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osob přistěhovalých ze sousedníchv en Henry zemřel

V m Yorku zemřel minulého
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Nojlepší tvrdé a mfikó uhlí
Dochází mtanyni lesklé suché a dobře prošité tvrdé uhlí a radí-

me ivým zákazuíkfim aby se uhlím na zimu zásobili poněvad? cena
▼ brzku stoupne - Prodáváme též všeho druhu uhlí mékó od $4 00 do
700 tuna

COUTANT & SQUIRES
Telefon 030 Sklad: 17 a Mason Písárnat UOSFaraam

ale mohly býti zaviněny operátory
telegrafických přístrojů Válečné

lodě New York a Massachusetts

vypluly na otevřené moře aby i

tu zkoušely vynález Marconiho na

větší vzdálenost

Nešťastná didlcks

Pí Gatesová v Minneapolis se

dověděla prostřednictvím jakési
new-yors- bankovní firmy že

podědila v Anglii přes 3 miliony
dolarů Na účet toho dědictví

2

zemí Kanady a Mexika Nejvíce
lidu přistěhovalého přišlo sem z
Rakousko-Uhersk- a a sice 22644
z Itálie 18806 a z Ruska 31154
Z těch bylo 60446 kteří neuměli

čisti ani psáti 1022 umělo čisti
ne ale psáti celkem pak všichni
ti přistěhovalci přivezli do Spoj
Států 1 5 414462 ha penězích
3798 lidí bylo vráceno do svých
rodných zemí zpět z různých pří-
čin buď že' neměli peněz a byli by
padli za obtíž zemi nebo byli ne-

mocni nepříčetní zločinci nebo
na kontrakt přivežení dělníci

Powderly odporučuje ve své zprá-
vě aby se zákon o přistěhovalcích
vztahoval též na nově nabyté
državy Spoj Států a aby ti kteří
unikli pozornosti komisařů přistě-hovaleckýc- b

mohli býti během 4
roků vráceni zpět do zemí odkud
sem přišli

Veřejné pozemky

Komisař veřejných pozemků
Hermann udává ve své zprávě
výroční že je dosud ve Spoj Stá-

tech 929308068 akrů půdy volné
která nenáleží nikomu a může

býti zabrána Indiánům bylo v

roce uplynulém dáno 212848 akrů

půdy a 420760 akrů bylo věno-

váno účelům školním v různých
státech V roce tom bylo na zá--

dělala dluhy neboť jí každý rád

půjčil peníze v naději že je z bo-

hatého dědictví opět splatí Zatím
však vyšlo na jevo že to byl pod-
vod a pí Gatesová byla dána v

obžalobu pro podvod Teď naříká
a tvrdí že se stala sama obětí

podvodu
Dílnícl vyhráli

Stávka asi 2000 uhlokopů ve

Spring Valley Illinois skončila

úplným vítězstvím dělníků jimž

byly všecky požadavky splněny
Hornici jsou zorganisováni v pev-

nou jednotu a to jim dopomohlo k

úplnému vítězství
řozfistalost milionáře

Poslední vůle zemřelého Corne- -

lia Vanderbilta byla u new-yor-ské-

pozůstalostního soudu ote-

vřena teprve 26 října Z ní

vysvitá že veškerý majetek jeho

při úmrtí obnášel 70 milionů dol
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pátku brigádní generál Guy V

Henry bývalý guvernér na ostrově
Portoriku Byl již 60 roků stár
a jeho syn je setníkem u vojska na

