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NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ stůně tak že nikdo kromě lékaře
nesmí k němu a lodi neúčastní se Osvědčená uniová kapela So Omažská
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vládu zákona a pořádku jež chrá-

nila by Život a majetek a posky-
tovala každému příležitost ku

vyhledávání blahobytu" Lidé
ovšem tleskali a president měl

radost že se jim tolik líbilo otře-

pané povídání o vlajce
Tažení proti černochům

V Little Rock Ark kdež v

poslední době spáchali černoši
několik hanebných zločinů na

v

nabtzt svi služby ctěnému obecenstvu ku víem
pMleíltostem jako:———

zžňaTám ?fletttm fliTafllflm tofim prfiyofllm atď

Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se mři

Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p
Fraňka na 30 a S ul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž

bílých ženštinách bylo proti nim
rázně zakročeno Z padesáti čer
nochů pozatýkaných na podezře-
ní většina byla jich poslána do
vězení na šedesát dní při chlebě a

vodě Každý zaháltjící černoch

jest zatčen a uvězněn Proto
nastalo z města hromadné stěho
vání černého obyvatelstva čehož
ovšem nikdo nelituje Tři černo-

ši stotožněnf jako pachatelé úto-

ků na bílé ženštiny odvezeni byli
Little Rock poněvadž úřady

bály se lynčování
Mormonští mlsslonářl

Sekta mormonská začíná rozví--

jeti velmi čilou agitaci v krajích
kde neměla dosud téměř žádných

stoupenců Nejdříve působili
missionáři mormonští na jihu ale

tam dostalo se jim v některých
místech takového přivítání že v

horlivosti své značně ochladli

Událo se několik případů že fa-

natikové jiných "uniravnělých"
sekt zmrskali missionáře obalili

je dehtem a peřím a zahnali do
lesů Proto nyní zaměřili na se--
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vzdal se Delegall poručíkovi
Woodovt z prvního pluku a mno
ho černochů bylo pozatýkáno
Dosud však skrývají se v močá
lech u velikém počtu a prohlašují
Že se nevzdají Kolem Darien

celý první pluk georgijský koná
službu neboť dosud panují obavy
před všeobecnou plemennou bit
vou V krajině té známé jako
černý pás jest pětkráte více čer-

nochů nežli bělochů a tu výsledek
byl by velmi nejistý Běloši ne-

mají však strachu neboť jsou
dobře ozbrojeni na vojsko mohou
se spolehnouti a mimo to až z da-

leka celé družiny bílých ozbrojen
ců přijíždějí aby černochy udrželi
na uzdě kdyby snad k útoku se
odvážili Vojsku velí plukovník
Lawton jenž obdržel plnou moc
od gurernéra Candlera

Dvojitá poprava
V Muskogee I T vykonána

byla v pátek první zákonitá po-

prava bělochů v Indiánské oblasti
Oběšeni byli Cyrus A Brown a

Matthew Craig přistěhovalí z

Kansasu kdež Brown náležel k

jedné z nejváženějších rodin v

Salina Brown zabil Daniela
Cuthberta starého to muže na
řece Arkansas v říjnu 1896 Cuth-be- rt

bydlel v domku na člunu
zbudovaném a pečoval o Browna

když byl týž nemocen Po uzdra
vení Brown zastřelil svého dobro
dince ze zadu hodil mrtvolu jeho
do řeky a odejel se člunem Craig
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FredJelinek

rovněž tak zbabělým způsobem
zabil příručího maršála Spojených
Států Josepha Heinrichse v Ta- -

blequah I T v březnu tohoto
roku Heinricha zatkl Craiga pro
nedovolený prodej lihovin v území
na noc vzal jej do svého vlast

ního domu Ve spánku zastřelil
Craig maršála revolverem kterýž
byl mu podán jedním 7 jeho přá
tel Brown i Craig spali klidně
v nocí před popravou a každý po-

jedl bohatou snídani Žertovali

spolu a kouřili až kukle byly jim
na hlavu upevněny Když byl
provaz Brownovi na krk zadrho-vá- n

odhodil doutník a pravil:
'Zatáhněte to trochu těsněji"
Smrt u obou nadešla dosti brzy
Dcera a syn oběti Craigovy pří
tomni byli popravě

