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úplně do- - výšky z tratí kola bylaNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ ČEŠI V AMERICE
rozbita a podlaha roztříštěna Kdo Osvědčená uniová kapela So Omažská
by byli pachatelé test ovšem ne

Válka v Zaválsku jista
Ze Seattle Wash dochází zprá-

va že tam přijel D L Wilson

kterýž se vydává za britického

jednatele a dle jeho domněnky

H Plzeňskému Sokolu v Chica
známo ač arci panuje podezření pod řízením chval ně

' POLITICKÉ

Z Washingtonu

gu ukradena byla neznámými do zoameno Kapelníkalže jsou to strajkující aneb s nimi sud zloději bohatá sbírka starých
sympathisující osoby

nabízí své slutby cténému obecenstvu ku všem
příležitostem Jnirtr m——dojde jistě k válce mezi Anglickem peněz liž v roce 1802 imenovanéX V kongresním distriktu mis- -

a Zaválskem Pravil: Byl jsem mu sboru daroval p Fr A Kapsasourském kde odbývaná 'byla v fl ZuňaTáin Tfletlm fliraflllin pohfhfim prflyoflfim atdí
K uvítání Dewey-h- o

Guvernér státu Vermont požá 1Sbírka tato umístěna a zarámoványní tři leta v Zaválsku a znám
vůdce vlády Boerů Presidentúterý volba ku vyplnění místa po

na byla v klubovní místnostizemřelém poslanci rsiandovi zvo Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se mři
dal sekretáře války o dvě velká
děla kteráž chce postavili v ro Kruger válku nechce On jest Sokola kde i knihovna se nalézálen byl jeho nástupcem opět de Kdokoliv služeb kanelv této notřebule nenhí p nř rit nUmn no v„„„iíinyní starý a vetchý muž ale nemádišti admirála Deweyho Montpe ťupici odnesli více nei 00 nei- -mokrat Sbackleford obvyklou F J Franka na 30 a 8 ul 80 Omaha aneb zavolá čfslo telefonu 45 tamtéžnyní té vlády v kabinetu co měl drahocennějších kusů stříbrnýchvětšinou totiž l02o hlasů Bland lier a z nich stříleti na jeho
oslavu až týž přijížděli bude do druhdy Kabinet skládá se z a byli by odnesli ještě více kdybyměl v oresidentské volbě roku Může být že jsou hasičskéé sborymladších lidí kteří chtí neod- - nebyli bývali z práce své vvrušeNew Yorku Na žádost ieho bvlo1892 většiny 4581 a loni 3843 české v líných zcela českých měvislost a kteří neupustí pokud jí ni Skoda uloupením této sbírkyodpověděno že jediná děla kteráž

í V Ohio odbývána byla státní stečkách však Cedar Rapids jestnedosáhnou aneb nebudou úplně

prý řečniti bude komisař úřadov-

ny dělnické Sidney J Kent
— Spolek Čechie čís n Č S

D P J v South Omaha usnesl
se snížiti vstupné na polovinu

Sokolu způsobená odhaduje seby se mohla za tím účelem poskykonvence demokratická a navržen českým pouze z jedné třetinyvyhlazeni mocí anglickou To jest na $500tnouti jsou dvě velká desetituza guvernéra Tohn R McLean není městem nepatrným čítajícproč soudím že válka jistě budenová děla v loděnici na Mare 1 K námořnictvu Spoj Států
přes 20000 obyvatelů a proto

o —

j
domněle z Hamilton County kte-

rýž však již po kolik roků bydlí
Snížení toto bude v platnosti ažIsland v Kaliíornii ale že nen Do boje byli v minulých dnech odvedeni

český hasičský spolek tamněiší nového roku Schůze soolku toZe San Francisca se sděluje žepeněz žádných povoleno jež by též synové dvou známých chicag lest při neimenšim zaiímavý Při hoto odbývají se každý Hrnhóspěchá se tam všemožně aby ve
ve Washingtonu a dávno po na-

vržení takovém toužil V prohlá
se na dopravu těchže použiti ských krajanů Eduard Foschin

pojujeme tuto památku k ostatním
mohly Guvernér odpověděl že škeré vojsko tam čekající výpravě bauer a Arthur Legro Z přihlášení zásad odsuzují vše co kdy