Filipínách Mrtvola jeho byla
převezena do Washingtonu kdež
s velikou vojenskou poctou po-

hřbena v pondělí na arlingtonském
hřbitově Vyšel z kadetní školy
roku 1 861 a na konci války ob
čanské dostoupil hodnosti plukov
níka V bojích s Indiány ztratil
oko a ruka mu byla zmrzačena
mimo několika jiných poranění
Nyní byl ustanoven za velitele

severozápadníoh posádek vojen-

ských a mČl se přestěhovati do

Omahy kdež byl očekáván zatím
ale narukoval k velké armádě

14 lidi uhořelo
Ve státu Alabamě asi 30 mil

od Mobile vzňal se oheft" v domě
v němž bydlely dvě rodiny Good-lowov- a

a Smithsonova Stalo se
to v noci kdy vše bylo pohříženo
ve spánek a než se sousedé dosta-

vili bylo již pozdě k zachránění

obyvatelů neboť i stromy jehlična-
té dům obklopující hořely Ro-dio- a

Goodlowova sestávala z ro-

dičů a 6 dítek Smithsonova z

rodičů tří dítek a sestry pana
Smitbsona ze všech pak nalezeny
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vi jve spáleništi jenom zuneinaieie
mrtvoly které byly uloženy ve

tDolečnv hrob Goodlowova

dina se tam přistěhovala asi před
3 roky ze státu Iowy nyní pak za

ní přijela známá rodina Smith-

sonova a ubytovala se v domě

Goodlowově všichni pak společně

zahynuli

Protest dllslctva

V Cincinnati odbývána byla ve

čtvrtek min týden obrovská schů-

ze dělnická v níž bylo protesto-
váno proti vládnímu násilí spá-

chanému v Coer ďAlene v Montaně
Předseda americké federace děl-

nické Sam Gompers tu mluvil

naproti násilí vládnímu jehož se

vojsko Spoj Států dopustilo uvěz-

něním stávkujících horníků ve

stájích kteří posud jsou drženi v

zajetí anil by byli pohnáni před
řádný soud V resolucích ve

schůzi té jednohlasně přijatých se

vyzývá president Spoj Států ku

prováděni zákonů k odvoláni vj-Ik- a

z okresu tobo a ku pohnání
vojenských důstojníků přeď soud

řílstiaovskl
Vrchní komuař přistěhova-lectv- a

Powderly předložil vládě

washingtonské výroční svou zprá-
vu z níž vysvítá Ze se sem přistě
hovalo 1 ciziny během roku 311-71- 5

Udí Proti loňsku přibylo o

81416 ošob více avlak do počta
toho není zahrnuto aapoS 35000

Z Washingtonu

Porto Rika opis resoluce přijaté

obyvatelstvem místa Sao Germao

v níž se vyslovují vřelé díky náro-

du Spojených Států za podporu
udělenou v nouzi obyvatelstvu

tamnímu V resoluci té se praví
že vláda Španělská nikdy nic po-

dobného neučinila ale vždy zane-

chala lid Porto Rika svému osu-

du

% Z výroční zprávy úřadovny

pro nedoručitelná psaní (dead

letter office) vysvítá že během

uplynulého roku účetního tam

bylo dodáno 6855983 zásilek

poštovních Z těch bylo 750000
zasláno zpět původním zasílate-

lům 145000 nemělo dostatečné

poštovné 167000 nemělo správ-

né adresy a ze všech zásilek nedo-

daných bylo asi 500000 z cizo-

zemska Ve psaních nedodatel-nýc- h

a následovně zotvíraoých v

úřadovdě vybráno bylo peněz
če-k- ů

a poštovních poukázek za

Jt 168000

$ Náš president tajemníky

Gagem Hitchcockem Wilsonem

Longem Rootem a Hayem jakož
i s manželkami a jinými hosty od-

jedou v úterý do Richmondu Va

Bude tam spuštěna na vodu tor-pedi-

Shubrick kteréžto slavno-

sti se zúčastní
'

Odbor vojenský musel vzíti

zpět nařízení aby 4 z našich dů-

stojníků se odebrali na bojiště
jiho-afric- Vláda anglická dala

za odpověď že pro tolik vojen-

ských průvodčích nemá dostateč

ných opatření a tak bude počet

jich obmezen na jednoho nebo

dva z nichž kap Slocum jest již
na cestě do Kapská

X Gen Lee přijel z Kuby a ve

Washingtonu vykládal jak blaho-

dárně působí americká správa na

ostrově Kdyby tam nebylo vo-

jenské správy mstili by se Kubán-

ci na Španělích a na těch kteří

stáli dříve při vládě španělské
Proto prý se nemůže dáti Kubě

samospráva pokud tyto protivy
nebudou vyrovnány

O senátoru Masonovi z Illi-

nois se roznesla pověsť že se

vzdá svého mandátu poněvač prý
nesouhlasí s politikou presidento-
vou Zatím vychází na jevo že