President o válce

President McKinley na své ce
stě z prázdnin zastavil se též v

Oceán Grove N J kdež promlu
vil k očekávajícímu jej davu ná-

sledující írásovitou řeč: "Věřím
že je více lásky pro naši vlast a
že více lidí miluje vlajku nežli

dykoli před tím Kdekoli ta

vlajka je zdvižena nehlásá despo-tism- us

aniž útisk nýbrž příleži-
tost pro každého svobodu a lid-

skost a co ta vlajka udělala pro
nás chceme aby též udělala pro
všechen lid a všechny země jež
těstím válečným připadly pod
naši právomoc Ta vlajka ne-

znamená něco jiného ve Spoje- -

ých Státech a něco jiného na
Porto Ricu neb Filipínách Na

ěkterých stranách vyskytovaly se

pochybnosti ohledně směru vlády
na Filipínách neváhám to xde

id Napřed mír a teprvé potom
blahovůlí pro vlečky založíme

Žádných válečných operací Ad

mirál jeví těžké příznaky srdeční

vady
Miles chválí Roota

V poslední době časopisy ad

ministraci nepřátelské neustále

rozhlašovaly že prý mezi novým
sekretářem války Kootem a vrch
ním velitelem armády generálem
Milesem došlo ku roztržce Po
věsti tyto vyvrací nynj sám Miles

jenž v rozmluvě se zástupcem
new-yorskéh- o časopisu Tribune

vyjádřil se mezi jiným: "Nový
sekretář války je mužem rázným
a následkem toho velmi rozdílné

poměry již nastaly Zájmy země

vyžadovaly energické vedení vál-

ky na Filipínách a nyní je mají
Nevím ničeho o změně velitelů na

ostrovech Moje vrchní velitel-

ství armády nemá ničeho společ-
ného s administrací Jako velící

generálmajor jsem zodpověděn za

zdraví a kázeň ve vojsku Obé

jest výborné''

Kombinace dofcytkářfi

Dřívější kongresní poslanec M

S Peters z Kansasu organisuje
kombinaci dobytkářů jež kontro-

lovala by veškeren obchod ve

státech Kansasu Missouri Neb-rasc- e

a Indiánské oblasti Praví
se že 100 největších dobytkářů
středního západu slíbilo již své

účastenství Schůze konána bude

12 záři a upíná organisare pro- -

Siraářek

Frank Sobotka

vedena Kansasský senátor Har-ri-s

jest jedním z nejdůležitějších
činitelů v celém projektu a praví
se že bude předsedou nového
sdružení

Křižák Boston doma

Do San Franciska přijel v so-

botu křižák Boston z Manily
kdež súčastnil se též památné
bitvy na moři v níž zlomena byla
moc Španělska na východě Ze
zálivu manilského vyplul 6 čer
vna ale v Hong Kongu pobyl
delší dobu v loděnicích k vůli
očištění dna Do Honolulu do-

razil 9 srpna a vzdálenost tuto
urazil dříve nežli kterýkoli váleč-

ný parník až dosud Celá plavba
byla tichá a klidná a nejmenší
nehoda se nepřihodila

Ze svita prúmysln a práce
Clevelandská stávka na pouliční

dráze bude nejspíše vyšetřována
státní radou arbitrační Těleso
toto nemohlo ve sporu zakročiti

ježto dle zákona práce sraiřovacf
může předsevzíti jenom tenkráte
když obě strany o to žádají avšak

oprávněno jest ku zavedení vyše-
třování o příčině stávky a o tom
kdo ji protahuje na žádost jedné
strany Stávkáři vyzváni byli
Central Labor unií clevelandskou

aby vyšetřování takové požadovali
a dle všeho k tomu dojde

lili v Jiiaf Dikote

Krajina ▼ Černých vrších záso-

bována bude letos do značné míry
uhlím z dolů Black Hills Coal Co

západně od Belle Fonrche Že-

leznice jež zbudována byla loni

Spreckelsy z New Yorku vypra-

vuje pravidelné vlaky a společnost
nemůže ani Tyfízovati všecky ob-

jednávky oblí Žila uhelná jest

POLITICKÉ

Z Wasnlntono
' i Odbor války vydal v neděl

zajímavý výkaz o finančních po
měrech ostrova Kuby Vychází
z něho na jevo že pod vojenskou
administrací Spoj Států příjmy
od i ledna 1899 do 30 června
běžícího roku přesahovaly vydání
slušnou sumičkou 11481022
Oznámení toto bude pro mnohé

překvapením neboť se všeobecně

mělo za to že na Kubu doplácí'
me Během zmíněné doby příjmy
ze všech zdrojů obnášely $6982- -

010 vydání $5501988 Z to

hoto obnosu vynaloženo bylo

$1712014 na opatření zdravotni-
cká $505263 na stavbu a zlepše
ní kasáren $443563 na organisa-c- i

roztřídění a výplatu četnictva

$250673 na veřejné práce přístavy
a pevnosti $293881 na nemocni
ce a jiné dobročinné ústavy $242
146 na občanskou správu $723

