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Z KMERIKY I ZE ZAMOŘÍ
Biddlové a Stoffelová nebyly však

smrtelný a proto uprchlíci se do-

mluvili že ukončí navzájem své

Životy a jeden druhému vypálil
ránu do prsou
John i Edward sklesli vedle sa

ZPRÁVY telegrafické ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA

I Přehled ze svita politického a kronika udati I
Rozhledy ve svété politickém I společenském

1

předsedu 1'ayna aby podal návrh

rozmnožena novými knihami a

proto čtenáři potřebnou četbu

opatřujísi z veřejné knihovny
omažské

— Po úřadě náčelníkem po-

licejního odboru Mitchellem bylo
usneseno aby policejním kapitá-
nem na místě Allieho jmenován byl
dosavadní policista Frank Morton

— Pan Fr Koutský městský
pokladník v So Omaze vydal
provolání v němž vyvrací zprávu
roztrušovanou po městě onom po-

litickými soupeři svými že ne-

hodlá se ucházeti o úřad mayora
nýbrž že spokojí se opět s nomi-

nací za městského pokladníka
Dále prohlašuje že jest kandidá-

tem pro úřad ten a že podrobí se
rozhodnutí republikánské městské
konvence ZároveS sděluje přá-

telům svým již o nominaci jeho
za mayora se přiči5ujíže nedovolí

aby jmenován byl pro kterýkoliv
úřad jiný

— V sobotu ráno Emil R

Tuesch postřelil lehce Franka
Vávru bydlícího na 20 a S ul
Oba muži zaměstnáni jsou v south- - '

omažských nakládárnách a Tuesch
zůstává u Vávry Dle doznání
Tueschova příčinou střelby byla
žárlivost Vávra prohlásil že ne-

bude dávného přítele svého soudně
stíhati Tuesch byl zatčen pozdě-

ji však propuštěn po složení záru- -

ky v obnosu $300

— Okresní komisař 0'Keefe
ustanovil Dr W S White-- a pří-ručí-

okresního lékaře na místo
Dra James Kellyho Dříve městr
ské úřady vypomáhaly okresnímu
lékaři a dodávaly nemocným často

potřebné léky avšak nyní kdy
zřízen úřad městského lékaře
nebude prý město dále zaopatřo- -

vati léky a jiné potřeby pro okres-

ní pacienty

— Těžkou obžalobu vznesla
Rosa Hughesova zaměstnána v

klihárně Armourově proti Johnu
Havlíkovi obsluhujícímu elevátor
v témž závodu Ve středu min

týdne chtěl se prý odebrati do

vyššího poschodí avšak Havlík
nechtěl ji na elevátor vzíti Kdvž

'
pak dívka přece do elevátoru

vstoupila pohrozil jí Havlík že-j-
i

vhodí do kádě s vařící vodou-Tut- o

výhrůžku byl by snad Havlík
uskutečnil kdyby nebyla dívka
pomoc si přivolala Proti Havlí
kovi povstalo mezi zaměstnanci

byla konána porada prozatímrí
búrské vládys presidentem Shaek-burgere-

v čele
V jedné srážce poblíže srubu

zajal plukovník Plummer 36 Búrů
a poblíže Fremlo zajato bylo jízdní
pěchotou 12 burských jezdců —

Gen Bruče Hamilton po celonoč-ní-

pochodu napadnul búrský
tábor mezi Ermelem a Bethelem a

Búři překvapeni prchali na vše

strany pronásledováni jsouce
jízdou anglickou Padlo jich 82 do

zajetí a s nimi búrské zásoby staly
se anglickou kořistí U žádné z

těchto srážek neudává Kitcbener

ztráty
Na ležení pluku susexskébo pod

nikli Búři útok pod velením Niew-hout- a

a dle Kitchenera po tuhém
několik hodin trvajícím boji byl
tento útok odražen Za nedlouho
na to komando Foucheho bylo v

severním Kapsku přepadeno od-

dělením gen Frenche a rozehná
no při čemž 26 Burů padlo do

zajetí
Dopisovatel londýnských Daily

News který nalézá se na bojišti
tvrdí Že 23 anglických sborů se
honí za gen DeWetem a mají ho

