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KRONIKA UDÁLOSTÍ
Osvčdčoná uniová kapela So Omažská

Ze svita průmyslu a práce

Dnes už nemluví se o stávce

Clevelandu ale za to tím více

a podobné hospodářské stavby i

také obydelní budovy byly poško
zeny Na sta akrů nadějně vy

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ pod Uzením ch valné
toámtao kapttlnlka

- nabízí gv služby ctžnťmu obecenstvu ku viein
přiležltostem jako: —— - -

záňayžm tiletim MllM jetfMm' prflyoflflm atd

Za áplnou spokojenost a výtečnon hndbn se rněí

Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
F J FraOka na 20 a Sul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž

hlížejícího obilí bylo kroupami
potlučeno — V okresu Polk v
Minnesotě úroda na padesáti
Čtverečních mílích byla zničena

krupobitím jež sneslo se tam v

pondělí večer Ve Stephen v

tomtéž státě bylo potlučeno obilí
na 1000 akrech Bliže Garry
Již Dak zničena byla úroda na

pruhu dvanáct mil dlouhém ačtjři
míle Širokém V okresu Mar-sha- ll

v Iowě poškozeno bylo obilí
vichřicí provázenou silným lijá-

kem Někde hospodářská stavení

byla rozválena a v St Anthony
sbořil vítr novou školu

boykotu kterýž prohlášen by!

proti společnosti pouliční dráhy a

každému kdož ji podporuje Ná

sledkem toho kárv iezdí téměř

úplně prázdny vyjímaje ony

"panských čtvrtí" kdežto uniové

dostavníky a káry Little Consoli-

dated jejíž síť ušetřena byla
stávkou jsou přeplněny Gen

Axline vyhrožuje že zakročí proti
majitelům hostinců a restaurací

kteří odpírají obsloužiti miličáky
ale lidé mají z těchto výhrůžek
málo strachu Začínají proska
kovati pověsti že také mezi zří

zenci na -

Little consonaatea

Ruku k ruce pale k paíi
tvořme řetiz obrovský
At se nikdo opoviíi
hanit jazyk otcovský m

Ku Slavnosti

OTEVŘENI
NOVÉ SÍNĚ

TĚLOCVIČNÉ

JEDNOTY SOKOL

AlgerSv labuti zpiv
TI t_ V_

rosieamm uraanim cínem ex- -

sekretáře války Algera bylo vydá-
ní provolání v němž odpovídá na
obvinění vrhaná na něho veřejným
tiskem v této zemi tak 1 za hra

nicemi Na počátků poukazuje
na obtíže jež nevyhnutelně vzni

kly mobilisací armády jež s 25
tisíc múzu rozmnožena byla na

275000 během šedesáti dní a za-

opatřena výzbrojem i Šatstvem
což všecko téměř muselo býti
děláno a kupováno Obvinění
že on nacpal do míst dústojnických
v dobrovolmcké armádě lidi ne

schopné jenům když měli politi-

cký vliv nezakládá prý se na

pravdě President a sekretář války
jmenovali důstojníky pouze pro
tři pluky inženýrů tři pluky jízdy
a deset pluků pěchoty Pro ostat
ní pluky dobrovolnické byli dů

stojníci jmenováni guvernéry stá-

tů v nichž byly sorganisovány
President dosadil celkem 1032
důstojníky a z těch 441 byli z

pravidelné armády a 591 z občan-

ského života Poslednější téměř
všichni měli vojenské vzdělání
neb zkušenost a s jakou péčí byli
vybíráni o tom svědčí ta okolnost
že ustanoveni byli ze 35000
ucházeČů Z 26 generálmajorú
presidentem jmenovaných devate
náct bylo jich vzato z pravidelné
armády a sedm z občanského ži-

vota Z těchto posledních všichni
až na jednoho studovali na vojen-

ské akademii west-points- Bri-

gádničil generálů ustanoveno bylo
102 a sice 66 z pravidelné armády
a 36 z občanského života Tito

poslední vesměs sloužili ve válcs
občanské neb v bojích s rudochy
a osvědčili se býti schopnými ve-

