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Pro dobro obcíNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ dávali hostinu na oslavu vítězství

HMIttttNl TVrťlfi
Dochiizí mis nyní JeskM suché a dobře prošité tvrdé uhlí a radí- -

me svvrn zákazníkům ahv hp nlilím

Nový Obdiv

Dráha Burlington zřizuje v tu

SD s nákladem $40000
zařízení no preparaci pražců Pů-

da tamní jest hojně prostoupena
chloridem zinkovým jejž hodlá

společnost vyluhovati a upotřebiti
ku preparování pražcůaby nehni-

ly Podobné zařízení má již drá-

ha Santa Fé v San Vegas N M a

Southern Pacific v Kalifornii

Zemětřesení na Aljašce

V Syracuse N Y se sešla třetí
konvence Ligy Amerických obcí

jíž se sučastní asi 400 vyslanců
celé země Liga tato má za účel

vyhledávání cest a prostředků
pro nejlepší správu obecní v ohle-

du zdravotním i blahobytném pro
všecky občajy V její obor spadá
nejen politická správa obcí nýbrž
1 zdravotnictví a napomáhání ob
K 1 # w

cansivu v aomanani se stesti a

blahobytu

Stávka doutníkářu
V Ottumwa la zastavili skoro

všichni doutníkáři práci žádajíce
za uniovou mzdu Jest v městě

14 dílen z nichž jen 6 bylo zorga-nisován- o

nyní však se přidali i

neunioví doutníkáři k jednotě
aby si vymohli lepší mzdu V

dílnách uniových se pracovalo 8

hodin denně za nejnížší mzdu J8
od tisíce doutníků kdežto v díl-

nách neuniových pracovalo se až

10 hodin za $3 od tisíce Kdežto
doutníkář uniový vydělal $12 tý- -

daě vydělávali neunivý sotva $7
COŽ konečné tíimčln vSrh tor — J "
mu aby se připojili k jednotě a

duaii la mzdu umovou

Otec synem zastřelen
V Pike County Ky u Peter

Creeku zastřelil syn otce evang
to kněze Henry Halla Kněz tý-

ral často manžeku jíž se syn za
stal což se stalo 1 posledně Otec

j1 se syna 'rati' ten Pak v roz

sr"u" JtJ íd!e- -

Dar královny španžlské
Město Tampa na Floridě ob

drželo od španělské královny vla- -

dárky darem 500 knih pro veřej
nou knihovnu za to že se tamní

obyvatelstvo během války chovalo
snášenlivč ku španělským poddá
ným

Srážka vlakS

ASI TC mi orl K jnc-ie I r
J w AH4ďHď VllV Oía~

— ~
ťrand3c0 osobní vlak s nákiad
_(mi xemž hv!ir — 4 ' —
4 porajěni Topič jeden J

neznámý muž byli pohřbeni pod
troskami poštovního vozu a spá
lem ph čemž 1 zásilky poštovn
shořely Vlasy se setkaly v záto
čině a vrazily na sebe s velikou
silou Z cestujících na osobním
vlaku neutrpěl nikdo poranění
ale na nákladním vlaku bvlo zabi
to mnoho kusů dobytka hovězího

vepřového Neštěstí to bylo
zaviněno tím že hodiaky kondu
ktora nákladního vlaku se o něko
hk minut spozdily a on měl za
to že dorazí na neihlžší stanici

aby se osobnímu vlaku vyhnul

Útok na kasíra

V Pallatine městečku asi 26

m)1 od Chicaga byl 20 t m pře
paden v úřadovně banky poklad
nik Fred Filbert Mladý člověk
vešel ve 3 hodiny odpoledne do

banky a jal se kladivem mlátiti

pokladníka do hlavy který se
však bránil až vešel do písárny

: -- "bo-i " ] ťi=
útočníka přemohl střeliv jej do
břicba Jest všeobecným mínéním

Mnf nílc mři v Ammu pm— -
j """

neb omráčiti a pak banku

oloupiti Postřelený byl dodán
do nemocnice JrdeŽ udal své jmé-

no Walter Sawton a tvrdí že ne-

hodlal oloupiti banku nýbrž chtěl

pomstíti na Filbcrtovi za to že

dvořil jeho manželce Mělo prý
to státi před 5 léty na Fifth ave

hotelu v New Yorkuavšak Filbert
tvrdí že již nebyl v New Yorku

let Oba poranění sotva vv- -

váznou životem neb Filbert má na
6

dvou místech proraženou lebku a
Sawton má prostřelené břicho I

farmář Plágge který útočníka nře- -

mohl jest dosti vážně poraněn

Guvernéři se rají
V St Louisů se sešli guvernéři
států Texas Arkansas Tennes- -

Michigan Missoun Colora-
do a Iowa aby se dále radili o
trustech Ve schůzi té byli záro
veři státní návladní všech těchto
států a několika jiných jakož i