již tak obklíčeného že prý jeho
zajetí s celým sborem jest pouze
otázkou času To ostatně slyšeli
jsme již tolikrát že této nové a

přece jen staré lži snad už ani

Angličané nevěří

'i ZE SOUTH OMAHY i j

: i

#
'— Uniou Stock Yards Co činí

opětný pokus o uprázdnění části
Railroad ave Ve středu navštívil

generální řiditel této společnosti
W J C Kenyon radního Ed
Johnstona v úřadovně jeho avšak
o výsledku jich vyjednávání za-

chováváno jest mlčení Vyrozu-
mívá se však že společnost nechce
za uprázdněnou část Railroad ave
ničeho zaplatiti nýbrž pouze po
kusí se o postavení viaduktu V

mostské radě vede se spor o to
kde by měl být viadukt zbudován
Někteří radní si přejí aby posta-
ven byl uprostřed mezi N a O ul

kdežto jiní tvrdí že jediné vhodné
místo pro viadukt ten jest na O
u'ici'

— Architekt L A Davis bude

nejspíše ligou poplatníků žalován
o peníze jež mu vyplaceny byly
školní radou za plánv pro zamý
šlenou budovu vyŠŠí školy Davis
se vyslovil že mu vyplaceno bylo
celkem asi $1900 a že by si přál
kdyby obžaloba proti němu byla
vznesena ježto by mu tím byla
poskytnuta možnost poukázati na
některé jednání ligy poplatníků

— R E Parker z Omahy prý
nabídl aneb chce nabídnouti školní
radě south-omažsk- é $150 ročního

nájmu z lotů 13 a 14 na nichž
chce postaviti hoblovárnu Jelikož
cena lotů těch odhadnuta byla na

$3000 má se za to že nabízený
Parkerem obnos jest velmi malý
a proto že nabídka jeho bude za
mítnuta Ostatně prý školní rada
má v úmyslu lotů těch výhodněji
použiti

— Z výkazu městského poklad
níka Koutského vysvítá že z roz-

vrhu daní pro rok igoj obnášejí-
cího úhrnem $118240 skolekto-ván- o

bylo až dosud $67260 více

tedy než polovic Peněz těch po
užito bylo k zaplacení warrantů
čímž bude městu ušetřena hezká
částka peněz

— Minulou neděli založen byl
ve spolkové siní p t Laitnera
politický klub pod jménem Kout- -

ský Klub bez rozdílu politického
přesvědčení a národnosti Za

předsedu klubu byl zvolen p F
Venhauer a za tajemníka J M

Tobiáš Ku klubu tomu přihlási
lo se v téže schůzi 27 členů Klu-

bové schůze budou se nadále od-

bývati v téže místnosti každou ne-

děli ve 4 hodiny odpoledne
J M Tobiáš taj

— Následkem sporu vzniklého

mezi mayorem a městskou radou
ohledně jmenování knihovny rady
bylo zjištěno že v knihovním
fondu nalézá se obnos $571 z

nichž nebylo dosud použito ani je-

diného centu Má se za to že
knihovní rada bude jmenována
nejspíše novou radou zvolenou v

budoucím dubnu Po dvě minulá
léta umístěna byla veřejná knihov-

na bezplatně v obchodu J F

jenž zastával zároveů
úřad knihovníka- - Poněvadž nyní
McReynoldsovi naskytuje se pří-

ležitost k pronajmutí místnosti té

požádal týž Členy nynější knihovní

rady o placení přiměřeného nájmu
aneb o odstěhováni knihovny V

poslední době nebyla knihovna

veliké rozhořčení a týž děkuiearfV

bezpochyby jedině včasnému út&?i5í

ní v bezvědomí Stoffelová klesla
do vnitř saní a kůň poděšen počal
t níběhati do kola a leden z poli
cistú čtyřikráte ho střelili nežli ho

přiměl k zastavení
Všichni tři těžce ranění uprchlí-

ci dopraveni byli v třeskutém
mraze ao nemocnice v Jbrie a

John nabyv vědomí vylíčil útěk z

vězení Když uprchli tu nejdřív
skrývali se v jednom domu blíže
železnice a tam zůstali až do čtvrt
ka na večer Stoffelová naléhala