čtvrtek v měsíci v síni p J Kout-skýh- °-

to8xise o zapravení výlohy postará a no bylo k Manile což se stane do předmětům jež tak dalece pro mu-

seum sebrány byly v tom přesvěd
sivšírh se 400 kandidátů bylorepublikáné učinili schvalují plat budou mu tedy děla poskytnuta dvou týdnů V úterý vyplul par — - V nejbližší době doide snadjich pouze 30 přijato a mezi těmiformu chicagskou a vyslovuji aa čeni že hude jedním z nejzajimanik Pueblo s 650 vojíny Dnes konečně ku srovnání ulice O mezizmínění dva čeští mladíci cožČernošský kazatel zastřelenvěru v Bryana' jakož i odsuzují vějších předmětů

:

má vypraven býti Warren a dne 24 a 26 ul Testli ne v tvto ňnvovšem nasvědčuje že si odváděčinvněiší osadní politiku republi V Marvville Mo zastřelen bvl 1 Ze St Paul Minn se dozvíColumbia obě s tolika muž tedy příští týden vypíše městskáúřadovna vybírá a přijímá jen dokánskou Prohlašují se pro udr policistou Černošský kazatel při dáme že starý osadník tamnějšístvem co ho jen pojmou Jest-l-i konale vyvinuté a v každém ohležení mocného válečného loďstva
nebudou se moci vejiti všichni no

klerk konkurs na tuto práci Pa-

nuje též pověst že dráhy hodlají
postavili viadukt přes tratě Dříštfm

pan F A Krch ustanoven byl
pokusu vyváznouti z rukou spra-
vedlnosti Byl odsouzen ve středu

du schopné mladé muže Foschin- -avšak odsuzují armádu ohrožu
písařem v komisi obecných pracíváčkové kteří jsou nyní v Presidio bauer 1 Legro jsou nyní v Kalíjící svobodu lidu pro neslušné chování na devět na tyto tři lodě pojedou po Sher- - Gratulujem starému a milému pří rokemjehož východní konec ústitifornii kam před týdnem byliměsíců do okresního vězení a kdvží Sekretář zahraniční Hay teli k dosažení tohoto postavení bude na 26 a O ulman Kieraz ponoiove Duae k oa posláni a život u spolkovéhoktervž iako většina úřadníkú uží jej chtěl policista odváděti vytáhl jezdu asi v deseti dnech Parník Přívozu vepřového dobvtkanámořnictva se jim velice líbíj j

val prázdniny a nehodlal se vrátiti revolver a chtěl po policistovi Lee Lannaw vyjede s nákladem do South Omahv nVtMvá ASOUTH OMAHAII V Clevelandu O založilikoní dne 31 — Z Harrisburgu
střehti Tento však byl rychlej-
ším a zastřelil jej

Chicaga a Kansas City ubývá Od
1 března ubylo do Chicaga dH- -

čeští obchodníci a průmyslníci
do Washingtonu až koncem záři

vrátil se nenadále minulou středu

což dalo podnět k domněnkám
Penn se sděluje že 27 pluk Mnoho křiku málo vlnyspolečnost která obrala si za účel
pod velením plukovníka Bella odTři se udusili praví jedno české přísloví a vík

že se v krátkosti bude jednat o zakoupit gasolinem hnaný omni
vozu o 275000 kusů a do Kansas
City o 225000 kdežto do South
Omahy přiveženo bvlo o 262