úřední zástupcové států Montany
I % I ' ' '

inaiany Mississippi a Washing
tonu Právě jako podobná porada
Chicagu měla schůze tato za

yýsladek jen trochu řečí v nichž

nej vyšší hlavy států jeo ípičko- -

pro politické své zásady

POLITICKÉ

Z Washingtonu
% V měsíci srpnu letošního roku

měly Spoj Státy nejvřtší zahra-

niční obchod a sice o celou čtvrtinu
větší než v loni Během 8 měsíců

t r do konce srpna se vyvezlo za

$792595 332 zboží a přivezlo za

7 měsíců do konce července za

$13260530 vláknin pryže (rub-ber- )

za $21190323 surového!

hedvábí za {20381197 kůží a

kožešin za $27591356 jižního
ovoce za $10989023 kakaa za

$3548146 a cukru za $67777- -

398 Chlebovin jen za srpen se

vyvezlo za $25580352 jiných

potravin za $15584755 mi

nerálních olejů za $6564009
Celkem jen chlebovin potravin
olejů a bavlny se vyvezlo za srpen
v cené $53925480 v loni pak

jen za $44558510
X Indiánský jednatel Reid

'"C"ÍW v"ccuuc ll"" "l yil
iot„x„ i:ií -- x: ki

vzneseny mnohé žaloby pro Šizení

Indiánů Také na řiditele indián
ské školy v Již Dakotě bylo ža

lováno že Špatně zachází se svě

řenci svými

X V sezení kabinetu jednáno
bylo o dotazu gen Otise má-l- i

vvhnuřři íAAnQtí nnveťalrft a nrn

pustiti předními strážemi jejich
zástupce aby mohli vyjednávali
Otisem o vydání zajatců Členové

viaay naši nekladou zaanou vanu
na tuto žádost jelikož několik

podoDnycn vyjednáváni nevedlo k

ničemu a tane nyní neočekávají oa

toho žádného výsledku Vláda

schválila jednáni gen Utise že

nedovolit španělským lodím vplou-
-

11 do přístavů bloKádovaných pro
J — -- I I

- - y TI i I

rrhSnU „„f a „a l

wvh ™uwu w
nateium ngunaaovym vyjeanava-

-

ti přímo se Spaněly o vydání
zajatců a když budou vydáni má
se to státi pod dozorem důstoj
níků Spoj Států

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Stávky
T IV I

iNa stavoe cnicagske posty vy

pukla stávka zedníků poněvadž
základní kámen byL tesán od ka- - i

meniKu neuniovycn uemesinicka
rada má spor ten vyšetřiti a doká- -

ze n se že zedníci byli oprávněni
ku stávce za itavi všichni ostatní
dělníci na budově zaměstnaníprá
ci pokud podkoatraktor Pierce
nebude propuštěn — Tesaři new

yorští prosadili svůj požadavek
za sobotní odpolední klid a za

mzdu $4 denně Veliká část se

jich vrátila do práce za nových
podmínek a jen ještě asi 800

jich zahálí

Žlutá zimnice

V Key West se žlutá nákaza

r„ířnu 'c„x m„i a~

'7byl tam objeven první případ a

nyní již jest asi 300 nemocných že
ví _ř _ 1 t i

ostrov úplně osamotiti aby se ná

kaza dále nešířila Z New Orlean
su byl též oznámen jeden případ
žluté zimnice Z ostroha Kuby
se oznamuje Že je tam žlutá zi se
mnice pod kontrolou Jen 9 vo se
lina a 11 civilisto se naicza v ne se
mocnicích havanských trpících
Žlutou zimnicí

Žárlivá žena
'

20

Paní Merrendeenová v Port Hu- -

ron Mich byla velice Žárlivá na
svého manžela až žárlivost ta
skončila 18 t ni tragedií Man- -