aby odtud uprchli sice že budou

prozrazeni Edward nechtěl k

tomu svolit ale konečně si přeci
dal říci a všichni tři pou
žili pouliční káry na Perryville
ave a dojeli až ke konci tratě Od
tud šli pěšky na jednu farmu kde
ukradli koně kteráž krádež při
vedla policii na jich stopu John
se vyslovil že nebýt Stoffelovéže

by byli uprchli jistě ale že ji ne

chtěli opustitiato že se stalo jich
záhubou
Oba bratři Biddlové podlehli

svým ranám v noci dne 1 února
Stoffelová dosud vzdoruje smrti
vzdor těžké své ráně v prsou kte-

rá jí byla spúsobena jejím milen
cem a nenastane-l- i u ní otrava
krve aneb rozedma plic pak může

býti vyhojena Svijte se v bole
stech duševních i tělesných ne-

šťastná žena lituje Šílené své váš-

ně která ji připravila o lásku její
ho chotě a její dítek o úctu všech
lidí a snad připraví ji i o život

leií manžel vzdal se zdrcen úřa
du správce věznice který zastával
až dosud s péčí a ke spokojenosti
představených

% Frank Hanuš železářský děl-

ník bytem v č 188 Unioa ave v

Brooklyně N Y který byl přes
rok bez zaměstnání obdržel v pá
tek dne 24 ledna zaměstnání na
staveništi domu č 39 Park ulice a

to se mu stalo osudným Nebožák

pracoval asi 3 bodinyt kdyžjse mu

náhle" smekla noha a on a pátého
poschodí střemhlav sřítil se do

přízemí Rozumí se že se na místě
zabil Po Hanušovi zůstala man-

želka

1 Tajemník Nár Hlav Řádu
ČSPS rozeslal právě úmrtní roz-

počty v nichž uvádí se že v mě-

síci lednu zemřelo 17 členů poji-

štěných celkem na $16750 a osm
manželek pojištěných na $2000
tak že na úmrtních podporách
vyplaceno bude celkem $18750
Dvě úmrtí vobnosu $1750 zaplatí
Hlavní úřadovna z přebytků toho-

to měsíce Na město New York

pfipaJají tři úmrtí členů na d

čtyři úmrtí na Chicago
dvě oa Ellinger Tex„ dvě na St
Louis Vining Tex RacineWest
Point Neb a Saginaw Mich po

jednom úmrtí Jednota čítá nyní
12262 členy

V New Yorku zemřel náhle

předminulou neděli krátce po 2

hod ranní krajan Josef Novotný
krejčí z č 317 vých 71 ul No

votný se svou manželkou navštívil
maškarní plcsktctý v sobotu večer
Česko američtí střelci ''Svornost"
v Národní budově pořádali avšak

po půlnoci náhle ochuravěl a

musel se odebrati domů Ale sotva
že stoupal po schodech nahoru ku

svému bytu klesl náhle bezvládně
k zemi a musel býti odnesen na
lůžko Ihned bylo posláno pro
lékaře pomoc lékařská byla však

již marnou neboť Novotný mezi-

tím zemřel Zemřelý bl stížen

po delší dobu srdeční vadou jež
byla též příčinou jeho smrti No-

votný byl 55 roků stár a přináležel
k řádu Hora Kutná č 53 ČSPS
a k Jan Hus loi č 423 IOOF

— Socialisté south-omažš- tí roz-

hodli se postaviti do pole úplný
lístek v příštích městských vol-

bách Předvolby budou odbývati
22 února

— So omažský dělnický klub

odbýval v neděli odpoledne schůzi
a schválil v ní nominaci W G

Sloane a za mayora

Proti reumatismu pakostoici
bolesti v kříži způsobeným na-

chlazením při vymknutí atd ne
můžeme nic lepšího užiti nežli

světoznámý Anker Pain Expeller
Výroba jeho děje se co nejsvědo
mitěji Zbavení bolesti po užití
jeho rychle následuje Cena pou
ze 25c a 50c za láhev