liteli Byli prý výminky ale tu
ve všech stezkách života shledá-

váme lidi kteří nekonají uspoko-

jivě práci' již na Sebe vzali Na

odporučení sekretáře války bylo
prý velmi málo důstojníků ustano
veno a ti kteří byli za ty nemusí
se styděti Jsou mezi nimi nynější
brigádní generál Wood a pluko-
vníci Torrey a Grigsby Pluko
vníci inženýrů jmenovaní sekre
tářem války měli všichni vojenské
akademické vzdělání a z deseti

plukovníků pěchoty osm prošlo
jich školu west-pointsk- Pluky
tyto všecky prý konaly neocenitel-
né služby což dokazuje nejlépe
že měli dobré důstojníky Na
konec dotýká se Alger obvinění
že snad peníze byly zpronvěřovány
a tu praví: "Co týká se vedení

služby tu nikdo s nějakým vědo-

mím o faktech nemůže dokázati
že jediný dollar byl vyplýtván
ukraden neb zpronevěřen z těch
set milionů jež prošly odborem

války Záznamy jsou otevřenou
knihou a mně to způsobí potěšení
budou-l- i přísně prozkoumány a

poprosím svého nástupce aby
ty účty zemi kdykoli nále

žitě budou vyžádány tak aby celá

pravda byla známa"

Beze stopy v brazilských pustinách

Družina vedená Weldonem
Williamsem a Marcusem Kirkem
z Kansas City a Albertem ureen- -

fieldem z Mapleton Kan jež vy-

pravila se v březnu minulého roku
do Brazilie hledat veliké kauču-

kové lesy nedala již o sobě věděti
od června r 1898 a tu panuje
oprávněná domněnka že Členové

její povražděni byli divokými In-

diány v pustinách západu brazil-

ského Za výpravou stáli kapitá-list- é

z Kansas City a T B Pricem
v Čele Týž vypravil Franka
Greenfielda bratra jednoho z po-

hřešovaných mužů do Brazilie aby
po družině pátral a sekretář státu
Hay nařídil našim konsulům v

Buenos Ayres Rio Janeiro a jiných
jiho amerických městech aby mu

byli nápomocni a sami aahájili
pátrání po dobrodruzích Paní
Williamsova manželka jednoho z

vůdců výpravy hned loni do Bra-

zilie odejela a všude se poptávala
avšak nyní se vrátila nemá
žádné pochybnosti le muž její
není už více mezí živými

ilvclif fokroay
Kolem Aberdeen již Dak tněli

vtneděli večer krupobití prováze-
né lijákem a vichřicí jel mnoho

škody natropilo V Ashton nabyla
vichřice sfly tornáda a poškodila
několik budov Mezi lloaghton
a CtíunYH sraleny byty v&ra&y

Z WuMitrtono

t V poslední době často výsky

tovaly se pověsti že republiky v

Střední t Jižní Americe utvořili

hodlají jakousi allianci proti impe
i t r

riansmu a expansi opoj oiaiu
Odbor státu na základě důklad

ného vyšetřování něco podobného
rozhodně popírá V zemích těch

panuje prý vřelé přátelství vůči

Spoj Státům a není tam ani po-

hádky po nějaké agitaci nepřízni-

vé této zemi

Záležitost lynčovaných Italů
ve státu Louisianě vzala na se

povážlivou tvářnost Italské kon-sulát- ní

úřady zjistily totižře čtyři
z pěti zavražděných mužů byli
dosud poddanými krále Hum ber ta

% Příjmy vlády za měsíc Červe-

nec obnášely $48054258 vydání

$56561090 čímž jeví se schodek

$8158000 Je to více nežli

sekretář Gage očekával

% Nový sekretář války Elihu
Root ujal se svého úřadu v 1 1

hodin v úterý dopoledne Před-

chůdce jeho R A Alger odejel
ve 12:45 z Washingtonu

X S prodejem pozemků na re

servaci Hile zeme v Minnesotě

započato bude 1 listopadu Po-

zemky nabídnuty budou osadní

kům ve čtyřicetiakrových lánech a

ty jež po veřejné dražbě zbudou

rozprodá soukromě vládní jedna
tel Žádný pozemek nebude pro
dán pod odhadnutou cenu

