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Požár v továrně ve čtvrtek před polednem do

Washingtonu
KOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí-

me BTým zákazníkům aby se ublfra na zimu zásobili poněvadž cena
▼ brzku atoupne — Prodáváme též všeho druhu ublíměké od $400 do
$7 00 tuna

COUTANT & SQUIRES

Proti trustu

Společnost connecticutských ka-

pitalismů koupila v Rockfordu
111 velkou budovu používanou
dříve k výrobě elektrických strojů
a hodlá v ní zaříditi sirkárnu
Trust sirkový Diamond Match
stal prý se příliš těživým a proto
založena byla tato nová společ
nost aby mu způsobila soutěž

Společcost nová chce již od nové-

ho roku započíti výrobu

JUsonTelefon 930 Sklad: 17 s

Zprávy spolkové

Řád Palacký ě 1 ZČBJ

Všichni členové jsou žádáni by
se v neděli dne 22 října v 1 hod

odp určitě dostavili do schůze za

příčinou vybírání příspěvků by
schůze mohla určitě započíti ve

2 hod odp V A Souhrada

účetník

Tělocvičná Jednota Sokol

Odbývá mimořádnou schůzi v

pátek dne 20 října v 8 hodin

večer Jelikož různé důležité zá-

ležitosti ve prospěch sboru předle-ha- jí

jsou všichni členové žádáni

by se určitě dostavili
B Bartoš taj

Háj Lily čís 9 Kruhu Dřerařek

odbývá pravidelnou schůzi příští
neděli dne 22 října ve spolkové
síni Důležité jednání vyžaduje

přítomnost všech členkyS
Marie Samec taj

TRŽNÍ_ZPRÁVY

Chicago 19 fíjnt 1IW

Ve rdejSim trhu nadržuje ochabloet ceny pie- -

nice Za blan! pfíCinn toho udiví se hojnj
ptiroE a hromaděni ee riaob Ozlmka červeni
číslo 2 prodávala te dnen za 71@714 pro prosi

nec 71 a kTiten Jarka číslo 2 Je za 88%@71

a Wrdi 67M

Kokurice jeat ceny pevníjSí a alce Marně ná

sledkem toho že zprávy o yýlíika rkiizue když
e nyní přikročilo tínde k Tyiamovini nejaou

tak příznivé Jak e doufalo Č! 2 prodivi te
dnea ca 813i&32 pro prosinec za 30% t kveten

Oves fe téi opětně T cenS opevnil č! i za

22 í bílý Í4U®X%
Zito prodivalo ie po &5c

J čmen Jest v podstatě ceny nezměněné pro

divi ee po dle jakou tl

Lněné temenu Cis 1 vyitonpllo na $183

Dobytek hovězí byl dne ceny ochableji! a

nlžSí Jateční voly dobře vykrmené k vývozu

prodivajf ae po 380@885 obyčejné ti 25@57B

voly k žíru Ia00@4 60 a krávy a jalovice
42

Vepřový dobytek Jeitě více v ceně poklesnul

pěkný teíký prodíval ee po H 234 46 a lehký

415@447H
Omaha ID října 1809

V tyto dny jest zdeji! trh na dobytek poněkud

cbablým a pěknébo dohře vykrmeného Jatečního

dobytka Jeet praakrovně v trhu Voly toho druhu

prodivall re duel ve zdejiíra trhu po
kdežto jateční krávy a Jalovice placeny $2 6U@

4 20 a voly k žíru t3S0®5 40

Vepřový dobytek Jest též ceny levně1!! po

14 05®4 H% větiinou kol $415

Vejce čerstvé Jsou ceny pevné za 16@17c

tucet

Minlo jeet ceny nezměněné obyčejné prodivi
se za 14 centA nejlepii etolní domácí lrj@17