291 na různé obce $88944 na

vypomáhání nuzným $42205 na

karanténní opatření Za měsíc

červenec samotný vybráno na cle

$1201537 na vnitrozemských
daních $56351 pošta vynesla
$15000 z různých zdrojů přišlo

$65435 celkové příjmy obnášely

tedy $1339324 vydání $1029- -

877

Důchody ze všccn zarom na

Filipínách obnášely od počátku
americké okupace $5249411

Republikáni pennsylvanští
konali svojí státní konvenci

Harrisburgu ve čtvrtek a senátor

Quay opětně dokázal že je dosud

"bossem" své strany Jeho ne

přátelé hlasovali totiž proti onomu
odstavci v platformě kde se schva

luje jmenování Quayovo do spol
kového senátu guv Stonem avšak

poraženi byli velikou většinou

Quay sám súčastnil se konvence

jako delegát a při vstoupení do
síně uvítán byl ohlašujícím potle
lkem V platformě schvaluje se

nadšeně administrace presidenta
McKinleyho ve všech záležitostech

domácích i zahraničních Též se

odporučuje zbudování nikaraguaj
ského průplavu a podpora ameri-

ckému plavectví tak aby $200-00000- 0

vyplácených každoročně

zo dopravu amerického zboží ci-

zincům zůstalo v zemi Lístek

pro příští volbu sestaven byl jak

následuje: Pro nejvyšší soud J
H Brown z Lancaster pro vyšší
soud Josiah R Adams z Filadel
fie státní pokladník podplukovník
James EBarnettz desátého penn

sylvanského pluku

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Útočníci u krajana obžalováni

Velká porota zasedavŠÍ ve Fort
Dodee la vznesla obžalobu

proti George a Dan Sullivanovým

pro útok s úmyslem těžkého po
škození na těle spáchaný na če

ského rolníka Josefa Vosyku Je
den ze Sullivanů bodl v hádce

Vosyku tak nebezpečně že raněný
dlouho mezi životem a smrtí
kolísal

Plemenná válka

V Darien Ga vypuklo dlouho

tajené nepřátelství mezi bělochy a

černochy jež vésti může ku veli

kému krveprolití Před několika

dny zatčen byl černoch Henry
Delegáti na obžalobu ze znásilně
ní bílé dívky a" před lynčováním
zachráněn byl pouze včasným po-

voláním vojska do Darien John
Delegall syn zločincův vyhrožo-

val všude že se pomstí Šerifovi a

tu rozhodnuto bylo vzíti jej též

do vazby Při zatýkání zastřelil
však lotr příručího šerifa Josepba
Townsenda všeobecně váženého

občana a poranil jiného zřízence

Po spáchání zločinu uprchL Sotva

že zpráva o vraždě roznesla se po
městečku a okolí běloši začali se

ozbrojovati a přísahali Že postřílí
všechny Černochy kteří do cesty

jim přijdou Na polapeoí Dele-gall-a

mrtvého neb Živého vy-

psána byla odměna $100 a guver-

nér požádán aby obnoa ten xvýSiL

černoši když slyšeli co se na ni

strojí otekli x města a skryli a v

močálech hustým mláxím porost-

lých Poněvadž jsou til jak ná-

leží ozbrojení mole dojiti ku

pravidelné bitvě Do Darien po-ctt-
ao

bylo ul vojsko V sobota

p J

pět stop silná a neznámé šířky
Asi 75 havířů pracuje v dolech a

společnast zaměstnala by další

kdyby je mohla dostatí

Vítejte nám!

Dnes večer očekáváme návrat

prvního pluku dobrovolníků ne

Drasskycn z Doiiste manuskeno o

nichž našim čtenářům jest známo
že proslavili se svou chrabrostí a
udatenstvím Nechť si soudíme

oprávněnosti našeho válčení

proti obyvatelstvu filipínskému
jakkolivěk to ovšem nepadá na

váhu když posuzujeme počínání
sobě hochů prvního pluku Jako

praví vojínové byli poslušni roz
kazů jim daných a osvědčili svou

neohroženost i získali sobě i státu

pověst nejchvalnějŠí Proto vítáni
budou dnes právě tak okázale

jako loučili jsme se s nimi před
patnácti měsíci když vypravovali
se na dalekou cestu ku břehům

filipínským
Dne 25 dubna minulého roku

přijal kongres prohlášení války a

president povolal 125000 mužů
do zbraně proti Španělům Nebra-sk- a

byla mezi prvními státy kteréž
na provolání presidenta postavily
pluk do zbraně neboť již dne 16

května tedy ve dvaceti dnech po

prohlášení války odjel první pluk
nebrasský sestávající ze dvanácti

setnin na západ aby vypraven
byl ze San Franciska ku břehům

filipínským Pluk tento sestával
z následujících setnin: Setnina A

z York B z Fullerton C z Beatri-c- e

D z Lincoln E z David City
F z Madison G z Geneva H z

Nelson I z Bennett K z Colum-bu- s

L z Omahy a N z Broken
Bow

'