chce složiti úřad senátora spolko-

vého poněvač jest mu nabízeno

místo řiditele bohaté jakési spo-

lečnosti které vynáší f 12 000

ročně Guvernér Tanner pak se

poděkuje na jeho místo nastoupí
náměstek Notbcott a ten ustanoví
Tannera za spolkového senátora

na místě odstouplého Masona

X Vláda washingtonská požáda-

la vlády ruskou německou a fran-

couzskou aby při možném dělení

se o Čínu pamatovaly na práva
Spojených Států a jich občanů
Vláda naše chce tím zabezpečiti
obchod této země s Čínou aby i

od těchto vlád evropských byly

smlouvy obchodní t národy asiat-tký-

respektovány Požadavek

teu vzbudil ve Washingtonu pře-

kvapení u vyslanců těchto tří

mocností

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Americká dobročinnost

V minulém podzimku se zastře-

lil Karel Cross majitel velké do-

bytčí ren Se v Kansasuna níž choval

lepší druhy dobytka Zastřelil

se pro dluhy a jeho manželka ode-

vzdala veškerý majetek věřitelům

na uplacení dluhů Minulý týden

byl dobytek z farmy Crossovy

prodáván ve veřejné dražbě v

Kansas City Věřitelové vrátili

jedno tele druhu Hereford paní
Crossové a na to bylo podáno
scoo Nabídky se stupfiovaiy až

na loto k čemuž ještě přidala pí
Wbitmanová faoo co zvláštní
dar Při dražbě telete pokročil
plukovník Slaughter z Fort Wortb
Tex ku předu a hodiv stříbrný
dolar na zem k drařebníkuzvolal:
"Hoďte každý po dolaru co dar
oro ta statečnou ženu' Na toto

vyzvání počalystříbrné dolary lf

tati m všech stran a když pyly

sebrány naplněna byla Jimi míra

1 1

y

vou výstavu pařížskou bylo z

odpověděno že mlynáři
rádi obětují peníze na výstavy v

zemích kam jejich výrobky mohou

býti dopravovány ve Francii
však že by to bylo zbytečné mrhání

peněz

Lupiči přece upláchli
Oni dva lupiči kteří v Doni-phanuM- o(

spáchali drzou loupež
a zastřelili dva lidi nebyli dosud
polapeni Byli obklopeni asi 500
muži kteří po celou noc stáli na
stráži kolem hradby za niž se lu

piči ukryli avšak do rána zmizeli
a dosud není po nich ani stopy

Tři dílnícl zabiti
Mezi Bamet a Atwater ve státu

Missouri jeli 4 dělníci po trati

dráhy Jacksonville & St Louis na
ručním vozíku aby přivezli lékaře
k těžce nemocnému soudruhu Na
cestě však se setkali s osobnim
vlakem který vozík s kolejí smetl
a tři z milosrdných těch Samaritá
nů zabil Jeden z nich se včas

ným skokem s vozíku zachránil

Starý konžberka

V zlosynovi který byl minulého

týdne uvězněn v Council Bluffs

pode jménem Williams poznán
byl starý známý zloděj koní Vy-

seděl si již tři termíny ve vězení

ve Fort Madison a 'jeden v Ana-mos- e

pode jménem Jack Gregory
vždy pro krádež koní Posledně

byl propuštěn teprve v lednu ze

žaláře ve Fort Madison kdež se-

děl od dubna r 1895 Podobizna
a popisné měření zaslané z kázni-

ce do Council Bluffs se úplně
shodují s postavou Williamse a

není již pochybnosti že je to Jack
Gregory Postřelený jim konstabl
Hardin Moss z Lovelandu la
jé dosud nemocen avšak nalézá
se již mimo nebezpečí života