želé se pohádali u snídaní načež

panf Hctrendeenová vyběhla ze

světnice a vrátivši se v malé chvíli

revolverem v ruce počala do ze
muže svého stříleli jedna kule see
zasáhla ho do krku druhá do bři
cha a třetí do lokte načež žárlivá
žena i sobě vehnala kuli doj
spánku

Klid po boji
' I rnILi lil - I 7 i Iviiciiiiii: ni uisiii upei

klid a všichni horníci pracují Ko- -

roner zahájil vyšetřování příčin v

oné vražedné střelby a drží 19 z

vraždy podezřelých černochů ve se
vazDC ft vysiecnu oDesiano asi vah

dělnického což bylo mylně pova
žováno za politickou demonstraci

Z FILIPÍN

Gen Otis telegrafoval z Manily
do Washingtonu že Filipínci chtí
opět vyjednávati o mír a o vydání
zajatců V depeši se nečiní zrnin
a o Aguinaiaovi z cenoz se

soudí že jsou povstalci rozštěpe
ni a jedna jejich část jest volna

vyjednávati o mír

U San Fabian při zálivu Sin- -

gayen bylo stříleno z dělovice

Paraqua na povstalce tarn opev
něné Povstalci stříleli Špatně a

po několika výstřelech z děl vá
léčné lodi dali se na útěk Pa

ragua jest jednou z malých dělo
vic španělských odevzdaných
adm VVatsonovi Srážka tato
udála se na severním pobřeží Lu
zonu kde končí železná dráha

Dopravní parník Ohio přivezl
do Manily mužstvo stroskotané
lodi americké Morgan City Též

parník City of Sydney přibyl do

Manily

Výstava Větší Ameriky

Hlavní atrakcí na výstavě byla
včera napodobená bitva mezi je-

dnotlivými tlupami indiánskými
náležejícími ku kmenu Sioux
Bitvu tuto provedli Indiáni na vý-

chodním Bluff tractu a zakončena

byla divokou jízdou cowboyů jež
následovali na koních jiní divocí

sportové ze západu

Hudební program Bellstedtovy
kapely sestával včera ze samých
sólových čísel duett a kvartetů
Rozumí se že vybrána byla ka-

pelníkem čísla prvního řádu tak-

že požitek umělecký byl úplný
Jedinou vadu má však dirigent
Bellstedt přec Očekáváme den
ze dne že na programu shledáme
některé číslo vynikajícího českého
skladatele avšak dosud čekali
js"me marně Pan Bellstfdt jest
Němec a proto není divu že na
denním programu nacházejí se
většinou jen skladatelově němečtí
Uvsem to lze mu prominouti
pokud zastoupeni jsou skládáte
lové výteční k čemuž on skutečně
svědomitě přihlíží Nelze však
schvalovati to Že pan Bellstedt
na program dává každv téměř den

jednu dvě i tři skladby vlastní
které třeba dobré přece nemohou
obstáti vedle Chopina Mendel-sohn- a

Schuberta Smetany Dvo
řáka a ni j Skladby p Bell

stedtovy jsou lehčího rázu

postrádají vážnější a hlubší my
šlénku takže dojem po sobě ne

zůstavují téměř žádný

Zprávy osobni

— Pan Frank Doležal známý
český právník všeobecně uznaných
schopností kterýž též již zastával
ve Fremont místo městského zá

stupce ačkoliv tam není skoro

žádných českých voličů byl mi

nulý úterek v městě našem a sdělil
nám mezi jiným že v republikán- -

ké konvenci okresu Dodge na
vržen byl velmi chvalně známý
krajan pan Roubínek syn mlynáře
Dodge za pokladníka pro okres

ten Dle ujištění pana Doležala

jest celá tiketa navržená republi
kánskou konvencí dobrou sestá-

vající z mužů vesmřs na slovo

vzatých tak že hledí zvolení její-
mu'vstříc vzdor tomu že okres je
cmokratickým značnou většinou

— Pan F I Polák z Prague
Nebr byl v Omaze počátkem
týdne s manželkou svou nalézaje
se tu za obchodními záležitostmi
Zastavil se u nás pouze jenom na
okamžik v úterý jsa iiŽ na cestě
domovu Jak jsme již sdělili
avrŽen byl p Polák v Saunders