a misloven 19®23 centu

Drůbež jeet ceny ustilené slepice prodávají

se za "iVc Jarní kuřata 7Vi kachny a basy
živé za 0r&7 krocani živí za 10c

Brambory Jsou levné za 'BXÍb tbz buil
Seno je ceny ustálené nezměněné Z výlln

pěkné je za 1850 prostředni iOf z nížin U 50

tuna dle jakosti
8t Louis 1S října 18M

Plenice jest ceny levněji! a nižií Ozlmka

červeni číslo i jett za &9í pro prosinec 70%

pro květen 75 Tvrdá číslo 2 ftl@evi
Kukuřice jeet nyní opět ceny pevnějaí číslo i

za 81

Bavlna je Ceny klidné prostředni za 7 1 18c

Pánům úraáníkům spolka
tfčťtnf (obchodní) knihy law kecie

?rs 'ournals denní kninj a jiué m

5c nahoru u Pokr-k- 'áD-a- u

Písárna: 1402 Farnm

Provolání k ct české veřejnosti!

Až do nedávné doby byli hudeb-

níci čeští velmi špatně sorganiso-ván- i
avšak dnes jsou skorém

všichni až na velmi malé výminky

Členy Omaha Musicians Associ

ation (A F of M) unie to ku

které náležejí hudebníci omažští i

ští jakékoliv národnosti v

počtu kolem tří set a jež jediná

zastoupena jest u Federace Práce
a uznávána uniovým dělnictvem

omažským i Čeští

hudebníci náležející k unii této

utvořili klub jehož účelem jest
oznámiti ct obecenstvu zejména

pak ct spolkům že zde stává ta-

ková unie a požádat je veřejně v

časopisech by nás podporovali
V poslední naší schůzi byl zvolen

7Členný výbor jehož prací bude

hledět k tomu by uniová hudba

byla všude zaměstnána a kde by z

nevědomosti neb omylem některá

unie neb spolek objednal hudbu
neuniovou upozornit je na to a

žádat je o napravení Jména spol
ků neb unií které by ještě po vy
světlení odepřely uniovou hudbu

zjednati budou uveřejněna v ča-

sopisech tak aby každý včděl

kdo jest nepřítelem naším a děl-nict-

vůbec Toto dáváme ctěn

obecenstvu na vysvětlenou aby-

chom ho vyvarovali před nepří-

jemnostmi Když objednáváte
hudbu žádejte na jednateli unio-

vou stvrzenku s jménem Omaha

Musiciáns Association {A F oM)
V naději že ct obecenstvo ze-

jména pak ct unie a spolky toto

oznámení vezmou k vědomosti

nás podporovali budou znamená-

me za české hudebníky patřící k

Omaha Musicians Association

!F Mulač
Wonasek

Maťcha

Předplácejte svým přátelům neb

známým do Čech Hospodáře] stoji

pouze SI 50 ročně- -
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V chicagské dílně na papírové
škatule vypukl 17 t m oheň

který' se tak rychle rozšířil že

mnoho dělníků bylo v nebezpečí
uhoření Budova byla ópatrová
a zaměstnáno v ní asi 500 dělní
ků nejvíce děvčat Když se strhl
pokřik že hoří hrnulo se vše k

východům a mnohé z děvčat byly
pošlapány na schodech Všichni
však vyvázli z hořící budovy až

na řiditele továrny McMastera

který nejspíše uhořel Továrna
shořela do základů a škoda způso-
bená se odhaduje na ř 160000

Žaloba na Marconlho
V New Yorku zadal Lyman

Larned z Bostonu žalobu na ital-

ského vynálezce telegrafu bez
drátu Gugliemo Marconiho aby
nesměl používati vynálezu svého
Larned dokazuje v žalobě své že

již 5 října roku 1886 si nechal A

E Dolbear patentovali vynález
který jest stejným s oným Marco-

niho kterýžto patent 22 června
t r byl přenešen na Larneda

Žalobce žádá náhradu $ 100000
oď Marconiho a o zápověď soud-

ní aby vynálezu svého používati
nesměl

Sníh v Montaně

Z Great Falls v Montaně do-

šly zprávy o veliké vánici sněho
vé která se tam rozzuřila 16 t
m V okresu Teton leží na rovi
ně 4 stopy sněhu a závěje jsou
obrovské Mnoho ovčáků bylo v

