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ZPRÁVY AMERICKÉ

minulého f ! vrchol Také
president WlMM poslal uvojí grá-
lu bicí Ouvernéf Hamuel % Hul-slo- n

vydal pok lamači v UUrk
'!un hMimy i(iUi tíhy řtvrlek u
slonovílí za avótek ku pocté "nej
oblíbenějšího ohfaim inilíiitiy"
Vélšíoa mést a městeček v ndía-n- é

oslavovala básníka spolu u Hifi-ste-
m

fndianapoIR j'ékné xfavio

mUaíonáříi o řádění fanatický'}
Turkfi n prohlásila že mawiakr

poslední byly boríí vfiecli předchá- -

zejících Hieéiitt Wbcelerová stra- -

víla fieslnáet let v Arménii a byla

svědkyní masakru v roce )H't"t

"NékleÍ Turci nesouhlasí n límto

řáděním" jnJilásí'a sb-ěn- a Whee- -

b rova "ale hnulí za účelem vy- -

plenění Arménů je ízmio z Caři- -

hnidu 1'ravl se že z JóOiyjW
Aiménů kolem MH)J)i)f) bylo usmr- -

ceno anebo deporlováno (íuver- -

ner ve Vanu prý jnoblásil že vlá- -

da je rozhodnula usmrtili každé- -

bo Arména i dílky aby zbuviU

na vždy Turecko od "aiménské o- -

lázky" V některých vcsnícMi

nebyly joneehány ani známky Ží- -

vola Celé distrikty byly zničeny
ohněm Ženy byly v mnohých

j bu díléle Ve vé žádosti za ro- -

voiJ Jolm V Huítu lékárnický
klcrk v Chicagu vyprávěl ooudu

ž Miledul po děsili letech fn není
možno žiti n neobyéejně kásnou
zenou na %W) mésíené 'ní
Sijtsov4 uznánu íimIu to před dvě- -

ja roky kdy opustila svého man

ž' la a rozhodla Mimu živili bud

bon pokouši w v těchto

dvou blech aby zvýíil svoje pií
jmy a přiměl svojí manželku k ná
vratu idc umrtiť Jťozhodl se

lobo důvodu víli si rozvod luk

nby jeho manželka mohla se pro- -

vduli sluslněji u íoobbi žili živo

tem pro který byla přizpůsobena
i Jní Fred ÍHIovi manželka ob- -

chodníku m auloinobily v íieneva
'
lil požádala soud za rozvod (A
'svého manžela kterého přepustili

tlupami íerífú konají nepřetržitá

hídky podél celho pomezí Neda-

leko ústí řeky Oraid imUA %

f Mtntrtpvýeli vojáků a dále

pak při hořejším loku shomáždíl
Víllu ř000 vojáků Oba líť vod
eové jrohtaíují že učiní víecbno
možné aby zahráuílí dalším ná

jezdům mexíekýeh banditů na

půdu ale přes to k níoi
dosnil doebáí Nájezdy inexi-'kýe- h

bandilů zabájeiy byly po
té Jtdy líuerta byl zatčen úřady
opojených Států nu obvinění že

mé v úmyslu vznítili novou re
VIueí v Mexiku jVJ jechybfio
sti o tom že Iluerfa měl v úmyslu
vpadioulí do Mexiku armádou
kti-c- chromáždílí chtěl na severu
Mexika Nepochybné roty kfecé

nyní činí nájezdy na americkou

půdu jsou ony které tvořili měly
líuerlovu armádu

Dr Dum ba odejel
Or Oonslafitíne Oumba bývalý

rakoiiskoulierský vyslanec vc

Washingloné jeho manželka a slu
žebníctvo vypravili se na cestu do
K v ropy v úterý minulého týdne v

poledne po parníku New Amste-

rodam I'r l)umba prohlásil k

zpravodajům že nemá již co lící
na americké půdě a že bude mlu-

vili nž vc Vídní Kapitán von I'a-pe- n

dlí v New Yorku a byl hostem
manželu Jjumbových před jejich

vd pří předcházející příležítohli
— 1'y'y pííwjé tak ž ofakování

případu podobného Arabícu jest
považováno a nemožnost Jd!