Pokrok Západu

pouze $100 ročně

ku svému že nebyl na místěoíH'j
ztrestán V pátek vyzvednut byhmoq

Z POLITICKÉHO SVÉTA

Z Wíshinřtonu

Kongres nežli sestaví pro fili

pinské ostrovy potřebné zákony
chce jich potřeby vyšetřit a proto
byl do Washingtonu povolán
předšed) filipínské komise Taft
aby pronesl o tom svůj náhled

čerpaoý ze zkušenosti Taft před
stoupil dne 31 ledna před senátní
výbor a vyprávěl Že loňského
roku navštívil skoro všechny pro-

vincie Filipínských čili křesťan-

ských proviocií jest v celku 35 a
v t£chto vesměs je zavedena ob-

čanská vláda Dle Taftová náhle
du jsou Morové všichni přátelští
až na malé výjimky a i tito prý se

přibližují ku straně americké vý-

hodami obchodu jehož dftležitost

mjávajf Komise cestovala ve
vlaku z něhož se řečnilo a všude

byla přivítána městskými úřady a
dosadila civilní vládu pozůstávají-
cí ze superintendenta a pokladní-
ka kteří byli Američany pak gu-

vernéra fiskála tajemníka a ža-

lobce kteříž pokud to bylo mož-

no zvoleni z domorodců Kde
však by bylo zvolení domorodců

podráždilo jinou stranu tam do
sazeni vesměs Američané Cesta
komise trvala 54 dni Tito úřed-

níci potrvají na svých místech do

příštího měsíce kdy se na místo
nich zvolí jiní Taft zmínil se ve
své rozpravě o pohosftnství Fili-pinc- ů

kteří jsou v tomto ohledu
daleko upřímnější nežli Spanilé
Ostrov Negros vyznamenává se

prý některými typografickými
zvláštnostmi a' před příchodem
komise bylo tam vedení války ve
lice obtížné) protoie z těch $200-00- 0

příjmu bylo vydáno všechno
až na $10000 na služné úřadníkĎ

Lid provincie Antique odporoval
co nejrozhodněji každému reorga-nisován- ť

vlády Do hlavního mě-st- a

San Jose dopravila komise

sochu svobody osvětlující svět

kteráž jest 20 stop vysoká a okrá
šlena jest podobami Wasbingtona
a McKinleyho Dopravení této
sochy do San Jose spojeno bylo s

velikými obtížemi následkem bíd-

ných vozových cest

Taft vyslovil se dále že nemů-

že dosaditi filipínské úřadníky by
vládli Morům Tito jsou prý
oddáni náčelníkům a nechtí po-

slouchat! Žádného Filipínce Na
ostrove Mindaoao jest jeden sultán
a na skupině Tolo druhý avšak
sultáni tito nemohou svým oáčel-níků-

poroučeli Sultán na Min

danao jest velice chudL druhý však

jest boháč a pokud se týče jeho
příjmů tu jst hotov hájiti je
proti každému omezení až do krve

Dne 1 února 011 hodině f klá
dal úřední přísahu bývalý guver
nér Iowy Leslie M Shaw jakožto
tajemník pokladny a nástupce taj
Gage Senátor Dolliver všichni
iowští zástupci a dáe veškeří zří-

zenci odboru byli přítomni slav-

nostnímu tomuto úkonu Člen

nejvyššího soudu Shiras přijímal
přísahu Odstupující tajemník

Gage byl také tomuto obřadu pří-

tomen a byl též první jenž svému

nástupci blahopřál k nejlepšímu
úspěchu Na to nový tajemník

přijal asi 2000 zřízenců svého od-

boru kteří mu přišli složiti svá

blahopřání Po tom taj Gage

opětně zasvěcoval svého nástupce
v podrobnosti úřadu a po těchto
formalitách Shaw převzal řízení