Counly za okresního pokladníka
a republikánské tiketč však jak
ám sdělil musel se navržení
toho vzdáti jelikož obchodní a

jiné záležitosti mu nedovolují o
úřad ten se ucházeti

— Pan Václav Blatný náš jed-

natel
R

v Bruno Neb nalézal se v

městě našem byv sem vyslán co

zástupce do republikánské státní
konvence

—- Paní Kirchmanová manžel-

ka pana Kirchmana t Wahoo s
matkou svou pí Baštálovou jsou

íí ftlAIfú lihli

všeho druhu uhlí méké od $3 50 do

& SQUIKES
Mason Písárna: 1402 Faramu

ČESKA

POLITICKÁ

SCHŮZE

Již je po konvencích Všechny
strany již postavily své kandidáty
a proto iest na čase abvchnm n
nich pojednali a se poradili
Krajané sešli jsme se minulý

týden v počtu hojném a přijavše
řadu usnesení navrhnuli jsme
konvencím spojených stran někte-
ré z naších rodáků Jest vám
známo již že konvence se dle na-

šeho přání zachovaly ba co více

přišly nám vstříc též i v konvenci
městské přijavše i v této jednoho
z našich vynikajících krajanů na
lístek svůj
Jsouce zvoleni v minulé schůzi

všeobecné co výbor ústřední ku
dalšímu vedení záležitostí voleb-
ních svoláváme vás všechny bez
rozdílu smýšlení politického ku
všeobecné schůzi v nwlřli nňnn

letjne 24 září v Národní síni
na rohu 13 a William ulice

počínaje o třetí hodině odpo-
ledne
Zúčastněte se v hojném počtu

neboť bude pojednáváno o navr-

žených kandidátech i o nynější
situaci politické
F J Fitle F Svoboda

proz taj předseda

DLOUHÉ
VECER1T

Nastávají nám teď dlouhé ve-

čery a každý musí pomýšleti na
to jak by je co nejlépe si ukrátil
Kdo je milovníkem Čtení nechť
nám dopíše o seznam knih z ně-

hož si bude moci dojista vybrati
neboť knihkupectví naše má větší
a hojnější výběr nežli které jiné
české knihkupectví Kdo by tráviti
chtěl čas hrou v karty nenalezne
zajímavější nežli taroky Prodá-
váme tyto nyní ve snížených ce
nách a sice když se odkoupí půl
tuctu najednou zašleme je zásil-
kou vyplacenou za $450 aneb tři
hry za Í250 Jednotlivé hry pro
dávají se zásilkou vyplacenou po
$100

Vydavatelstvo
Pokroku Západu

V letní lístky do New Yorku
budou se prodávali po Pennsvlvanské
krátké dráze v dnech 0 11 28 září k
uvítání admirála Deweyho Lístky do
Washingtonu k témuž dřeli budou pro-
dávány v dnech aO září a 1 ří jna Po-

pište nh Thomaa II Thorpe Ť P A"
U 8 Bank Iíld Omaha Neb aneb

H R Dering A O P Agt 248 South
Clark St Chicago

Záchvaty trvale vyléčeny Zichva'jr a ner
vwiiixa imini ftn jednodenním uJiváuí Dr
hllne'9 Grwtt Nerve Kestorer Zn-ie- le fcl t
$2 00 láhev na ikniiřku Obdržíte ji edarmalir K Kline LtJ ll Arch St 1'hlindHphiaPa HluinX'tf

'l lirnfloí Karma o :C0 akrech v Ma-nila 'IUUIJ U)nCol)lížeClBrksinNel)
Na prodej na lilmvulué splátky 23iakrú no

ostatní luka a pastva Víe oplolčno
Víeoky stavby o farmř náleíi v dobrém po-
řádku Živy potok protéká pozemek Celá
farma Je bet dluhu Koupi chtivý necliťso
hlásí u W c Macha Clarksoo neb u Jiw Kas
para y Prague Neb dťrJhLítf

Farma na prodej 'v'
fíeb 44 mile od North Lonp 140 akra vjdílá-n- o

Ohydli Máje a studné $ao ia akr TN tlna
botové iliytck na splátku pH proc úroku

J ItliMi £) New Exrbanjre BlUg
Sj OlijHlia Neb

Prodá se farma V?!'"}dobrou vodou K!Iísíi-"- ' lá

A FCtloKS ř í
Dav J City Neb

Hledá se hoch u- -

Nebraná a Broom Factory
líircblcaco Street

a víte stálého vftiJku Hro-
tujeme kariéma kdo ph-ru-

Jdnatelatvi nafir--
vlt-nerkjcf- c lorerkffb
ptimlni-- a nábn?enLTrh
obrazo Nemf-J- t iádné oba
vy xnad přet rtrátnr