zprávy velitele ponorky která po-

topila Arábie Schneidera a jeho

odpíWilinulho prohlášení právé
tak jako jeho mužstva velítfi

Schneider se domýšlel z Arábie

měla v fjmyslu najetí na ponorku
Na druhé st ranč ale i:naihdi vlá-

da nepochybuje o správností
prolilJícní anglí-ekýe- b

dfiHtojníků Arabieu dlu

nichž Arábie nc(iiéla v úmyslu na

ponorku najeli l' tok ponorky byl

tudíž proveden proti instrukcím

vydaným veliteli Císařská vláda

lituje a odmítá zodpovědnost za

jeho počin a uvědomila velitele

Schneidera o tomto rozhodnut)
'Au tčehto okolností moje vláda je

připravena zaplatili náhradu za

americké životy které k její vel-

kému politování byly ztraceny na

Arabieu Jsem splnomocnčn
s vámi vyjednával o této ná-

hradě" Toto prohláíení něme

ekcho vyslance způsobilo v

kruzích ve Washingtone

uspokojení a všeobecně má se za

to že i ostatní spory h Německem

budou k spokojenosti vlády Spoje-

ných Států vyřízeny
HoBlince v Chicagu budou v no

déli zavřeny
V pondělí minulého týdne vy

dal mayor města Chicaga Williarn

Hule Thompson prikaz že všech

ny hostinec musí hýli v neděli za-

vřeny příkaz tento vyvolal vel-

kou sensaci po celém Chicagu a

následujícího dne se nemluvilo o

ničem jiném než o tomto rozhod-nut- í

Pylo oznámeno že cbieag-iil- í

iládcí získali od Thompsona

týden před posledními městskými
volbami psané prohlášení že ne-

bude nulit i hostinec zavírání v

neděli Spojené Spolky v Chicagu

vydaly prohlášení v kterém ob-

vinily mayora že porušil sliby
které učinil před volbou kdy pro-hlás- il

že věří v osobní svobodu

domácí samosprávu stejné zdaně

ní a že ji! proti "modrým záko-

nům" které považuje za nespra-

vedlivé Náčelník policie llea-le- y

prohlásil že přísně prováděli
bude rozkaz mayoríiv Vůdcové

emperenčního hnutí prohlašují
že uzavření hostinců v neděli při-

nese občanstvu velkých zisk Po-

čítají že utratí se nejméně v kaž

eni hostinci v neděli $10 tak že

celková úspora bude $:J0()()0()

Strašlivé vraždční Arménů
V minulých dnech přijelo do

New V oi ku po Švédském parníku
llellig Olav šestnáct členů ameri-

cké rady pro uiíshíd v cizině kte-i- í

dleli ve Vanu v Turecku a byli

svědky strašlivého vraždění Armé-
nů a jiných křesťanských obyva-

tel Ottomanské říše Turky a Kur

dy Knvcr paša který nyní řídí

osudy turecké říše nechal usmr-

tit i ve třicíti dnech víco Arménů

neb Abdul Iliunid ve třicíti le

než Abdul Hamid ve třicíti e

historii jako "krvavý sultán" a za

jeho panování trpělo obyvatelstvo
Arménie nejvíce Slečnu Kmily C

Whcclerova v New Yorku sekre-

tářka arménské a indické pomoc
ní společnosti lískala v minulých
dnech informace od amerických