V řadách prvního pluku nalézá
se též značný počet krajanů z

nich? někteří pro svou chrabrost a
uda'enství povýšení došli
Nedávno uveřejnili jsme dopis

seržanta p Fingado z Wahoo od

setniny K v kterémž sděloval mezi

jiným že čeští hoši byli pozváni a

hodlají navštíviti Korbely a jest
nám potěšením že laskavostí p
F J Haškamůžéme dnes přinésti
vyobrazení těch několika českých
hochů kteří dne 18 a 19 meškali
na Korbelově vinici ač není to
ani třetina hochů českých pluku
onoho Zavděčíme se dojista
čtenářům sdělením bližšího o nich

tak dalece jak nám je známo

Chas Šimáček—Jest 21 roků
stár a narozen byl v New Yorku

Vstoupil do setniny G v Geneva

Bydlel delší čas s rodiči v Milligan
a zaměstnán byl ponejvíce prací
tesařskou Byl též Činným cvičí

cím sokolem T J S v Milligan
E A Plaček— Narozen byl na

farmě u Milligan a je nyní 22 roky
stár Navštěvoval pilně školu

nejprvé v Milligan pak odebral se
do Lincoln kde studoval práva
Jsa dosud mlád pro praxi právni-
ckou obdržel místo výpomocného
písaře u okr klerka v Genevakde
vstoupil do setniny G Byl čle-

nem T J S v Milligan
Chas Smrha—přijel do Ameri-

ky v r 1883 se svými rodiči z
Rábí kraj Písecký a jest 23 roky
stár Otec jeho p Kar Smrha

je nyní poŠtmistrem v Milligan
Navštěvoval pilně školu v mládí a

sice v Genevě a Exeter Jsa mla-

díkem schopným a vždy prvním
žákem ve škole obdržel hned v

mladém věku zaměstnání co učitel
ve venkovských Školách kde ně-

kolik běhů vyučoval Během

prázdnin navštěvoval Western
Normál College v Lincoln Vzdor
tomu Že nebyl voličem byl již
činným v politickém životě a ná-

sledkem toho než se odebral na

vojnu zastával místo klerka u

okr soudce v Geneva Na zá-

kladě jeho tiché a bystré povahy
byl vždy v každé společnosti vítán

Populistické listy ve FiUmore Co

jíl o něm píší jako o kandidáta

okresního školdozorce ve příští
politické kampani Smrha patřil
k setnině G z Geneva a nežli se

odebral k vojsku byl vždy nadše-

ným a činným cvičícím sokolem v

Milligan Ve vojště na Filipínách
zastával čestné místo co písař u

gen McArthura
Tito tři nejsou jedinými kteří

z Milligan do prvního pluku vstou-

pili V setnině H sloužili Jan J
Ondrák Václav T BouŠe a Frank
Mengler a v setnině E Josef A

Prokop
Josef Brabec a Fred Jelínek

kteří na vyobrazení se nalézají
jsou z Crete synové tamních sta-

rých osadníků a tam rození Do-

minik Felix náležel též k setnině
H a bydlel dříve v Ellsworth Co

Kansas O panu F Sobotkovi
není nám bližšího známo ale jak
viděti dle pruhů na rukávech do-

cílil povýšení Máme za to že

civilista mezi hochy sedící je pan
F J Hašek kterýž si stěžuje že

hoši ve vinici nechtěli ochutnávati
vín Korbelových tolik co by jim
bývalo s potěšením poskytnuto
Vítáme naše chrabré bojovníky