'
Ruský křižák

V Crampově loděnici ve Fila-

delfii byl spuštěn na vodu křižák

jejž si tu dala vláda ruská postavi-t- i

Bude to nejrychlejší a nejlépe
vypravená loď válečná jaká kdy
vyšla z loděnice Crampovy která
má délku 400 stop šířku 52 a

ponor 19 stop 6 palců Bude vy-

zbrojena 12 šestipalcovými 12—

75 milimetrovými a 6—47 mili-

metrovými rychlopalnými děly
Ponese jméno Variaz jež jí dáno

bylo při slavnostním spuštění na

vodu jehož se účastnili přední
úřadníci ruští í američtí V lodě-

nici Crampově se staví ještě jedna
bitevní loď pro vládu ruskou kte-

rá ponese jméno Retvizan Obě

tyto lodi mají býti vládě ruské

odevzdány v říjnu příštího roku

Obchod s Asií

V Charlottě N C měl bývalý

americký vyslanec v Siamu John
Barrett řeč k jižním pěstitelům
bavlny v níž dovozoval že Spoj
Státy se musí postarati o rozšířeni
obchodu s Asií Tvrdil v řeči své
že asiatský trh brzy spotřebuje
veškerou výrobu americké bavlny
i výrobků z ní Proto musí prý
Spoj Státy dbáti o zřízení prů-

plavu přes úžinu panamskou
musí položití podmořské lano do
Asie musf obhájiti čínské trhy a

udržeti Filipiny pod stálou kon-

trolou svojí

Pofiry
Ve Filadelfii vyhořelo skladiště

Chicago Merchandise Co kdež

zahynulo také 12 koní — Dále

vyhořela továrna na výrobu hřebů
továrna na tabák na sudy a něko-

lik obchodů sousedních čímZ

způsobeno na $ 150000 Škody —

V Kansas City vyhořel ovčinec při
tamních jatkách v němž zahynu-
lo asi 600 ovcí Při hašení byli

poraněni 4 hasiči spadlou zdí
nichž jeden smrtelně — Ve stála
Indianě v malém městě Wakarusa
shořela celá obchodní část čítající
19 obchodů

Vývoz lovízliy
Ze statistiky vysvítá Že vývoz

hovězího dobytka ze Spoj Států
se zmenšnje za to však vývoz
masa hovězího stoupá Za devět

měsíců t r do konce září vyveze-
no bylo do ciziny 251382 kusů

dobytka živého kdežto loni za

tentýž čas se ho vyvezlo 282788
kusů tedy letos o 30407 méně

Za to se ale za tutéž dobu vyvezlo
240093978 liber hovězího masa
kdežto loni vývoz obnášel 199-2061- 50

liber Čítá li se z kusa
dobytka v průměru 600 liber ma-

sa tedy se letos během 9 měsíci
vyvezlo ze země o 36739 kusů
dobytka více než loni Americké
maso jak nakládané tak zmrzlé
dochází v Evropě stále většího od-

bytu

Místopresident umírá

Náměstek presidenta Spojených
Států Hobart jest těžce nemocen
ve svém domově v Patersonu N
J Trpí již po delší dobu vadou
srdeční kterážto nemoc se v po-
sledních dnech zmohla tou měrou
Že přátelé jeho očekávají každé
chvíle jeho smrt Již několikráte
byl bez vědomí zase však jej lé-

kaři vzkřísili ale smrt jeho může
nastati každé chvíle

Dewey se ožení

Z Washingtonu se rozšířila za
ručená zpráva že vítěz manilský
admirál Dewey se hodlá oženiti s
paní Hazenovou vdovou po gen
Hazenovi Paní Hazenová jest
asi 40 roků stará již 10 let vdo
vou a jest sestrou Johna McLeana
demokratického kandidáta Dro
úřad guvernéra státu Ohio Bydlí
u své matky pí McLeanové ve

Washingtonu kdež byl admirál
návštěvou po svém návratu z Ma-

nily Veselka bude prý odbývána
kdysi v listopadu

Přepaden lupiči

V St Louisů byl v pondělí od-

poledne přepaden a oloupen na
veřejné ulici Rob B Jennings
řiditel kabelové dráhy Na rohu
Broadway a Washington ave byl
napaden třemi lupiči kteří mu
vzali za 11043 peněz a za I48-27- 5

cenných papírů a uprchli
vzdor tomu že byly ulice plny
lidu

Provolání k ct české veřejnosti!