MILU0N

případech utlučeny k smrtí Jlyly

vháněny do obydlí která po té

byla zapálena I sirotci v misích

míssiích byli dcporlování V di-

striktu Van fJOOO Arménů bylo
v srpnu Jedna z na- -

íieh pracovnic v inissii vc Vanu

slečna Mcl-arenov-
a Američanka

zmizela když Turci prchali před

Husy v červenci Je pravděpo
dobné mrtva Sestra Maitha
Němka prchla n padcsřili sirotky
před zuřivými Kurdy Nebylo od

lé doby o ní ničeho slyšeli Ti

kteří unikli smrti nyní hladoví

Vláda znemožňuji! pomoc z ciziny
a sama neučiní ničeho v zájmu u! --

vení jejich bídy 7 27001)0 Ar-

ménů kteří vydali se na cestu do
Huška aby zachránili svoji! živo-

ty přes 100000 zemřelo tyfem
Na (10000 Arménů nalézá se v ru-di- é

armádě Tito dobrovolníci a

hrstka arménských revolucionářů

udáváni jsou za příčinu strašli-

vých tureckých násilností Pro-

fesor Vorperian Armén který
graduoval z 1'rinccton university
před dvacíti roky byl popraven v

líatfwiot pro za vinu mu kladené

podílení se na revoluci" Turci a

Kurdové prohlásili "svatou vá-

lku" proti Arménům a snaží se je

nyní úplně vyhubiti A těmto ná

silníkům nyní Německo přichází
na pomne

Nové válečné lodé pro Spojené

Státy
Jak se z Washingtonu sděluje

jsou právě hotoveny plány na zbu-

dování několiku válečných křižní-lu- i

které budou rychlejší a doko-

nalejší než podobné lodí kteréko-

liv národnosti Tyto nové lodi

překonají ve velikosti rychlosti u

vnlecné výkonnosti kteroukoliv u

válečnou lod nyní nalézající
se nu mořích Náklad na jednu
Inkovou loď bude kolem $18000
0OO a budou mít i rychlost čtyři-

cíti mil za hodinu K větší účin-

nosti těchto nových válečných lo-

dí bude použilo nových vynálezů
které jsou nyní billivě střeženy
nbv nebyly získány národnostmi

jinými Nové křižníky budou mí-

li nepisdiybně osm Šestnáct ipaleo-vve- h

a dvanáct čt rnáctipalcových
děl

Láska znamená občti

líozvodní soudy v Illinoisu pro-

jednávaly v minulých dnech dva

neobyčejné případy nichž je
den týkal se chudého lékárnické
ho klerka který přál si obětovali
sám sebe aby jeho iiuiiiželka ne-

obyčejně krásná žena mohla ží'i
v nadbytku a dostatku a druhý
šlechetné ženy která požádala

houdy aby povolily jí roavod lak

aby mohl její manžel oženili xe s

dívkou která měla se stát) matkou

D0IXAR0VÝ PAMÁTNÍK Dr A N

chlébi dívce je měla uláli se ma-

tkou jeho dítěte l aní Ottová j-- !

:jS roků stará a nemá dílek J)ív
ku které odhodlala se přepustili
svého manžela je slečnu Kffie

lloylesova 22 roky stiirá Její
historie o tom jak bojovala vc

nvéui nitru až rozhodla se učinili
tuto oběť abv nenarozené} ještě
dítě jejího manžela získalo jmé-

no pohnula všechny posluchače

llyl to připlul kdy bylo nutno ho

rozhodnout i mezi láskou a clí u

paní Ottová rozhodla se pro po

slednější Milovala vřele svého
manžela ale zároveň cítila h jeho
milenkou která je neobyčejní'
krásná Soudcové oba rozvody

povolili

Pconi uchvátili mexické atatky
Velké statky v Mexiku majetky

lo bohatých mexických rodin by

ly uchváceny héliem posledníidi
revolučních bf mexickými dělní

ky a bude velice těžko je z léehto
statků vypudili nž opětně pokoj
a mír zaveden bude v republice za

řekou Orande Jlovohiciofiáři roz-

šiřují učení že všechna země v

Mexiku patří dělnému lidu a pro
hlašují že tento měl plné právi
ji uchvátili pro sebe V někte

rých místech statkáři bylí vypil
zeni při povstání svých bývalých

(lelnilui lc tomu nedávno co

bylo oznámeni Manuelů Figuroví

řípanělii vlastnícímu více jak 2

0000110 idwů ve stálé Durango
vůdcem jeho zaměstnanců že tito
rozhodli se sami ujnioufi se jeho
statků Kígura byl vyzván aby
ve dvanácti hodinách nptiHtil hvoji
obydlí í se svojí rodinou líylo
mu sděleno že bude usmrcen ne-

vyhoví li požadavkům svého dčlnl- -

ctva Kigura byl nucen prchnou
ti chtěl-l- i zachránili život hvůj a
své rodiny V okolí San 1'cdro v