horách bouří překvapeno a

jest obava před velikou ztrátou
životů lidských O 4 ovčácích již
se ví že zahynuli ve sněhu a o

dalších 8 se neví dosud jaký osud

je stihl V horách se nalézá také
mnoho prospektorů někteří i se

ženami o nichž panuje obava že

ve sněhu zahynou

Bouřlivá cesta na moři

Do Victorie B C připloul 18

t m parník Empress který pře-

stál strašnou bouři na cestě z

Asi o 8 hodin dříve od-

plout z téhož přístavu americký
parník Senátor s 55 plukem do-

brovolníků iowských z Manily do

San Franciska plujících Poně-

vač i parník Senátor musel se se-

tkali s onou bouří panují obavy o

bezpečnost vojska V San Fran-cisk- u

se však ujišťuje že parník
Senátor jest velmi dobře staven
a že nebezpečí stroskotání ne-

hrozí

Smrtící zábava

V Seymour la si vyjelo 18 t
m deset mladíků ve voze na ve-ne- k

aby tu uspořádali mladým
novomanželům jakousi kočičinu

Když však přejížděli trať dráhy
Rock Island přihnal se náhle
vlak a vůz i s celou družinou roz-

metl Jeden z mladíků byl nale-

zen na lokomotivě mrtvý šest jich
se válelo podél tratě smrtelně zra-

něných a jen tři utržili lehčí pora-
nění Na trati stál jiný vlak ná-

kladní který tu čekal na výhybce
na přejetí vlaku druhého násled-

kem čehož mladíci nemohli přijíž-

dějící vlak viděti a pustili se přes
trať Lokomotiva vrazila do vozu

právě uprostřed tak že zasáhla
celou společnost najednou Kůň

jeden byl též poraněn ale druhý
vyvázl beze Škody Jakýsi mladík
varoval sice společnost s druhé

strany tratě avšak mladí lidé byli
v zábavu tak pohříženi že výstra-
hu nepozorovali

Otec vraždi rodinu

Nedaleko Redwood Falls Min-

nesota se minul s rozumem rol-

ník Fr Babcock a v návalu šíle-

nosti povraždil celou rodinu Nej

prve zastřelil dva nejmladší chlap-
ce kteří si hráli blízko domu
Manželka vidouc to utekla do

kůlny ale muž ji nalezl a zastřelil
též načež se pustil za synem do

pole kde tento pracoval a také

jej zastřelil Dokonav dílo stra-

šlivé konečně í sobě roztříštil
hlavu střelnou ranou

President zase dona
Konečně po dlouhém cestování

po severozápadu se dostal presi-

dent McKinley domů ve čtvrtek

Projel přes 5000 mil po různých
drahách a na té cestě měl asi

100 různých řečí jimž tisícové

obyvatelstva naslouchali Posled-

ní zastávku učinil v Niles Ohio

kde se narolil a kdež ho uvítalo
množství jeho sourostenců z doby
mládí Tu ještě pronesl králkou
řeč načel bez další zastávky dojel

Horníci zabiti
v aoiu nedaleko £ureka v

Utah vybuchlo to liber trhacího

prachu při čemž dva horníci byli
zabiti a 4 ušli š tíží smrčí zaduše
ním Ještě v čas byli vynešeni z
důlu naplněného dusivým ply-

nem V jiném důlu byl usmrcen
Pavel Berta nábojem který před-

časně vybuchl

Manželé zahynuli v plamenech
V Green Lake Wis vyhořel

18 t m velký hotel do zákla
dů V hotelu se nalézali staří

Jenksovi rodiče to majitelky ho-

telu kteří uhořeli Jenks byl
těžce nemocen a jeho manželka se

snažila vynésti jej z hořící budo-

vy byla však plameny obklopena
a zahynula pfi svém hrdinském

podniku

Z FILIPÍN
V Manile byl potlačen časopis

Patria a jeho redaktor Španěl
Utor byl vsazen do vězení pro
Šíření spisů nepřátelských Ameri