X Podadmirál Sampson předlo-

žil nei vyššímu soudu distriktu
Columbia jménem svým důstoj
níků i mužstva nárok na kořisť
if nlfinílpíf iím za zničení Eoa
j
— g # -

nělského loďstva u Santiaga Ad

mirál Dewey přihlásil se již o svůj

podíl touže cestou

1 Sekretář státu Hay obdržel

sdělení od A D Whitea předse

dy americké delegace v Haagu že

šestnáct vlád podepsalo arbitrační
orotokol ísou mezi nimi též

Francie Anglie a Rusko

Laurentz Jorgensea ustano-

ven bvl ve středu listonošem v
¥

Omaze a Julian C Zeman v Da

venport la

KepBDUUni IQW9II

konali v úterý svoji státní konven
ci v De Moines a postavili do

Leslie M Shawz Denison místo-guvern- ér

J C Millimanz Logan
dozorce veřejného vyučování R

C Barrett z Osage železniční

komisař E A Dawson z Waver- -

ly nejvyšší soudce J C Sher-wi- n

z Mason City První čtyři
úřadníci byli znovunominováni a

celkem jediný zápas sveden o no-

minaci pro úřad člena nejvyšŠího
soudu V platformě schvaluje se

válečná politika presidenta
zlatá měna a vyjadřuje

se uspokojení nad tím že lepší

poměry v zemi zavládly

DROBNÉ ZPRÁVY

Ve Webb City Mo zatčena

byla J Tborntonová na obvinění

že zavraždila svého manžela do-

bře známého důlního inženýra

jehož tělo nalezeno bylo blíže

města s hlavou témčř od trupu
oddělenou Tborntonová opustila
muže svého asi před rokem a čřsto

vyhrožovala Že ho zabije Jednou
střelila po něm na ulici

V new-yors- státní káznici

v Sing Sing popraveni byli v pon-

dělí elektřinou Louis Pullerson a

Michael McDonald oba zákeřní
vrazi

Joha Thompson a žena jeho
staří to manželé nalezeni byli
mrtvi v jejich domově nedaleko

Shamokin Pa každý se střelnou

ranou v hlavě Všecko poukazo-
valo k tomu že Thompson zavra-

ždil Zenu svojí načei sám vlast-

nímu Života konec učinil Žárli-

vost byla prý pohnutkou zločinu

V Chicaga sešli se vyrabitelé

pluhů a polního nářadí vůbec a
rokovali o zvýšení ceny tvého
zboží Po delší debatě usnesli se

ponechati si toto příjemné překva-

peni pro rolnictvo al do ty zálí

Vymlouvají se ie suroviny stouply
▼ ceni a ta prý oni musejí m nijak

v Boone o půl dvanácté

dopoledne Mimo to zraněno

bylo šest jiných mužů z nichž
dva nejspíše zemřou Co bylo
příčinou neštěstí dosud se neví s

určitostí

Žlutá zimníce

Celkem čtyřicet případů a osm
úmrtí na žlutou zimnici událo se v

invalidovně blíže Hampton Va

Vojenští lékaři domnívají se však
že mají nákazu pod kontrolou a

nanejvýš mohly prý by se objeviti
nějaké nové případy ve vesnici
Phoebus kamž vysloužilci často
docházeli Vojenská posádka
jež nalézala se na vládní reservaci
nedaleko ústavu byla přestěhová-
na da Battery Point Del Všecka
okolní města prohlásila karanténu
proti Hampton a Phoebus ale
celkem nepanuje žádný postrach
hlavně následkem ujišťování léka-

řů že netřeba se báti rozšíření

nákazy Nejhůře postiženo výletní
místo Old Point Confort odkud
všichni hosté se vystěhovali při
prvním popiachu Nezůstalo
tam ani 300 lidí Ve středu udály
se nové čtyři případy v ústavu

vysloužileckém -

- Alger slavné uvítán

Bývalý sekretář války Alger
'

nadšeně byl uvítán při návratu do
svého domova v Detroit Mich

Výbor čítající 500 členů vyjel mu
ve zvláštním vlaku naproti až do
Toleda a když na nádraží detroit-- f

ském zastavili byl to povel k já
sání a provolávání slávy Alger
doprovoděn byl ku tribuně před
radnicí průvodem v němž jelo
300 bicyklistů a kráčelo přes tisíc
mužů Když pak rozhlédl se po

nepřehledném zástupu svých obdi-

vovatelů nemohl se ubrániti hlu-

bokému pohnutí Uvítán byl jmé- -'

nem občanstva mayorem Maybu-ry- m

a guvernérem Pingreem
načež krátce odpověděl Večer
konána byla v radnici audience
při níž potřásl Alger pravicemi
několika tisíců lidí

