
Šest yeomenů niležejícich k ve-

litelství maj Heatha bylo Búry v

pátek zajato u Ladybrandu a když

je tito vysvlékli úplně tak poslali
je v mundůru který měli hned při
svém narozenízpět do anglického
táboru
Zde jsou shrnuty veškeré ty

nepatrné novinky z bojiště za celý

poslední týden

Ozvína z Nového Yorku

Dobrá rada bývá mnohdy cen

nější nežli třeba peněžitý příspě-
vek a každý zajisté váži si svých
přátel tím více pakli mu kdy tře-

ba jen dobrou radou k nějakému
účelu přispěli Uposlechnutím
dobié rady získá si člověk mnohdy
více nežli sebevětším vynaložením
peněz — Tak ku př pí J Lutte-rov- a

z New Yorku píše vyrabiteli
světoznámého Léčivého vína ná-

sledující:
New York 7 ledna 1902

Ctěný pane Triner:

Nejsem žádni pisatelka ale
dobrá ridkyně pro Vaše Léčivé
víno neboť jsem přesvědčena o

jeho účinku a proto radím jej kaž-

dému trpícímu aby jej také užíval
a měl jej stále na ruce tak jako já
ZároveS zasílám Vám 10c v po-

štovních známkách a Žádám Vás

by jste nám zaslal jeden z Vašich

významných kalendářů který bu-

de v naší rodině upomínkou a ví

taným dárkem S úctou

Pí J Lutterova
435 E 73- - St
New York City

Netřeba podotýkati že Trinero- -

vo Léčivé vlno jest osvědčený a

světoznámý lék proti všem vnitř
ním chorobám pocházejícím od
žaludku střev ledvin a jater a

tudiž doufime že každý trpící u- -

poslechne dobré rady paní Lutte-rov- é

a uchýlí se k uŽiviní světo-

známého Trinerova Léčivého vína

jež vyribí jedině Job Triner 799
So Ashland ave Chicago 111 K

dostání ve všech lékárnách aneb

přímo u vyrabitelé

— Předplácejte se na Pokrok

Západu pouze i 00 ročně
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Důležitým bodem v zasedání

senátu dne 13 ledna byl návrh

senátora Nelsona z Minnesoty na

založení nového vládního odboru

pro obchod a průmysl ' Nelson v

delší leči zahájil rokování o tomto

předmětu načež někteří členové

pronesli přání aby měli více času

na promýšlení návrhu tak důleži-

tého a další rokování o této věci

bylo odloženo

Dolní sněmovna obírala se dne

14 ledna o povoleních na výtluž
né při čemž přišel na přetřes
Rixův ni vrb abyvyslcwižilci

byli připuštěni do vojen-

ských vládních útulen ale neuči-

něno o tomto návrhu ještě židné

platné rozhodnutí '

V senitu mluvil Mason z Illinois

pro vzájemný obchod s Kubou a

zároveň kladl na srdce senátu Že

mi povinnost zrušiti zbývající vá-

lečné daně aby se nehromadit

přebytek v pokladně tak povážli
vou měrou Pokud se týče vzájem-

nosti obchodní s Kubou tu hleděl

námitky amerických rolníků pě-

stujících cukrovku a kteří se obá-

vají že jim dovoz cukru z Kuby
ublíží vyvrátiti tvrzením že tito

rolníci budou míti zase výhodu z

vývozu obilí mouky masa a po-

travin na kubánský trh a že bu-

doucnost jim nkáže že přinese jim

to prospěch
Na to Hoar senátor z Mass

posadil se opět na starého svého

koníčka a mluvil o Filipínách a

žádal aby byl pravý stav věcí ná-

rodu odhalen To zavdalo příčinu
k debatěkteri se ještě neskončila

když zasedání muselo být ukon-

čeno
Dne 15 ledna přifat byl v dolní

sněmovně návrh Grosveuora z O

aby se dne 27 ledna odbývala ve

sněmovně památka McKinleyho u

přítomnosti presidenta tajemníků
soudců guvernérů a jiných kodno-stář- ů

V senátu navrhoval opět Hoar

zbudování několika majáků na

nebezpečných pobřežních místech

Senátor Hale při úvaze o vydatno-

sti státní obrany vyslovil pochyb-

nost že celé to zřízení stojí za ty

peníze které se do toho vkládají a

doklad toho uvedl že všechny
mocnosti se přesvědčily že taková

dobrovolnická služba nemá ceny
ale že jedině povinný odvod jest
žádoucí
Na vládní výstavky v Charles-tow- n

bylo povoleno 190000
V zasedání senátu dne 16 ledna

Nelson z Minn opět uvedl na

přetřes svůj návrh o zřízení sekre-

tariátu obchodu proti čemuž se

ozval senátor Hale uvidějŽeby
to byl nejrozsáhleji vládní odbor

a sebral by své úřadovny ze všech

jipých odborů a tajemník obchodu

Že by se stal tím nejmocoějším
členem kabinetu Aby mohla tato

důležitá otázka důkladně být pro-

myšlena senátory tu záležitost ona

byla zase odročena
V dolní sněmovní podán nivrh

na raženi stříbrných peněz na

Havajsku a peníze ty aby byly

přijímány V plné ceně za daně

Havajská neb Spoj Států

nily kam však nedošel Zahájeno
po něm pátrání a po několika
dnech nalezena jeho mrtvola v řece
s roztříštěnou lebkou Lotři jímž
známo bylo že krajan Kazda se

značnější Částkou peněz do města
se ubírá vyčíhali ho přepadli a
zavraždili a oloupivše ho o jeho
majetek vhodili mrtvolu jeho do

řeky — Tak aspoň sděluje tajná
policie z Manily příbuzným Kazdy
jehož smutný osud oplakávají zde
příbuzní a četní jeho přátelé

Včera o 7 hodině ranní vznikl
v táboře č 5 Otter Creek Boom &

Lumber Co jenž nalézá se v lese
několik mil od Hamilton W Va

požár a rozšířil se tak rychle le
ze 40 mužů 7 ubofeto a několik
smrtelně bylo popáleno"