čanům

Pluk Bellův postoupil od Ba- -

cooru ku Poracu a na postupu se

utkal v boji s oddílem povstalců
V šarvátce té byl jeden americký
vojín zabit a jeden poraněn Fi

lipínci ztratili několik mužů a dva

vozy s náboji
Z Manily došla zpráva že vůd

ce povstalců Pio Del Pilař zaslal

gen Otisovi dopis v němž mu

nabízí za obnos 1(250000 vydati
celou svoji armádu čítající asi

-- 3000 mužů a za $500000 že

mu vydá Aguinalda s celou jeho
armádou Generál Otis se prý
rozhodně vzpírá přijmouti podob
nou zrádnou nabídku avšak soudí

se z toho že mezi povstalci nepa-

nuje velká svornost

Jiná zpráva došla do Manily z

města Santa Rosa v okresu Lagu-

na de Bay v níž se udává že Fi-

lipínci povraždili několik zajatých
apělů Asi 10 ze zajatých Špa- -

nelů přijali službu ve vojště po-

vstalců a chtěli Amerikánům vy
dati 12 děl i s náboji za jistou od

měnu Filipínci však postřehli
zradu ŠpanělÚ a sedm jich zabili

tři pak se nalézají v Manile od

kud mají býti vysláni do své

vlasti

i Do Manily byla poslána kniha

která jest určena pro kongress
Spojených Států a v níž se nalé-

zají důležité listiny od amerických
úředníků V listinách těch se sli

buje neodvislost Filipíncům a na

vádějí se aby se zajatými Spaněli
nezacházeli příliš shovívavě

Vyzvědačská čela Batsonova

postoupila k San Mateo nedaleko

Arayatu kdež se utkala v boji s

povstalci Několik Filipínců pad
lo mezi nimiž také jeden kapitán
a jeden poručík při čemž bylo i

něco zbroje ukořistěno Na hlídku

americkou učinilo útok asi 25 po-

vstalců severně od Balucanu byli
vsak zahnáni rychle přispěchavší

posilou zanechavše na bojišti zá

sobu nábojů
Generál Otis oznámil do Wash

ingtonu že se generál Lawton

zmocnil Cabia nedaleko San Isi- -

dro a hlídky americké dospěly až

k Santaritě kdež v bitce bylo ně-

kolik povstalců zabito a 13 zajato
Také 15 ručnic povstaleckých

padlo Američanům do rukou

DROBNÉ ZPRÁVY

Veškeré semeno lněné ve Sp

Státech bylo skoupeno od Ameri

can Linseed Company a utvořen

trust
V Arizoně přepadl šerif s po-

mocníky bandu lupičů mexických
z nichž jednoho zabil a druhého

poranil Ostatních pět je stíháno
od stráží mexických i amerických

Na kanadské pacifické dráze

si vymohli strojníci zvýšení mzdy
na 25 a 30 centů ra hodinu

Dráhy vedoucí z lesnatých

krajin Wisconsinu se dohodly na

zvýšení ceny za dopravu staveb

uího dříví o t cent na 100 librách

V Otley la zastřelil v nedě

li přede dnem obchodník Vrieze-la- r

lupiče který se mu vloupal do

krámu jež však nikdo nezná

Nedaleko Iowa City zahnal

rolník Mooney zloděje který mu
'

kradl slepice když pak ráno se

Šel podívali do kurníku nalezl to

bolka s I65

Z Washlnrtona
X Výbor občanů z Atlanty

Ga se dohodl s admirálem De--

weym na jeho cestě do Atlanty

příští pondělí Poručíku Erum-bym- u

pobočníku to admirálovu

udělí město Atlanta čestný meč

příští úterý při kteréžto slavnosti

bude adm Dewey přítomen

X President povýšil 5 plukovní-
ků pravidelného vojska na brigád-

níky na místa těch kteří ze služby

vystoupí Také generál Schaíter
oznámil své odstoupení ze služby

vojenské
X Před nejvy&ším soudem spol-

kovým bude v pondělí projedná-
vána pře mezi státy Louisiauou a

Texasem má-- Ii stát Texas právo
prohlašovat! karanténu naproti
Louisianě z obavy před Žlutou