Žně obchodníku v Kiondiku
Emerson Bullz DulluthMinn

vrátil se do svého domova po 18
měsících ztrávených v Kiondiku a

vypravuje že lidé kteří skutečně

"dělají" peníze v krajině té jsou
obchodníci Těm přijde veškeren

výdělek drobných zlatokopů Mi-

nulou zimu Bull byl na vrcholu
Bílého průsmyku kdež zaměstná-
val se dopravou nákladů Brzy z

jara jistý Kilgore rovněž z Dul-luthaB-

vypravili se do Dawson
s potravinami a jejich pramice
byla první jež do toho města do-

razila Trh byl téměř úplně "vy
čerpán a tu za dvě hodiny po
otevření prodali všecko své zboží
za {7200 O vejce byla hotová
tahanice za $85 za bednu bram

bory prodávaly se po 67 centech
libra a citrony po {65 za 300

Veřejné pozemky v Již Dakotř

Zápisnici sedmi spolkových po-

zemkových úřadoven v Již Dako-t- ě

podali zprávy z nichž vychází
najevo že asi 11 000 000 akrů

pozemků nezabraných a přístup-

ných nyní osadníkům nalézá se
ve státě tom Jsou to z většího
dílu pastviny a pozemky jež za-

brali lze jako minerální půdu Ve
starších okresích kde také češi z
většího dílu usazeni jsou není
téměř žádných vládních pozemků
Nejvíce jest jich dosud v distriktu
Rapid City

talota postavci! ieka Pan L
W Banoh 1 Aurora Springs Mo

díloje následovní : Naie děcko bylo
po eelá léto ehuravé a chatrná a sotva -

mohlo nějakou potravu přijmout!
Posléze vyrazily na něm po celém tito
ty tejoíkliííjií vředy jaké Jsem kdy
viděl ale díky valeaa Dra Patra Ho
boku přivodilo ono v brzká vyléčení
DiU pravi tak jako dospělí natesají

v Dra Petra Hoboku idraví a Mast-
nost Raní Kaasa lékárnickým —

tvttátef jednatato je pmOntf O
podroooosU tana Der

Hansy UX-- 114 So Ecrrj itx

za tunu dobytého uhlí Lelkem

zvýšena byla dělníkům mzda o 15

centů od 1 března

Vracející se dobrovolníci
V úterý

'
večer přijel do San

Franciska parník Senátor s desá

tým plukem pennsylvanským čí-

tajícím 721 mužů a 38 důstojníků
Pozornost upoutala vlajka stažená

do půl stěžně a brzy donesena

byla na pevninu smutná zpráva
že velitel pluku Hawkins na mo

ři zemřel Plukovník trpěl hned

na počátku kampaně luzonské ra

kem ve vnitřnostech ale odepřel

uposlechnouti lékařů kteří radili
mu aby klidu si popřál Prohlásil
že půjde tam kam hoši jeho pů-

jdou a slovu svému dostál U

Malolos nalézal se v čele svého

pluku a tam také síly jej konečně

opustily Musel se uchýliti do

nemocnice v Manile kdež vytrval
až do vyplutí parníku Nemoc

jeho zhoršila se když Senátor za-

kotvil v Yokohomě (16 července)
a za dva dny potom zemřel Tělo

vloženo do rakve neprostupně
uzavřené a po celou cestu střídali

se vojáci na stráži u mrtvoly
Plukovník Hawkins pohřben bude

Pennsylvanii Senátor měl

příjemnou plavbu a mimo úmrtí

plukovníka Hawkinse Žádné neho-

dy se na parníku neudály Penn-sylvans-

pluk ztratil celkem 24
muže — Dobrovolníci oregonští
a nebrasští tráví klidně život v tá-

boře kdež postaráno jest o veške
ré pohodlí ' Strava je výborní
Mimo obvyklé vojenské porce do