Až do nedávné doby byli hudeb-

nici čeští velmi špatně sorganiso-váh- 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 hudebnici omažští i

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
07námiti 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- va

vůbec Toto dáváme ctěn
obecenstvu na vysvětlenou aby-
chom ho vyvarovali před nepříj-

emnostmi Když objednáváte
hudbu žádejte na jednateli unio-

vou stvrzenku s jménem Omahm

Muiitidnt Aitodation {A F oM)
V naději že ct obecenstvo ze-

jména pak ct unie a spolky toto
oznámení vezmou k vědomosti --

nás podporovati budou znamená-
me za české hudebníky patřící k
Omaha Musicians Association

í F Wonasek

Výbor
X J Ifulač

7mi (Stllafcha
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iciaae Kongresnicn usneseui uaau
drahám 504651 akr půdy a 60392

bylo odkázáno ku zařízení

kterážto pozůstalost bude rozděle-

na mezi členy rodiny Alfréd G

Vanderbilt obdrží z toho nejvíce a

sice 50 milionů nejméně Corne-liu- s

mil K účelům dobro-

činným neodkázal ničeho jenom
1300000 k účelům náboženským

Vzbouření trestanek

Vyšlo na jevo že děvčata v

mitchellvillské u Des

Moines la se vzbouřila z obžer-

ství Několik lidf bylo vyzrazeno

děvčaty samými Ze jim dodávali

kořalku a tři z nich byli již zatče-

ni Titíž lidé napomáhali též

trestankám k útěku když se

vzbouřily začež budou dáni v ob-

žalobu od velké poroty

Zoafali Zena

Když rolník Emil Lepinský
nedaleko Browntonu Minn ode-

jel na pole spáchala jeho manžel-

ka doma zoufalý čin Před svými
6 malými dítkamt si podřezala
krk když pak smrt se ještě nedo-

stavila polila si oděv petrolejem
a zapálila shořevši na škvarek
Proč k zoufalému činu tomu sáhla
není povědomo

Heokeiloa výstava

Mlynáři mlaaeapoUti se usnesli
neobeslati světovou výstavu v Pa-

říži poněvadi vysoké clo na ame-

rické mlynářské výrobky vylučuje
dovoz amerického zboží do Fran-

cie - Komisi aaaerické pro svito- -

it- - 1% l r I Jí

cest Komisař odporučuje zvět-

šení národních parků ve Waabing-ton- u

a Yellowstone ve Wyomingu
Také žádá aby bylo opatření uči-

něno naproti lesním požárům
které zničí každoročně asi za

2ooooooo lesů Veřejné past-

viny by měly býti od vlády prona-

jímány z čehož by plynul aspoň
nějaký užitek do národní pokladny

Mrtvi vojínové
D H Rbodes který byl zamě-

stnán na Kubě vykopáváním
mrtvol padlých a zemřelých ame-

rických vojínů a zasíláním jich do

Spoj Států bude vyslán za tímže

účelem na Filipiny Všechny

mrtvoly vojínů jak z Kuby a Por
torika tak í z Filipin budou do-

praveny do této země k čemuž

použito bude parníků které dová-

ží vojsko do Manily

Marcosl dllá zkoniky
V zálivu new-yorské- m se kona-

ly minutého čtvrtka zkoušky se

soustavou Marconiho telegrafová-
ní bez drátu Depeše byly vystří-

dány mezi válečnými loděmi New

York a Massachusetts a zkouška

se zdařila Bylo učiněno šest

různých pokusů a 5 se jich setka-

lo a úplným zdarem jea při za-

slání tajné šifrované depeše se

objevily dvě malá chyby kteréžpock obaáSejíct