O MLHKKMANN
M Paul Minonota

Yjkty na TíntMÍ k arítání Dewrjh
Laciné jíidně' bude v p'atnoti po

Pennvlvankr" k rit ke dráze do S Yorku
Te dnerh 2 87„ 23 tH 1 října Blii-- M

tprávy lw obdríeti kdyi M dnpfte aa
Tbotna II Tborp T P Agent 2 U 8
Bank Bld Omaha Nebr aneb H K

Dering A O P Agt US 8 Clark St
Chicago

v brzku stoupne _ Prodáváme též
87 00 tuna

COUTANT
Telefon 930 Sklad: 17 a

tento týdeu v Omaze aby si pro
hlédly výstavu a navštívily své

přátely
— Včera odpoledne zdálo se

nám jaksi neobyčejně jasno na 13
ulici kol Williams a příčinu toho

jsme také v brzku vynašli Zářilť
tam totiž vždv usměvačnÝ obličei

pana otce" Zvoníčka známého

majitele mlýna wiiberského Přijel
se podívat co to má znamenati
že zástupce jejich pan Anton

Steiger neustále tak velké ob

jednávky zasýláže oni sotva mlýti
stačí Seznal že to není snad tím
že by obyvatelé Omahy nějakou
zvláštní "hladovou" nemocí trpěli
nýbrž pouze jen proto že mouka
wilberská zaslouženého uznání a

ocenění dochází

— Paní M Boukalová vrátila
se opět domů Nalézala se totiž
na třínedělní návštěvě u matky své
Iowa City a známých v Cedar

Rapids

Provolání
křes rodiřům v Omaze a So Omaze]

Krajané !

Zajisté jest přáním každého

by nás dítky ctily a nás si vážily
Které dítky si neváží řeči rodičů

vých nemají ani vážnosti k rodi
čům samým Aby pak si dítkv
ážiti mohly jazyka našeho mateř
kého jest třeba aby jej znaly
Při nejlepší vůli pak nemohou
mnozí rodičové naučiti dítky své
řeči české k čemuž jest třeba

koly

Naše spolky seznavše důleži- -

itost české Školy činí nový pokus
její zařízení Výborové všech

zdejších spolků utvořili Sbor zá-

stupců české svobodomyslné školy
a uzavřeli rychle phkročiti k duu
Kteří rodičové si přejí aby dítky
jejich vyučovány byly v jazyku
českém nechť je pošlou v neděli

24 t m o 9 hod ráno do české

školy vedle budovy Sokola aby
zapsány a dle schopností roztřídě-

ny býti mohly
Sbor zástupců české svobodo-

myslné školy hodlá pořádati též

Besídky dětské v nichž by se

mládež naše nejen bavila ale také
učila Besídky ony budou sestá-vat- i

z přednášek veršem i prósou
ze zpěvů hudebnfch výkonů a ji-

ných zábav poutavých nejen pro
dítky nýbrž i pro odrostlé Če-

ská škola má býti přípravnou pro
tyto Besídky tak že jest nutno
aby dítky které v Besídkách účin-kova- ti

chtí také školu navštěvo-

valy
Totéž bude zařízeno i v South

Omaze kdež se přikročí k zápisu 2

dítek s neděli 1 října Škola v

Sokolovně bude vyučována každé
neděle dopoledne Besídky pak
pořádány budou dle okolností v
neděli odpoledne V South Oma
ze to bude záviseti od toho jaká
místnost pro školu a pro Besídky
získána bude Síly učitelské bu
dou účinkovali bezplatně' a tudíž
výlohy při tom nebudou Záleží

jen na rodičích aby dítky své

pilně do Školy posílali a o to se
starali by tam vyučování s pozor-
ností sledovaly O další již se

postará
Sbor zástupců Čes svob školy

a

— Příští týden budou odbývány
slavnostní průvody rytířů

a za tím účelem výbor
mající uspořádání těchto průvodů
na starosti snaží se aby získal
do průvodu všechny české spolky
jež tvořily by san ostatnou di visí
Za tím účelem svolávají se vřithni