Vchudobincivoicresu Marathon vlka nepokouše opět iiné Obějel z Camp Meade minulou středu
do San Francisco odkudŽ popluje

bus který bude tak pohodlnýdůležité záležitosti

jako kočár a nejenom bude soutět Komise osadní kteráž při do Filipín kusů vfce než loni
ve Wis udusili se tři chovanci
kteříž pracovali v silu Udusili

prý se vyvinujícími se plyny
žit s kárami velkého monopolu Řád Palmové Dřevo řfs 1

zdají hoditi se velmi dobře na po-

měry v South Omaze Jak jsme
již sdělili hrozil tam bývalý
mayor Johnson způsobiti pravý
randál dáti mayora a městského

pravovala nové zákony pro Porto
Kico skončila své práce a před nýbrž bude důkazem že samohybZ Manily Kruh Dřevařek uspořádá na oslaPoiárv Z Manily dochází zpráva že vytlačí káry elektrické a lanovéložila svou zprávu sekretáři Roo vu svého 4letého trvání skvělouV Deadwoodv Černých Vrchách které vytlačily dráhy koSskéAguinaldo nařídil svým generálům taneční zábavu v sobotu dne 1zástupce v obžalobu a kdo ví cotovi Práce íejí pozůstávala v

přizpůsobení starých zákonů špa- -
Dosud přihlásilo se 21 členůprovincii Cavite aby sevřelizničeny byly požárem velké dílny října 1899 v síni o KoutsKhnj'eště více podezřívaje jej z úplat- -kteří složili po $100 Více nežku dobývání zlata z rudy způso a dobyli města Imus a vojsko se'

nělských novým pomerom a ca O dobrou hudbu chutné zákuskynosti ve spojení se zavíráním ho
jednu akcii nikdo nemůže vlastbem chemickým tak zvané Chlo- - nyní kol města toho soustfedujestečné nahražení těchže zákony
nit Čin tento bude důkazemrination Works čímž škoda as za

a vytecne nápoje bude náležitě
postaráno K hojné návštěvě zve

uaie se tvrdl ze rebelové man
X

předstráže as 700 mužů na cestě podnikavosti Lecha an nž za

stinců v neděli a dále z toho že

nechají trvati domy špatné pově-

sti aniž by tyto platily pravidel-
nou každoměsíční pokutu městu

1150000 způsobena Dílny budou
Spojených Států Pokud Spojené

Státy udržují na ostrově vládu

vojenskou mohly by tyto zákony

úctě Pořádající výbor
— Městská rada south --om a ir

koupená automobila bude první v

městě Cltvelandu a protože pod

do Dasmarinos a asi stejně silnou
četu u města Anabo Američané

opevBují město a nemají obavy
být prohlášeny za platný bez dal ská hodlala zrušiti výsadukteroužjako činily dříve ' Pan Johnson

znovu postaveny — V Letelier u

Winnipegu uhořela v úterý matka
se dvěmi dětmi v příbytku svém

Nepochybně se udusili nežli je

nik ten zůstane majetkem krajanůšího z nařízení presidenta však dala City Electric Liřht & Powerv úloze reformisty jest ovšem pránebude ohrožen shltnutim leiočekává se že president tak ne před výsledkem v pádu že by
útok podniknut byl Do Chicaga

vě takovou figurou jako strana Co- a sice proto že táž protimonopolistyohen zachvátil — V Yuma v Anučiní nýbrž vyčká schválení kon reformv v Nebrasce nechť již zřejmému zákazu zákona uzavřeladošla zpráva že prý chrabrý velizoně vypuknul ve středu ráno 1 Krajanům našim jest případgresu pouštěl hrůzu proto že se s ním
(

dříve smlouvu s městem nežli bylatel kansanského pluku Funstoní Křídlo populistů iowských
oheň ve druhém poschodí jednoho
z tamnějších obchodních domů a

Bartoloměje Koště 25letého tru-

hláře z č 666 Throop ulice vjest syt válčení a čeká netrpělivě
někdo dent necntel aneb z jiné inkorporována Však společnost
příčiny jisto jest že mayor Easor

!

dotyčná vyzvedla si u sudího Faw- -kteří nechtěli sloučití se s demo-

kraty odbývalo v Des Moines
brzo-l-i se svým plukem bude vyzničil nejen veškerý obsah nýbrž Chicagu s dostatek znám Lpí cetta soudnímá málo strachu Ve schůzi mi

šest osob bylo zabito sřícením se praven k domovu Hodlá prý pak na něm hrozné podezření že bý
rozkaz zakazující
přijmutí Ďrdinancesvoji státní konvencí ve středu nulého pondělí očekávalo se že městské radě

zrušující
věnovati se životu civilnímu úplněstropu Skoda na majetku odha valou svoji snoubenku Mariisestavili ku příští volbě svou vlast
Generál Lawton prý zavádí v Vodičkovou shodil u Brém doní tiketu v jejíž čelo postaven za duje se na 1150000