údolí řeky Nažitu a v jiných mí

stech velké plantáže uchváceny

byly peony mezi něž byly rozdě-

leny Ve státě Cbiuahiia všechny

tMzcmky putiici generálu muiis
Terrazasovi jakož i ty jež patři-

ly jeho zeli Creelovi dohromady
několik millionú akrů byly

skon-fiskováu-

Villou a rozděleny mezi

dělnou třídu Iělníei nyní pra-

cují na svých dílech a prohlašují
že nenechají se z nich vypudili
Několik set lisíe akru pozemků

vlastněných Mudcrovou rodinou
rozděleno bylo mezi peony

Pomezní boje v Tcxagu

Situace nu hooczí Texasu se v

posledních dnech mnoho nezměni-

la aíkdiv nájezdy mexických
banditů na americkou stranu ne-

byly tak časté V přítomné době
nalézá se na pomezi Texasu kolnu

lÍN0 spolkových vojáků kttíl
spolu s vyzbrojenými icnčaři a

CELLOVÍ

l'midnt Wíbicn oznámil ivoj
tajaoubeni

kl PW W í luf I f iHJuíf 4

Kpojenjch Ht&tfi oznámil vo htrc- -

lu iinnulcJio týdne tvoje znanou
Iii iií mini Vfirin n 11 Iř (íiilliivnii

WhhIiÍiiIoiiu l'uiií ijaltová jo {1

roků Mtar4 a je dobře nama v

wiudiíniťloniikveli Mo!eéi nkj cli
ř kruzích Jc vdovou po kbnotní- -

ku který rcmfcl před onmí roky
a před vm Klinikem h ním v roce

J8! byla dcénoii Kdilli lioíliiří
ovou y Wythcvíllc Va Oífícielný

bylo oznámeno v Jiílém J)oiiiřs že

valba bude tieba a } konána bu-

de v obydlí naní (luhoví: Sňatek
konuti budí! K nepoebybné: zaeYit

kem proHinee byl vdov

cem jk čtrnáct rncMefi JeHt v

přítomné dobij f!) roku ntir Od

úmrtí avé manželky a provdání
uvykli dcer Žil osamoceni a praví
mh že svojí oHamřlont třžcc není

Taní ílaltova není tak velkou jako
president ml tmaví vlaný a tma-

ví) oči a je vždy módní oblečena

fako jreKÍdent zajímá ne o litera

turu a dobročinnou priei Ozná-

mení ruxnoubení piřílo jako pře-

kvapení ale mnozí je očekávali

President paní fíultovou vidin

byl poprvé pohromadě v dubnu
lohoto roku při otevření míčové

Keony a hned tehdy povČwli že i

nejHou lboHtejnými kolovaly
WaHbinfrtoricm Ufliem mJUÍcc

června a července paní Maltová

byla boHtem v Corninh N II 1

domove presidenta VVilHona

kde p&aky náklonriOKli byly utu-

ženy Zde paní Oaltová byla

prcHidentovou Hpoleěnieí
' na proehLzkáeh a automobilových

projížďkách Od presidentova ná-

vratu do Washingtonu byli často

viděni Bpolu v divadlech pří sou-

kromých přátelských večírcích a

také časem spolu hráli golf I 'A-

idě to třetí svatba ve WÍIhoiiovó

rodinfi bčhem přítomné admin-

istrace Jedna z presidentových
dcer Jessie provdala se za 1'Yan-ee- s

Kowch Kayrea u druhá diiera

Kleanor za sekretáře pokladu
Williarn íl McAdoo (livver Cleve

Ianl byl posledním presidentcni
který oženil se v líílém doiné

Slečna Margaret Wilsonova vzdá

se titulu "první dámy v zemi" po

svatbč nvédio otce a očekává se že

společenská aktivita v liílém do-

ni 8 bude obnovena Taní Oaltová

vlastní pěkný domov v Dupont
nsidenčním distriktu ve Wash

in toni

Německo vyhovilo požadavkům

Spojených Států

Německo prostřednictvím Hvého

vyslunce ve Wiishingloně hrabčte
von Hernstorffa pinč vyhovilo
požadavkům vlády Spojených Kta