svěřeného mu odboru i

President Roosevelt chce své

rozhodnutí v případě admirála

Shleye učiniti co nejsvědomitěji a

proto také požádal námořní odbor
o jeho poznámky které byly také

již presidentu předloženy a ovšem

jsou Schleyovi velice nepřátelské

Nyní také vyžádal si úsudky ka

pitánú kteří veleli na lodích v

bitvě u Santiaga a v pondělí vy-

slechnul admirála Evanse býva-

lého velitele lodi Iowa a koman-daut- a

Wainwrighta a kapitána
lodi Oregon Clarka Dva první

jsou Scbleyovými nepřátely kapi-

tán Clark jest mu však upřímným

přítelem Dle výroku sekretáře

presidentova Courtelyous veime
to ještě asi 8 neb 10 ďní nežli pre-

sident Scbleyovu žádost vyřídL

Zasedáni 57 koafresu

Poslední týden zasedání vyzna-

čil se pouze dvěmi důležitými
věcmi

Předně výbor zastupitelstva na

finance jednomyslně splnomocnil

Rusko

Půjíka povolena —Zajímavý nálet

Car povolil městu Petrohradu

aby se mohlo vypůjčili 30 milionů
rublů na rozličné podniky obecní
Z těchto peněz které mají býti ú

rokovány 4 Jí procenty má obec
rozšiřiti telefonní soustavu vysta
věti hráz u Troyskdho mostu a

postaviti dva nové mosty přes Ně-

vu

V Kievské guberoii přišlo se u

řeky Rusi v hloubce asi 2 metrů
na důležitou staro-rusko- u památ
ku Nalezlo se tam staré obětní
místo se zbytky spálených kostí
a mezi nimi byl nalezen silný or-

nament zhotovený ze zlatého drá-

tu který je původu sarmatského s

patrnými stopami řeckého umění
Na ozdobné židli sedí žena držící
v pravé ruce okrouhlé zrcádko
levicí pak napájí z koflíku na zemi
ležícího bojovníka třímajícího luk
a meč V pozadí jest hudec s li-

rou koěz s dlouhým talárem a
mečem obětním dvé pážat Prá
ce na tomto ornamentu jest sice
hrubá ale přece jen dokazuje
značný stupen uměleckého vývoje
u starých Sarmatů"' jež druhdy
Kusko obývali f
Slavný spisovatel ' ruský Lev

Tolstoj opět povážlivě onemocněl
na svém statku tak že musel být
k němu povolán lékař z Petrohra-
du

Srbsko

Připravuji prý se k rtvoluci

Z této domácími rozbroji úplně
rozervané země přichází jedna
sensační zpráva- - za druhou Nej
dříve skandální pověsti o královně

Dragé vzbuzovaly pozornost světa

pak se zase rozhlašovalo že král
Alexandr vzďá se dobrovolně trů-

nu a nyní přineslo podmořské la-

no zprávu že se tam chystá revo-

luce Spiknutí prý vzalo původ
svůj ve vojsku a nyní má již kaž-

dá víska svůj revoluční výbor
Vzdor tomu ale král Alexandr pro
blašuje že v zemi panuje úplný
klid a že národ k němu lne a stojí
při něm což prý jest důkaz že je

slepotou raněn neboť i Rakousko
obdrželo již zprávy o 'chystané
revoluci v Srbsku a zaslalo diplo-
matickou notu k m

v níž oznámilo že dojde- -

li k tomu bude nuceno háiiti v

Srbsku své zájmy

Anglie

Nabídka Holandska i zprostředková
ni mh u s Báry Podvody při do-

dávkách koní

Nedávná cesta presidenta
ministerstva dr Kuype- -

ra do Londýna uváděna ve spoje
ní s prohlášením že dr Kuypera
přijel tam za tím účelem aby se

přesvědčil jak by anglická vláda

přijala nabídku ku zprostředková-
ní míru s Búry ale pověsti ty uti-

chly nyní však události dokázaly
Že na nich něro bylo pravdivého
neboť holandská vláda skutečně
učinila Anglii nabídku že by se
stala zprostředkovatelkou míru
mezi ní a Búry Dr Kuyper v té
nabídce žádá aby bylo dovoleno
holandské komisi odebrati se do