Neitlstí Železniční vody a ačkoliv trvá dosud na tom

krise nastane avšak ona se nedo-

stavila Jediné co učiněno bylo
Že podán návrh ordinance usta-

novující 7 jakých příčin a jakým

místech jež obsadil místní správur š v Haguvernéra Chas A Lloyd
Muscatine County

avoia všude celné občan v a vv- - že jest nevinen zdá se že jehoBlíže tne Kansas zbořil se světlí jim že se Američané nechtí vyhlídky jsou velice smutné Drmost pod nákladním vlakem M způsobem má kterýkoliv' úřadníkmíchati do jeiich samosprávy že Lettenbauer který zastupuje něK & T dráhy Dva slepí pasa si mohou ukládat! daně spravovat!
dán býti v obžalobu Jelikož or-

dinance taková vyžadovati bude
meckého konsula tvrdí alesooB

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Deset osob zabito
Žeři kteří se chtěli zdarma svésti

školy a zříditi potřebné úřady že sebraný materiál proti Kosťovi schválení mayora postará se iižpři tom svezli se až na věčnost
kdežto dva jiní byli těžce zraněni

daně zaplacené že budou použí e zdrcující a že bude na jisto z
tento aby platnosti nenabylaNa chicagském koloseum roz-

sáhlé to budově kteráž sloužiti vány pouze jen k jejich vlastním vraždy usvědčen Manželka jeho když ví že je proti němu mířenaúčelům a pro správu ústřední že

— Nový řád Západní Česko-Bratrs-
ké

Jednoty byl založen a
přihlásilo se 25 nových členů
kteří budou v příštích dnech pod-
robeni lékařské prohlídce a uve-
deni asi za dva týdny
— Lože Věrnost čís 62 F U

uspořádá skvělou taneční zábavu
na oslavu svého 3letého trvání v
sobotu dne 30 září 1899 v míst-
nosti pana Fraňka Vstupné pro
pány řioo za který obdrží zpět
20 pěticentových lístků Dámy
mají vstup volný O dobrou hudbu
a výtečné nápoje bude postaráno
O půl noci podáván bude chutný
zákusek K hojné návštěvě v úctě

s kterou uzavřel sňatek když semá ku velkým schůzím koncer
Lupiči v Montaně

Minulý týden přepadli lupiči — Ve schůzi školní rady odnebudou žádné daně ukládány byl udánlivě Vodičkové zbaviltům atd a staví se na místě té
bývané minulé pondělí večer podalMontaně dostavník a oloupili Gen Otis prý začne budoucí najala sice právníka aby hájilkteráž před několika léty shořela

událo se velké neštěstí Část že
Hermana Reitinga z Chicaga J A Beck svou resignaci cotýden vydávati úřadní časopis jeho zájmy ale zdá se že nemá

principál vyšší školykteráž školníříooo v zlatém pisku berif se dosti peněz aby jej uspokojilalezné konstrukce totiž se zřítila Vojínové kteří byli za sazeče po-

voláni stěžují si že prý by měliza nimi vypravil a s pomocí rudo- - radou přijata byla
pohrobila v troskách velký počet

neboť pořád mluví jen o tom že

podá žádost o habeas corpus alechů podařilo se cbytiti tři pode dostávati plat co sazeči
Každý kdo by si přál při

zřelé chlapy u nichž nalezen pořád nic nedělá A mohl by to stoupit! ku spolku Modern Wood- -
DROBNÉ ZPRÁVY

dělníků z nichž deset přišlo
život a mnozí jiní zmrzačeni

Byl zpronevěřilým
V Marvville Mp spáchal ne

provést snadno a s úspěchemzlatý písek Byli zatčeni a podrže
ni ve vyšetřování Nejprvé žádala o Kosťovo vydání zve PořáHaífrf „m„„