předsedové českých spolků v pon-

dělí večer do Národní síně pana
V MiŠkovskťho kde roková

no bude o této záležitosti jak vůči

pozvání onomu se zachovati- -

Bnďte tií
oiívejte ChatnberUinův lét proti

kolice choleře a průjmu vSem bole-

stem žaludku a veškerým nepravidel
nnatea vnitřnosti Vyléčí vidy

Do Seattle připlol z Aljašky
parník City of Topeka který při-

nesl zprávy o hrozném zemětřese-

ní které tam řádilo od 3 do 10
září Krajina zemětřesením tím

postižená se prostírá od zálivu

Lituefa 150 mil pod Yakutat a

500 mil severozápadně ke Cook

inlet V Juneau bylo pocítěno
troje mocné otřesení které po-

škodilo budovy Ostrov Kanan v

ústí zálivu Yukatat se propadl na

20 stop do vody tak že při příli
vu vyčnívají jen vršky nejvyšších
stromů Moře se náhle zvedl

na 20 stop a hned zase tak rychle
opadlo Na pobřeží se nalézající
ledovec byl otřssem rozlomen
tisíce tun ledu se svalilo do moře
Indiáni poděšeni uprchli ze svýc

chýží a ubytovali se v stanech
nebo se vydali do Juneau

Pomníky na bojišti
V Chicamauga parku bojišti to

občanské války byly opět dv

pomníky odnaleny Jeden jest
věnován státem Indiána padlým
svým vojínům druhý byl zbudo
ván na památku padlým z brigvdy
VY úderový Ku slavnosti se do

stavilo na 8000 lidi z nichž bylo
asi 3000 veteránů z občanské vál

ky

Veliký úpadek
Z Chicaga se oznamuje úpadek

bohaté firmy Barrett Farnam &

Co která vedla rozsáhlý obcho
s obilím Očekávala prý že ná

sledkem krise na burse newyorské
klesne obilí v ceně a tu skoupila
od 4 do 5 milionů bušlů obilí
ovšem že-je- na papíře pro příští
dodávku Zatím ale obilí drží

pevnou cenu a firma Barrett Far
nam & Co musela zavřití krám

jelikož nemohla dodržeti smlouvy
pro příští dodávky obilí za cenu
tak vysokou

Amerika nebude platit! kufcský dluh

Statní odbor ve Washingtoně
byl dotazován jak to vypadá s

kubánskou půjčkou z níž vláda

španělská nechce platit úroky
Vláda naše dala do veřejnosti pro
masem ze nema ničeho co činiti
s půjčkou tou jelikož ve smlouvě
míru za ní zadpovědnost nevzala
Jesliže vláda Španělská se zdráhá

platili úrok z půjčky té znamená
to odmítnutí celého dluhu násk--d

kem čehož se stávají dluhopisy ty
bezcenné Dluh onen byl udělán

jen na potlačení povstání na Kubě

není povinností Kubánců tím
méně vlády Spoj Států aby jej

platila
Nemocnice vyhořela

Katolický hospitál v Norfolku
Va vyhořel 21 září téměř do zá-

kladů při čemž uhořeli tři nemoc
ní a dva hasiči byli těžce poraně
ni XSemocnice ta stála se zaříze-

ním asi $200000 byla pak pojiš
těna jen na $40000

Srážka vlaků na mosté

Na dráze Chicago St Paul

Míneapolis & Omaha nedaleko
Sioux City la se udála srážka
dvou nákladních vlaků při čemž
lidí zahynulo a tři byli poraněni

Vlaky jely za sebou přední vlak
měl lokomotivu jednu v předu
druhou v zadu kdežto druh vlak
měl dvě lokomotivy napřed Vše

cky tři stroje se srazily na mostě

přes řeku Des Moincs ten pak
povolil a v okamžení se jak loko-

motivy tak 20 kar octlo v řece
Ke všemu se ještě trosky vzňaly
byly však brzy uhašeny

Z KUBY

if 11
w luvíue siavxuje asi 12000

dělníků všech zaměstnání a panu-

je obava že s stávka ještě roz-

šíří Nejvíce jest obchod ohro-

žen vozky kteří zastavili práci
hlavnž skrze týrání policie neboť
žádné zboží nemůže býti po městě
rozváženo Vzdor tomu že tolik
dělníků jest na stávce zachovává
se všude klid Několik mužů
bylo zatčeno za to že chtěli ná-

pad nou ti Španělské pekare kteří

50 sveaka uve etniny milice Panovala 1 tu ráznost náhledů
budou brzy poslány domů a jen [ohledoě trustů takže se nedocílilo
jedna setnina ponechána bude ve [žádného dohodnutí kterak by se
sluŽbi pro udržení pořádku proti nim zakročiti mělo