jižní Afriky by tato mohla vůd-

cům Búrů vyložiti poměry jak se
ve skutečnosti nalézají a že nema-

jí žádné naděje na zakročení Evro

py Dála holandská vláda v této
své nabídce tvrdí že není k vyjed-

návání tomu splnomocnřna od

burských vůdců meškajících v Ho
landsku ale že krok ten podniká
zvláštní vůle a z ohledu oa lid
skost aby prolévání krve učiněna

byla přítrž
Tvrdí se že Anglie požádala

lorda Kitchenera o dobrozdání
ohledně nabídky míru a zdaž bv

ničeho proti tomu nenamítal kdy
by holandská komise dostavila se
oa bojiště aby s Búry mohla vy-

jednávali

Úmysly své pokud týče se této

nabídky holandské vlády Anglie
úplně tají Chamberlain bude
ovšem stále proto aby Kitcheoer

přiměl Búry k bezpodmínečnému
se vzdáni anebo je úplně zdrtil a

ním ovšem souhlasí i jeho zástup
ce Milner guvernér v Kansku
Avšak někteří Členové vlády jsou
rozhodně proti tomu aby se na
bídka holandská zamítala a pou
kazují k tomu Se by to povzbudi
lo nové sympatie k Barům které

by se mohly stát Anglii nebez

pečny V zasvěcených kruzích
se prohlašuje že by bojující Búři
měli sami nabídnouti ruku k smí-

ru aby anglická vláda vědžla jest-
li si ho také skutečně přejí Celá
tato záležitost bude bezpochyby
vyřízena během tohoto týdne

V sobotním zasedání parlamen-
tu předložil mioisrr války dodateč
ný úvěr válečný na 5 milionů 1b

sterlingú což má stačiti k vedení

války až do konce března Úvěr
ten povolen bez námitek ale opo-sic- e

použila té příležitosti k útoku
na vládu pro její nehospodářství
při kupování koní pro vojsko Při
debatě byly předloženy důkazy že

na jednom kontraktu pro dodáv-

ku koní na 1 1 1000 liber sterlingú
vydělal kontraktor 44000 liber
Až dosud vydáno bylo vládou na

zakupování koní 18 mil lb ster-

lingú a jestli všude měli kontrak- -

toři takový 'pšoures' tu znameni-

tě pochodili kdežto angličtí po-

platníci pohořeli Vláda ústy
Stanleyho připustila že bylo při
nakupování koní penězi mrháno
ale popřela že by některý z dů-

stojníků měl na tom vinu

Holandsko- -

Významná diplomatická finnost

V diplomatických kruzích pa
nuje neobyčejná činnost a jest

že platí to záležitostem
v jižní Africe Německý vyslanec
měl dlouhou rozmluvu s anglic
kým a na to tajemník anglického
vyslanectva na rychlo odcestoval
do Londýna Holandský ministr
zahraničních záležitostí měl dlou-
hou poradu s předsedou minister
stva načež měl audienci u králov

ny Viléminy a navrátiv se od této
měl opět dlouhou rozmluvu s an

glickým vyslancem' i

Vůdcové Búrů zde shromáždě
ní jako president Krueger dr

Leyds a jiní zachovávají úplné
mlčení pokud se týče nabídky k

zprostředkování míru kterou uči-

nila holandská vláda ADglii

Francie

Boj proti Waldcck-Rousseau-- —

Návrh k nové allianci

Strany reakcionářů royalistů a

imperialistů snaží se připraviti v

nastávajících volbách porážku ne-

náviděnému presidentu minister
stva Waldeck-Rousseau-ov- i

který
vládne železnou rukou a jde jedině
za cílem: postaviti republiku na

pevné základy Předešlý týden vy-

daly tam vynikající šlechtičny pro-

volání v němž se dovolávají pod-

pory všech stejně smýšlejících k

příštím volbám V provolání tom

zavazují se k šetrnosti při vydání
na plesy a toiletty a takto ušetřené

peníze chtějí obětovati pro volební

agitaci Vyzývají dále všecky paní
vysokých kruhů k následování

jich příkladů aby prý mohli býti
zvoleni "poctiví" kandidáté nacio-

nalističtí Provolání to vvlíhlo se

při jedné hostině u hraběnky
Castellanové — dcery zemřelého
amer milionáře Jay Goulda — jež
také na onom provolání jest pode-
psána
Známý plukovník Picnuartjenž