} uuNová válečná loď Alabama

men of Amerika nechť neopome-
ne dostaviti se do síně Johna
Koutskýho příští neděli odpol o

půl třetí hod Mose Press

vláda rakouská ale jelikožNávrat vojínSdávno samovraždu Henry Graves kteráž byla právě dostavenazkou udánlivá vražda stala na půdě říšeV úterý večer přijela do San
obecný správce pozůstalostí jeden šena byla minulý úterek a dosáhla německé musil toho Dr NuberFrancisco transportní loď Grant

rychlosti 17% uzlů za hodinucož nechat Na pomoc skočil mukteráž přivezla z Manily 30 dů
Deputy Head Councilman

— Příští neděli v 830 dopol
bude odbývána schůze nového

z nejznámějších a nejoblíbenějších
mužů v okresu Nyní po jeho
smrti přišlo na jevo že měl ve

jest o }í více než jak objednávka konsulát německý Kosť zatčenstojníkú a 516 vojínů prvního
vyžaduje znovu 4 ocitl se v právomoci sdoI- -

na oslavu svého 3let4bo trviat
uspořádáNorth Dakotského pluku 28 dů

V Clevelandu %e sestoupil a vsprávě jmění patřící sedmnácti

pozůstalostem a zpronevěřil z té stojníkú a 445 vojínů prvního
kovébo komisaře Minulý pátek
došly do Chicaga od německé LOŽE VĚRNOST

klubu který hlásí se k ZČBJ
za účelem lékařské prohlídky a
určení jména nastávajícího nového
řádu Kdo doposud se nepřihlásil

New Jersey inkorporován bvlIdahoského 12 důstojníků a 241
vlády všechny listiny jichž bylotrust všech trustútotiž společnostvojínů prvního Wvomingského

hož 11276300

Chystaná stávka mající za účel spojení všech trustůdále dělostřeleckou baterii wyom- - zapotřebí a Kosť bude nepochyb-
ně vydán Jen že jsou ty listinv

ČÍ8LO 02 F TJ„

v sobotu dne 30 září 1899

v místností pana Franka

a přál by si státi se členem nechť
aneb tolika co možno v trustV Crampovýcb loděnicích ve ingskou 8 důstojníků a 84 propu

velice obšírné musí se přeložit zjeden jediný Společnost neseFiladelfii chystá se velká stávka
se laskavé do schůze dostaví
Tento nový řád Uváděn by byl asi

štěných vojínů 25 nemocných
námořních včzfiů a 4 civilní pasa

německého do anglického iazvkajméno Central Companyza účelem zkrácení pracovní doby
17- - měsíce září 1800 Kdo bv si

aby to bylo možno odložilžery Počet plavců na lodi obná V San Francisku vsazena bvlaMinulé pondělí předložil výbor
zastupující místní lože mezinárod

Vstupné pro pAnjr % 00
nfri obdrii Sceotorch lirtkL

Dámy mají rstnp roln
spolkový komisař Booth stání nado vězení paní Anna K Rickerto--

přál bližších podrobncstí nechť
se laskavě přihlásí u pana Josefa
Štěrby 104 sever 20 ul proti

Šel 156 a celkem bylo na lodi 1619
osob Cestou po moři 5 vojínůního spolku stroj níkú správě lo vá předsedka společnosti železné týden Jak jsmi poměry utvoře-

né dosáhne Kosť své svobodyděnice usnesení zmíněných soolkfi zemřelo V Nagasaki obievil se Koutského síni
jenem tehdy když také v žádosti

ď f — '
požadující zavedení devítihodino- - případ onemocnění kterýž pova

dráhy Stockton & Tuolomne
Zdráhala se podrobili rozkazu
soudu a předložití knihy

Oíobroa hudbu rfteíní nápoje Ja-
ko I ehutné xákottkr bud náleila
postaráno K hojné náriUré tr