pro prapor hvězdnatý v tom pře-

svědčení že nyní v Životě občan-

ském budou tak neúnavnými a

horlivými jako byli v životě vo- -

jenském a pak dojista dostane se

jim rovněž uznání jakého dostává
se jim všeobecně pro zásluhy
jejich

Zprávy osobni

— V minulých dnech meškal tu
návštěvou u přátel p J J Smrž z

Brainard a dnes vrací se k domo-

vu Doufáme jej opět v brzku
uviděti

Tohl ja doba roční kdy játra Jsou

umrtvělá a kdy komplikované nepo-

řádky důležitého tohoto orgánu těla

převládají Dra Petra Hoboko jest

upravovatelem jater v plném slova

smyslu jak pan I Pěnkava z Lansing
Mich ve své rodině zkusil Pan

Pěnkava píše: Zkusili Isme zásluhy
Dra Hetra Hoboka jako léku pro ne-

moci jater v naší rodině a brzo zpozo-

rovali jsme změna k lepšímu Paní

Pěnkavová měla žloutenku a nic ne-

zdálo se ji dělati dobře Na odporučení
počali jsme s užíváním Dra Petra
Hoboka a brzy změnu k lepšímu jsme
uzřeli Pokračovali jsme s tímto lékem
s výsledky nejlepšíml Ježto manželka

moje se konečně pozdravila" To mlu-

ví samo za sebeb a z naši strany žád-

ných poznámek nepotřebuje

Lešetínský kovář
Před několika lety vvdána byla

Praze úchvatná vvoravná báseň" Svato

pluka Čecha Lešetínský kovář" Lí-

ceno v ní otrými tahy poněmčování
českých dědin cizozemskými fabrikan-t-y

a vřelá láska lidu českého k řečí
otců svých Lešetínský kovář vzor

pravého Čecha vzdoruje snahám
a záplat! vzdor svůj Živo-

tem neboť za poněmčovately stojí mo-
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
BáseS psaná v slohu lehkém a přece
úchvatné zajímavém spůsobila veliký
rozruch Však ten trval na krátcei
Vláda ji zkonfiskovala! Jen něco málo
výtisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
že přijdem vstříc přání každého milov-
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseS tuto v
plném zněni konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
Během pn íhoroku rozebránoprvé vy-
dáni skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepší a doko-

nalejší úpravě a větším formátě nel
bylo prvé Báseň tvoří knihu O 88

stranách a prodáváme ji po 25c t Do
Cech se tančením za 50c x druhého
vydáni (ana kniha valně těžší) za 65c t
K dostání za hotové u

Pokrok Upadá
Omaha Neb

Cechové a jejich zipis
o samosprávu -

Nákladem Pok Záp vydána byla v
brožurce přednáška pod výše uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal-d- a

pro literární kub Astorovy knihov-

ny v New Yorku a opraví! pak pro mě-

síčník Midland Monthly Tentočeský
překlad přednášky tvoři brožurku 4€

stránek obsahující vyobrazeni Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko-

menského a Josefa Jungmana Cena
pouze 10c třeba v kolkách Dva sešity
nftíčnfktt Midland Monthly obsahu-
jící tntéi přcdsáktt v anličině M
Vet Pokrok Zpa4

Josef Brabec Dotn Felix Chas

Chas F Šmrha FJBasek(T)

ver kde očekávají trochu více
náboženské snášenlivosti V

Ohio pracuje už čtyřicet mormon-skýc- h

missionářů a hlavní úřa-

dovna přeložena bude z Chatta-noog- a

Tenn do Cincinnati

Zprávy z armády
Kalifornský pluk vystoupil v

pátek ráno z parníku Sherman na

pevninu kdež přivítání jeho bylo
ovšem nadšenější než kteréhokoli
z předešlých pluků V přístavní
budově vojáci posnídali načež

nastoupili pochod do tábora v

Presidio Ve městě nalézalo se

nejméně 100000 cizinců ze všech
částí státu a ti závodili s domá-

cím obyvatelstvem v tropení po-

prasku Dobrovolníci uvítáni

byli v táboře guvernérem Gagem
jenž ovšem nadšeně chválil admi-

nistraci a omlouval válku na Fili-

pínách nutností Řeč jeho byla
plná írásf o vlajce a vlastenectví
— Generál Thomas M Anderson
' i #

jenz veiei prvnímu ooauu ameri-
ckého vojska na Filipiny vysaze-
ného vyjádřil se veWashingtoně
že povstání na Luzonu může býti
potlačeno koncem příští tuché
sézony — V odboru války pomý-
šlí se na sorganisovánf černošské-
ho pluku pro službu na Filipí-
nách — Časopisu Star v Kansas
City sděluje se z Manily Že dva-

cátý pluk kansasský vypluje na

parníku Tartar někdy kolem 5
září Až dosud devět důstojníků
a 680 řadových vojáků sproštěno
bylo služby a 150 je nemocných
Žádný z nich nestůně nebezpečně

řodadaiirál Wattoa stlal
Časopis Anny and Navy Regí-st- er

praví v posledním Čísle že

podadmiril Watzon velitel loď-

stva naleho v líanOe povážlivě Es