tak mužně stál při Dreyfussovi v

jeho přelíčení ačkoliv mu nebyl
jinak přítelem uveřejnil pojednání
v Grand Revue v němž se obírá

nynějším postavením Francie On

píše v něm že země dostoupila
nejnuznější vojenské síly již dále
nemůže rozvinout! kdežto prý
Německo může býti vojensky ještě
více rozvinuto Spojení s Něme-

ckem není prý možné poněvadž
by se tím Francie vzdala svých ná
roků na Elsas-Lotrin- ky a proto
radí Picquart k utvoření alliance s

Itálií a Anglií V pádu vypuknutí
války mezi Německem a Francií
bylo by Německo na moři ochro-

meno válečným loďstvem angli
ckým muselo by prý válku rychle
skončiti

Z jižní Ameriky

Drobný guerillový boj — Ul tase
maji De Wetta v pasti

Mezitím co anglická vláda uva-

žuje o nabídce Holandska ku

zprostředkování míru tu obě stra-

ny na bojišti atále se utkávají v
menších srážkách V jedné z nich
zabit byl búrský gen Viljoen a

jedním ze svých pobočníků když

na zničení všech válečných daní

po válce se španělskem vyjímaje
dan na mouku smíšenou s přísa
dami Zrušení válečné daně má

vstoupili v platnost od 1 července
až na clo z Čaje jež má trvati až
do 1 ledna 1903 Dle výpočtu
Paynova bude obnášeti slevení to
77 mil dollarů ročně Zdržeuí
daně z čaje jest proto kdo má větší

zásoby aby je mohl bez škody
vyprodatt
Za druhé nižší dům přijal dne

30 ledna návrh aby byla založe-

na stálá úřadovna pro sčítání a sice
od I července Úřadovně v při
jatém návrhu se ukládá pro každý
rok sebrání nějakých zvláštních
statistik a po 1905 sebrání továr-nickéh-

a výrobního censu v zemi

Týž den přijat návrh na ochra-

nu životů horníků v úzetrích

Román zvézení se strašlivé
krvavým zakončením

V Americe událo se mnoho zlo-

činů které rozechvěly ale žádný
oespůsobil snad takovou sensaci

po celé Americe jako útěk z vězení
dvou na smrt odsouzených vrahů

provedený s pomocí ženy správce
věznice Bratři Edward a John
Biddlové Čekali v okresním vězení
v Pittsburgu na smrt pro zavraž
dění groceristy Kahneyho z Mount

Washington Pa a správce vězni
ce Stoffel chtěje jim ulehčiti po-

slední jich okamžiky dovolil své
žene aby tato v prázdných svých
chvílích dodávala jim útěchy Při
tom pojata byla nešťastná žena

přímo šílenou láskou k jednomu
vrahovi Edw Biddleovi a všichni
tři umluvili plán k útěkukterý též

dne 30 ledna o 4 hodině ranní

vykopali Krátce před 4 hodinou

jeden z vězňů zavolal hlídače
měl dohled na ven-

kovní vrata' a požádal ho o nějaký
lék proti křečím pro bratra y

přikvapil s lékem k celi v

tom okamžiku jeden vrah vyskočil
ven z cen otvorem Který utvořen

byl přepilováním mříží a uchopiv
hlídače kolem pasu

- hodil ho přes
zábradlí do hloubky 16 stop Na

to oba bratři s revolvery v rukou
hnali se do prvního patra kde

potkali klídače Reynoldse a střelili

ho Zahnavše ostatní dva hlídače

Biddleové odebrali McGearymu
klíče a nyní měli cestu k svobodě

otevřenu Odebrali se do šatny
kde se převlékli do občanských
šatů a pak odemknuvše si vrata