zimnicí V Texasu jsou velicí

strašpytlové a jak se v New Orle-

ansu objeví nemoc jen trochu po-

dobná Žluté zimnici hned zakáží

skládání jakéhokoliv zboží veze-

ného z Louisiany ve státu tom ba

ani poštu není dovoleno dodávati

Spolkový soud má teď rozhod-

nout! zdaž občané státu Texas k

takovýmto opatřením oprávněni

jsou Či nic

V kapitolu se nyní pilně pra-

cuje na podrobnostech určení hra-

nic mezi AlaŠkou a Kanadou

čímž se zabývají hlavně tajemník

Hay a zástupce anglický Tower

Podrobnosti u smlouvy o hranice

ty zastanou tajný pokud nebudou

vypracovány a obapolně schvá-

leny
X Výkonný výbor americké Fe-

derace dělnické se radí o tom
má-l- i předložití ne j vyššímu soudu

spolkovému rozhodnutí vrchního

soudu státu Colorado dle něhož

zákon nařizující 8 hodinovou do-h- n

nracovní není ústavním Děl

nické jednoty ze státu Colorado

budou vzaty té? k tomu na po-

radu

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Šťastný diiic
Evangelický kazatel v Ukrah

Ore Paul Kruger byl z nenadá-

ní překvapen dědictvím které prý
zůstalo po jeho otci Jsou prý to

4 uhlodoly a asi 10000 marek o

čemž mu pověděl strýc jeho Aug

Dorn z Los Angeles Cal Již
dávno prý se shání po dědicích

Ernesta Krugera který prý zemřel
v době íranko-německ- é války ale

teprve nyní se mu podařilo naléz-t- i

Paula co syna dávno zemřelého

Ernesta Krugera Zpráva ta udá-

vá též Že reverend Pavel Kruger

jest bratrancem presidenta repu-

bliky transvaalské a dle toho bude

kde jaký Kruger každý příbuzným
starého presidenta

Proti rozpínavosti
Válka s povstalci filipínskými

vyvolala již značné hnuti v náro-

dě čehož důkazem jest sjezd asi

160 zástupců z různých částí ze-

mě kteří se sešli ku poradě v

Chicagu v úterý Zorganisovali
se ve společnost protiválečnou
která mi míti za účel působení

naproti vojáctví a hlavně naproti
válce na Filipinech Ku shro-

máždění pronesl velmi pěknou
řeč někdejší senátor spolkový Ka-

rel Schurz

Ředitel výstavy
Za vrchního ředitele příští ame-

rické výstavy v Bufíalo byl vy-

hlídnut nynější vyslanec americký

v Argentině W I Buchanan Je

tam vyslancem již po 6 let a svým

prozřetelným jednáním docílil u

rovnání sporu mezí Chili Argen-

tinou

Porota se neshodla

V soudu Jessem pro zavraždě-

ní novináře Griířtna v Marivillu

Mo se porota neshodla Zase-

dala v poradě po 9a hodiny aniž

by se byla mohla dohodoouti na

výroku Z počátku bylo osm po-

rotců pro uznání Jesseho vinným

zabití a 4 pro vraždu prvního

stupně později hlasovalo jich 10

pro zabití a dva pro vraždu dra-

ného stupně ale ku shodě nedošlo

přede Soudce tedy ustanovil no-

vý soud který má býlí započat
ao listopadu Panuje mínění ie

druhý soud vypadne ještě přízni-

věji pro Jesse

Závody yacht
V závodech mezi yachtami Co

lumbia a Shamrock bylo pokračo-Čován- o

v úterý Sotva že však

lodi nastoupily dráhu závodní
zlomil se na anglické yachtě vrch-

ní stěžeň a hlavní plachta sklesla
na palubu Dle pravidel závod-

ních se nebere zřetel na tuto neho
du poněvač se btala již na dráze a

svědčí o špatné stavbě lodi tak že
Columbie již po druhé vyhrála
Do čtvrtka bude prý nový stěžen

na Shamrocku vztýčen a pak se

bude v závodech pokračovati

Stávky dělnické

Ve Spring Valley 111 vyzváno

bylo na stávku 2000 uhlokopů
zaměstnaných u Spring Valley
Coul Co Na vyzvání presidenta
státní organisace všichni dělníci

vyvstali z práce aby docílili uzná
ní své jednoty a vymohli si právo
by výbor jejich mohl se společno-
stí vyjednávat! Ku stávce té za
vdalo přičinu bezohledné jednání
vrchního ředitele Dalzella který
nechtěl trpěti vybírání příspěvků
spolkových v pisárně společnosti