POŘÁDAJÍCÍ VtBOE
vlády německé o jeho vvdání vv- - — Policie vyklidila "skvatery"žován byl za neštovice a všechnove lhůty pracovní v loděnicích

požadující abV nedávno propu skytne se nějaká formální chvba kteříž se usadili na obecném mamužstvo z lodě muselo dolů a byla
ale to se nedá očekávat jetku a ulicích v okolí 23 a Mon- -Stě ní dělníci bylí znovu do práce oď 1 mužstvo vykouřeny Do " I I 1 1 1 lil I I Ul i I I I I I I I 1 1Příští týden bude na výstavě roe uL a vystavili si tu několikT Pan J W Kouba ze CedarWashingtonu došla včera zpráva

neobyčejně živo V pondělí navští Rapids Iowa zaslal nám zajíma
chatrčí Takových prý je v růz-

ných částí města více a městské ÍIÍ2 PaLIKOVÉ PftEVO
od Gen Otise že transportní
parník Para vyjel se čtrnácti dů

ví výstavní paláce organisované vou památku pro sbírky musejní
do Čech a sice prapor neboli ko úřady hodlají proti všem zakročit!dčlnictvo omažské pod dohledem

místní Central Labor Unie a v úte
tis 7 Krok DfBrařtstojníky a 924 propuštěnými vojí-

ny Tartar vypluje dne 3 září — Minulý týden bvlo přivezenorouhev českého hasičského soolku
sem značné dobytka vhodného k'ennsylvanie 5 září Newport a rý uspořádají si tam schůzku re-

daktoři všech listů v oné Části

poKdá

skvělou
v Cedar Rapids Iowa kterýž nyní
jest již zaniklým nebof na místě
dřívějších dobrovolných hasič i ožíru Neméně než 10507 kusů

takového bylo k tomu účelu zde
Nebraskv klidv nmUiAt AriU

taneční zábava t
ských sborn tamtéž zřízeny jsou

Ohio 7 zářL Těmito parníky od-

vezeni budou zbývající dobrovol-

níci a sice první washingtonský
20 kansaský 3 Tennesseeský
5t iowský četa nevadské iízdv a

prodáno a sice 105 Železničních
j

—

j r mum

Elkhorn Riditelstvo pozvalo do-

tyčné redaktory aby súčastnili se
návštěvy výstavy se svými rodina

vzati Jiný výbor zastupující
kováře podal podobnou resoluci

v obou případech požadována
odpověď do dneška Jestli prý
nebude odpověď příznivou tedy
nastane strajk :

Dysaalt pod koty
V ClevelandOhio zničena byla

opět ve středu jedna pouliční kára
dynamitem a sice na Wilson Are
mezi Scoville & Prince Str Stalo
se tak o půl desátá večer V káře

bylo lest cestujících z nicbl pět
utrpělo zlámanin nohou a pouze

jedan a řidič stroje a kondukto-rét- a

uíli arita Výbuch byl tak

tnZžf U alyfeti Jej bylo sa tři
i:Zi Itlzzi a Lira vyxJrilrsa tyla

oslava srtho ileUao trváni

v HktU 7 řtjma t
nyní pravidelné placené sbory ha-

sičské ZároveS přikládá též Dů

nákladů do Nebrasky 242 do

Iowy 1 1 do Missourí a 4 do Kan- -
mi při kteréžto příležitosti ovšem sasuvodní stanovy kteréž sám t angli- -první wyomingská baterie' 1 Tsízlpzi Jita Celsii tO— Mayor Ensor vyzývá vSeckv
program dne bude pečlivě sestave-

ný Poilední den v týdnu o zAIL
Ciny před dvaceti lety překládal
Jest to předmět dojista zajímavý

Ha cest! U Gllralttra
Z Villeírancht ve Francii ozná obchodníky aby příští pondělí v T vaiurUE: pánsláisnioe )4aotU- - ivěnován bnde okresu Douglas ku jil proto Ze myslíme spolek ten nousastc ditky llazákonitý svátek den dělnickýmil telegraf ze americký křižák

byl aejprvnéjslm zdali ne iediavm zavřeli avé obchody Uk aby mohli
kterémž dna konají se již nyní
pilné přípravy tak abr WttavkaOlympia admirál Dewey vyplul :4jejich zaměstnaná podíleti se v chata sZ!s L _

českým hasičským spolkem v
Amerka a čsxU ýsžiajai vmlzti

včera odpoledne smírem ka Gi-- jméno vano clrau byla úplná cbmf průvodu a pak catrtiura Yáacsm