prchli na ulici Útěk jich spozoro-vá-
n

až teprve ráno když přišli
noví hlídači do služby
Zírovtř! oběma vrahy zmizela

manželka správce věznice Stofíela
a tím bylo odhaleno Že ona jim

zaopatřila revolvery a pilníky a

vyjednala s nimi relý plán k jich

vysvobození z vězení Stoffelová

opustila svého chotě i své dítky 1

spojila svůj osud k vůli šílené

lásce s oběma vrahy Stalo se to

však osudné jí i oběma bratřím

Biddiům
Ačkoli policie neměla ani stopy

po zločincích a pí Stoííelové tu
učinila přece veškeré kroky k jich

polapení Na hlavu jich vypsána
odměna $5000 popis osob jejich

poslán do všech měst a každý
šerif v okolí bo obdržel aby mohl

uprchlíky stihali Již druhého dne

po útěku a sice 31 ledna telegra-
fováno z okresu Butler z malého
městečka Prospect Že tam v noci

ukradeny byly saně a kůň To

bylo podezřelé a policie vydala se

rychle po naznačené stopě Uprchlí
ci pospíchali ku kanadským hrani-

cím a činili zajížďky aby spletli
své pronásledovatele a také se jim
to na nějaký čas podařilo leč záhy
zase policie vypátrala jich stopu a

hnala se za nimi Všude měli při-

praveny již předem čerstvé potahy
pro dvoje své saoě v nichž seděli

a tak dohnali konečně saně tažené

utrmáceným koněm v nichž seděli

oba uprchlíci a Stoffelová Když

přiblížili se saoě jich pronásledo-
vatelů k nim asi na 60 kroků tu

John Biddle --

povstal a vystřelil

proti nim ránu z winchestrovky
leč chybil a hned na to policisté

počali páliti ze všech pušek tvých
ďo uprchlíků Edwardovi roztří-

štěna ruka John poraněn také
velmi těžce a í Stofíelová zasažena

několika ranami neboť i ona po-

stavila se v saních a pálila ze dvou

revolverů do pronásledovatelů —

Židoí t těchto ran kteréž utrpěli

na nej zaiyKac pro utok s umYhsit
slem poškození na těle '

— Ve schůzi Školní radyv pon- -'

dělí večer odbývané podali Chriš-- '
tie Bros nabídku na naimutí lotů
školních na 27 a M ulici Loty
ty chtějí najmouti na 5 let a uvo-- '

lují se z nich platit $156 ročně
Předseda Bulla odkázal záležitost
tu výboru na budovv a oozemkv- r j

Šj
stěžoval si

že v najatých světnicích není do-

statek tepla S nařízením nuce
ného očkování projeven všeobec
ný souhlas

— Řezník George Smith bydlí
cí na 26 ulici zatčen byl v pon-
dělí odpoledne tajným Ělsfelde- -

rem Jest viněn z opilství nepo-
řádného chování a z vyhrožování
zabitím své manželce Křikem

trýzněné ženy přivolán byl tajný
jemuž se po krátkém zápasu po-

dařilo vyrvati Schmidtovi sekeru

— Republikánský městský ú- -

střední výbor připravuje se k před
volbám jež odbývány budou dne
7 března lames D Chizek opi
suje registrační knihy

— V pondělním večerním zase
dání městské rady jednáno bylo
hlavně o zakoupení stavebního
místa pro veřejnou knihovnu a o

jmenování knihovní rady Mayor
Kelly podal opětně ku schválení

jména oněch devíti členů avšak k

návrhu radního Martina jenž tvr-

dil že jmenování členů rady té

přísluší městské radě jmenování
opět odloženo Na to radní Mil

ler dal návrh aby městskému kler
kovi bylo nařízeno vypsati offertu
na stavební místo pro veřejnou
knihovnu a přjímati nabídky až

dopoledne dne 10 února Návrh
ten prošel avšak mayor jej veto
val Konečně navrhl radní John-sto- n

aby návrh Millerúv přijat byl

přes veto mayorovo a to se také
stalo 4 proti 2 hlasům Ohledně

Žádosti společnosti dobytčích
o uprázdnění části Railroad

ave po delším jednání usneseno

aby byl zvolen zvláštní výbor kte

rýž by úředníky společnosti se
dohodl o umístění zamýileného
viaduktu Do výboru tobo řvo-le- ni

Johnston Miller Vaniant