stáván nakládané ovoce mléko a

máslo Setniny mají též své po
travní zálohv za něž kupují si

ahůdkykteréž vláda neposkytuje
Oba pluky v táboře se nalézající

vyjádřily přání aby rozpuštěny
byly v San Francisku a tím odbor

války bude se říditi Dobrovolní-

kům dostane se tak cestovného

jež obnáší značnou částku — Ve

středu přijel do San Franciska
nemocniční parník Relieí s 350

raněnými a chorými vojáky Bě-

hem plavby zemřeli pouze dva

muži a balsámované jejich mrtvoly

byly přivezeny

Hranice Alasky

John Zachert důlní inženýr ze
San Franciska tvrdí že hranice

Alasky vyznačeny jsou mezníky
na malou vzdálenost od sebe roz- -

sazenými a v každém tom mezníku

je prý mapka dřívější ruské drža

vy Dle náhledu Zacbertova du-

plikáty poslednějších uloženy jsou
archivech v Petrohradě Výpra

va opatřena potreDnymi pomůc-
kami snadno prý by našla ony

mezníky a objevením staré ruské

mapky spor o hranice mezi ame

rickým územím a Kanadou snadno

dal by se potom vyříditi

Inrersoll nezanechal poslední vůle

Jistý muž kterýž nalézá se v

blízkém styku s rodinou plukov-
níka Ingersolla vyjádřil se že

žádná poslední vůle nebyla po
zesnulém nalezena a nikdo kdo
znal Ingersolla není tím překva-

pen Slavný svobodář nevěřil prý
v poslední vůle a vždycky říkal
že úplně důvěřuje zákonům jež
za tím účelem byly sestaveny

Jaký majetek Ingersoll zanechal

též není známo Rodina jeho
dosud nepodnikla žádného vyše-

třováni

Železalcaí eítéstí
Z neznámé příčiny vyšinul se

poštovní rychlík na dráze North-

western z kolejí při úpatí vrchu

Moingona nedaleko Boone la v

úterý po páté hodině ranní a dě-

sná katastrofa nastala Parostroj
zaryl se vedle kolejí a káry přes
něj přeletěly a svalily se a hráze

patnách stop vysoké John Ma-

teno n stroj řídi č George Schmidt

topič D Stone vrchní poštovní
klerk a J J 0'Brien expresní po-
slíček z Chicafa byli namístě
usmrceni kdežto A W Hoyt
příručí po&ovní klerk poranil ac

tak tlice že zemřel v nemocnici

m
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Pokroku Západu

vzmáhá se ruch kterýž nevěstí nic
dobrého Zřízenci přistoupili
hromadně k unii a zaslali depeši
senátoru Hannovi předsedovi
zmíněné korporace zdali unii
uzná Hanna mešká někde ve
Franciu — Jak se dalo očekávati
trust tavičský odepřel přijmouti
odporučení státní arbitrační řady
tak závody jeho zůstanou na-

dále zavřeny Společnost pokusí
sice zahájit! práci ve Smelcovně

Grant ale podle viech známek

nedopadne to o nic lépe nežli

kdyl učiněn byl pokus otevřití u

Globe Přihlásilo se tak
málo dělníku le vůbec ani neza-

čalo se pracovati — V loděnicích

Slonových v Brooklyn! a v Bur-Ieeový- ch

na Staten Islandu vyšli
železářští dělníci na stávku Žá-

dají větší plat — V iihlodoleeh
Tennetsee Col Ar Iron Co přidá-
no bylo 7coo havířům r —a ct
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Personál

Cavenér Joies o lyičováoí
Guv arkansasský Jones odpo-

vídaje na dotaz New York Times
o příčinách

' a prostředcích proti
lynčování praví mezi jiným:
"Lynčování v tomto státě děje se
téměř vesměs v případě nemravné-
ho útoku zvláště když běloSka
znásilněna jest černochem Tento
zločin je tak hrozný a hnusný že a

vSecky zákony na světě ať sebe

přísnějSÍ nemohou dle mého ná-

hledu
se

zabrániti lynčování když
vinník upadne do rukou rozdrá-

žděného davu Nemohu navrhnou-t- i

žádného prostředku proti tomu
poněvadž nestává žádného leč
ustání zločinu samotného Je to
ovlem politování kodno neboť je
nejlépe kdyl zákon béře s svým
pravidelným chodem ale dokud
lidaká povaha zuatane takovou
jakou jest poměry v toaato o&Jedu