tu ve upojení h otopcním Arabi- -

en a vyjednávání co nejdříve bu

de zahájeno za účelem urovnání

případu Lusitanie Nélnccko od

mltlo zodpovědnost za potopení A- -

rabieu prohlaíeníin že útok ne

nařídilo vyslovuje politování na

ítrátou amerických životů a Hlibu

je roplatiU odškodné jejich rodi

nám Nyní řahiijcno bude vyjed
iláváuí H Nřmeekem v záležitosti

náhrady ta zničené americké íi
votv pil ixttopení lAisilaulť Ne

očekává e že Nčmecko odmítne

odpovědnost ta potopení Limita

nic ježto to událo před tím liej
admiralita rmlrnila iin thoily vede

ní ponorkové vAIky na žádost í'm-

j nvrh St&tfl ale lna ta to in

docíleno bude dohody V řiibižito-t- i

naplaceni náhrady i i ničené

ameriekí životy Německa vtiVli

dala plnou iihhí biiibétl llernitorf
fovi aby urovnal 5ielmy spory

Spojt-nýMt- l Státy kteří iruiklv

ItUltdkeiu veďiil ponorkoví vál

ky Německem S- - klrtiř nintf
kutud koiifrtet vydaneeui

v lUvrý Vi tě tu

konf- - rvnei l aiitínif rěití probil
d }t Spoj iié Mtv očckiUajl áv

NěliteekntttftH lolp VČdn'it ti
potopnd AruMcii a nul linu tú-itrad-

4 iidní nnteikVí jívir
Iv l?Mitotfř p lí připravit i

hiod itntu v ktr p'uí vboví
lni hvli nmvriekjřm pťJadukóm
atdl bv dl# jtdoal i e'i v' d u

lhof„trfřA d U i4V ioii A

rubb-- unii "Milý pui Vntiřit
rit1n?tlii t'ubl dM'lHtl upt
Itiiuíhu dohikliutlf lAVilitv-t- i

pí lindsi ArbUni toj iU U Aih
Hllií t4bdltl I ltlltmkl-1- ! Uk
IV VvdioA phil VvlhS lutVťUl r{

ř'm HpIAhi itíiurťkrh JH

:lí konány byly zvlá4lé v íireci- -

fie'd rodišti Ifásníkové

lir--y rJMMW
—

I

mm)

11

J Jelínek
- PEKAft A CUKEAít —

Dorty pro války —

Výborná zmrzlinu
13 a Vinton ul OMAHA

DOMY:
jízl V ul 7 nvřtiilnový ijíoo

' ran !'l)00
701 IVii Vury ni 'A ďiiiky

jiL ti ul i svěsLiiliiový domek—
4 loty

VM WwUory ul iliiliii')ro liiolova
I CI7 jižní li ul - - a ijiwiy
í!'!0 22 ul— lot 4rVM tfV)
!'IIH jíž 20 ul io
J!)0I til) íi Ht foliový Jot ůQxm a

iéiný dfíiri

V fU 21! 11 Ho H 2 (lomy
B2B2 Jíž J2 ul ínvítiiíťový domek

):: jíž 11 ul dva domky
l!l'H jižní S ul li nvřtuífový dftm
HHi již 12 ul dv domky
I!':s již ir lvn domky
Mňwe nakolik přknýi-l- i roii lotfl v

(inhd Hvrli jdkož I jln dumy a loty
nu prodli)
Pí'ililnst sn o rny a jiodrolmontl

BERKA & MUSIL
352 B01 B14ff„ Omaha Nabr

Tel OoukIm C007

i '1u

A

V
4 li? : '