V St Paul Minn zastavili
íormaři ve všech slévárnách práci
tak Že v Žádné se nemůže praco
vati Žádají o lepší upravení
mzdy dle sazby jaká se platí v

Pittsburgu a jiných místech kde
unioví dělníci pracují

V Norfolk Va zastavilo práci
asi 2000 černochů zaměstnaných

při vylupování ústřic Jsou place-
ni dle míry a stěžují si Že jim

byla míra zvětšena Proto žádají
buď větší plat od košíku nebo
zmenšení míry

Sporo mrtvolu
Rolník Dukelow spěchal minu-

lé soboty do Sioux Falls S D

aby uviděl presidenta byl však

při křížení tratě zabit vlakem

Mrtvola jeho byla dodána do

závodu Boothova

který jest zároveřl koronerem

Příbuzní Dukelowa dali právo

spolku Odd Fellows a veteránům

jejichž byl zemřelý členem aby
mrtvolu pohřbili avšak Booth ji
nechtěl vydati Zaopatřili si tedy
soudní rozkaz na vydání mrtvoly
a když na ten ještě nechtěl koro-ne- r

mrtvolu vydati vyrazil výpo-mocn- ý

šerif dvéře a nechal odnésti

mrtvolu k jinému pohrobníku

Sněhové vánice
V horách kolem Leadvillu N

D zuří již asi týden sněhové vá-

nice čímž mnoho ztrát bylo spů-soben-
o

ovčákům O stádě ovcí

asi 1400 kusů čítajícím se neví již
od počátku vánice aniž o jeho
ovčáku a jiná stáda utrpěla též

velikých ztrát

Výfcuch v uhlodoto

V uhlodolu u Shenandoah City
Pa vybuchly 17 t m třackavé

plyny čímž 22 horníků bylo po-

stiženo Důl se vzňal a záchran-

né práce byly ihned zahájeny Ve

městě nastal poplach neboť v

dolu pracující horníci tam mají

rodiny a příbuzné Úsilí hasičů

a záchranného sboru se podařilo
konečně oheň v šachtě udusili a

všecky dělníky vynésti avšak ně-

kteří jsou zle popáleni

Napálili tátn

Ve ttitu Missouri nedaleko

Hopkins bydlí bohatý ale lako-

mý farmář Calvin Cox s nímž si

rodina jeho stropila švandu zvlášt-

ního druhu Jeho zeť a syn uči-

nili sázku se starým že nevezme
z banky i 1000 a nenechá je doma

Cox vzal peníze z banky ale jen
I700 jelikož banka nemohla celý
tisíc na požádání vyplatili a po

zuby ozbrojen přinesl je domů

Kdyl však se druhého dne probu-
dil shledal že nejen peníze ale i

celá jeho rodina i se ženou jsou

pryč zanechavše starého lakomce
o samotě Cox to udal šerifovi a
ten stíhal uprchlíky avšak ti pře-
kročili zatím leku Missouri a na-

lézají se v Nebrasce

JDo Jlrainard £leb a oholil

Velkolepé otevření nového okhoflu

v sofrotu dne 20 října

Nyní máte příležitost k nakoupení lacino zim-

ních ZÍSob_saaaMaaaak

Šatstvo střižní zboží ženské pláštíky
a džekety boty střevíce gnmovky

spodní prádlo atd atd

prodá se za cenu levnější nežli kdykoliv bylo

o ní v Braiuard slyšáno

Přijďte a súčastnČte se výhodné této koupě a přesvědčte
se Ukážeme vam vše ať koupíte neb ne

Vaší službovolní

VENGER & K0HN