Dr J W NOVÁK

český zubní lékař
Hiu „uMá mj m auktl A JII ldlA-- lllk

Illlll fflll řlll l Hl'Ujl llrUll M'lll1l Tl
f iulfiílMN rfU77 iioniiiy III V IBIIU Uil 1

101 m 10 riiui iln 3 imIii

Dr F A Sedláček -

OMAHA NEB

řftADDVNAi 127(1 Ho UHli Ktr

proti HoLelu 1 'rubili' i

Tel Kiil 4(51 a

Iíikii)i:nck: yion Ho uth 8tr
Tel TyiT £iil

Dopoledne i Dr AUiHOoera v
nenioentclili

V ť fíAlxiVNř nd 1 do 4 hod

y iMlpil - V uedídl od 8 du II i

t kód dopni

ChoimiVám proděli
dflvIproVái dům

ni
V ' lill Vál ri

▼ X ti4lh trnut
X__X icnuuvlitsl
V?

řlilMlM v
iy MlirUlii

VilUM
IKIVVIANIJ
iumiii:u co
llfN 14 Si

OMAHA NFHHASKA

Frank a Dorota Jandovi

HVt M Mt tjl k(l 4kM
♦
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První sekce Železnice na Ala&ce

dohotovena

Ovncel mil železnice jež budo-

vána je vládou Spojených Států
na Alašee bylo v minulých dnech
dohotoveno dle oznámení sekre-

táře Lanea Zbývá k zbudování
dalších b!0 mil Sekretář Linu: o

známil že vláda rozhodla se zbil-dovál-
i

školní budovu v Anchorage
novém městečku založeném vlá-

dou pří nové železnicí Anchorage
spojeno bude se Seward telefo

něm Vlá-d- v minulých dnech
v Anchorage divadlo h po-

hyblivými obrázky pro dělníky
zaměstnané na stavbě železnice

Čtyři muži uamrceni při výbuchu
v továrně na prach

Čtyři muži byli usmrceni a ně-kolí-
k

vážně zraněno při výbuchu
v továrně na prach patřící Aetna

Kxplosivc (! v Emporiiim 'a
Velké množství bezdýmiiého pra-cl- i

u připraveného k odeslání spo-

jencům vybuchlo ve středu mi-

nulého týdne Příčinu výbuchu
nebyla doposud zjištěna 1'ři vý-

buchu sušárna o dvou patrech by-

la úplně zničena n otřes byl cítěn
v okolí čtyřicíti mil Továrna na
prach hlídána byla strážemi ve

dne í v noci a toho důvodu má hc

za to že výbuch byl náhodný Ale

přes to příčina výbuchu je bedlivě

vyšetřována Továrně způsobeno
bylo tímto výbuchem škody v ob-

nosu $:i! VMM)

Boje se stávkáři v Dctroit

Iievět výpomoených šerifů a

dvacet stávkujících zaměstnanců

Michigan Alkali Co v Dctroit by-l- o

poraněno vc středu minulého

týdne při bitce kterou zahájilo
200 stávkářú kteří ho pokoušeli
vniknouti skrze vrata do závodů
Uělriíei tito vyšli na stávku v

ráno žádajíce zvýšení mzdy
Šerifové a stráže byli nuceni vy-

pálili několik ran z revolverů nad

hlavy stávkářú aby je přinutili k

i ozchislu

Oslava narozenin básníka Kileye

Známý americký básník Jame
W hitroiiib Kiley žijhi v Indiána
poliš slavil ve ítvrtek miiiulélu

lýdue jedny Ze svých iiejšltistněj
tich narozenin ve svém životě Myl

čestným bouli la divadelního před
stav eid odpoledne a veécr sucast
nit se hitnkttti uspořádaného ni
jihu pneiM n 2"00 btV-iiiík-

výeh piátel podruviht jej v !i

vadle Pudní liter ii mluvili píi
'itnkitč Aplava giutubod která
liieháiiela Kiteyovi o pisbdul
dva týdny iloHtotipilu e ítvrtek
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