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Haana nechce býtl předsedou

Senátor Mark Hanna jenž v

minulé presidentské kampani byl

předsedou republikánského komi-

tétu a duší celé kampaně vyjádřil
se v těchto dnech že úřad tento

v letošní kampani zastávati nebu-

de Za důvod svého odstoupení
uvádí že zdraví jeho nedovoluje
mu tak obtížný úřad zastáv?ti a

pak doufá že změnou předsédy v

jmenovaném komitétu strana re-

publikánská získá Hanna domní

liejiiuvtrjaiuu vuinu uupiiu nu bičujr ramcu na oorazy

Ve prospíca hUdovicicb

Re v Sheldon jenž stal se v

minulých dnech známým svým

vydáváním "Kristových novin''

pozbuzen jest kansaským guver-

nérem Stanley-e-
m aby snažil se

obdržeti od občanstva 1000000
bušlů kukuřice pro indické obyva-

telstvo jež po tisících mře denně

hladomorem Za tím účelem od

bývána bude ohromná schůze ob-

čanstva kansaského v níž budou

příspěvky přijímány První pří-

spěvek jejž Sheldon pro indické

ubožáky obdržel byla poukázka

Zboží prodává e za botové ve velkém neb malém Práce barvířské a
natěračské i barvení návčgtnicb tabulí atd vykonávají se dobře a spole
hlivě Pouze nejlepal dělnici se zaměstnávají ♦
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NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Duchoborcl se stíhnjí
Z Winnipegu v Kanadě ozna-

muje 6e že nastoupila odtamtud

cestu do Kalifornie četa duchobor-cf- l

v počtu 40 osob kde hodlají

pracovati za 50 centů denně ci

praví že stěhují se jedi-

ně proto aby mohli bydleti v

teplejším podnebí jelikož kanad-

ské podnebí v Manitobě se jim

nelíbí Dle této zprávy tato ná-

boženská osada během několika

roka se rozpadne poněvadž
rozumí farmaření velice

málo a nebo dokonce nic takže

od doby založení této osady učiněn

byl pouze nepatrný pokrok Ohled-

ně této první čety vystěhovalecké
budou učiněny kroky aby nemohli

za tak nízkou cenu pracovati na

základě zákona o přivážení
kon-traktní-

dělníků do této země

Americká výstavka v Paříži
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guajského jest dle všeho opět od-

ložena na neurčito a v kongresu
nebude se o ní v tomto zasedání

již rokovati Hlavní příčinou to-

hoto jest odpor proti smlouvě
vě a také ta okol

nost padá na váhu že republikáni

nechtějí pro předlohu hlasovati

před volbou presidentskou poně-

vadž by to uškodilo prý straně a

demokraté využitkovali by to a vy-

líčili by republikány jako přátele

Angličanů což ovšem mělo by za

následek ztrátu mnoha hlasů stra

republikánské

Prosperita Amerlkánsko-Slovenskýc- h

Novin

Nejrozšířenější časopis sloven

ský v Americe Amerikánsko-Slo- -

venské Noviny v Pittsburgu Pa

vydávané od p P V Rovniaoka a

Spol oznamují že Časopis tento
sázen bude nyní na sázecím stroji se

který za tím účelem byl zakoupen
Mimo sázecího stroje zakoupilo

vydavatelstvo také nový rotační

rychlolis jímž mnoho tisíc výtisků
možno vytisknouti za hodinu Z

českých časopisů má rychlolis chi-cags-

Svornost a Denní Hlasatel

Mlssoury stoupá
Řeka Missouri počíná se

od minulého pátku a

každou hodinu stoupne o jeden

palec Již nyní vystoupla o jede-

náct palců nad normál a rozlévá

se po okolí takže bylo nutným
některé budovy na farmách jiho-

západně od Sloan la poblíže řeky
se rozprostírající na bezpečné
místo odstěhovati

VystŽhovalci do jižní Dakoty
Značný počet vystěhovalců při

chází nyní do jižní Dakoty v okolí

Chamberlain hlavně po dráze

Milwaucké následkem čehož v

místech těch jest neobyčejně živo

Takový nával přistěhovalců jako

nyní neudál se již po dlouhá léta

Z PORTO R1CA

Vážné výtržnosti udály tm

nulý pátek kdy asi 2000 lidí táhlo

Puerto Tiera asi hodinu od

hlavního města vzdáleného místa

při čemž byl jeden Portoričan za

bit jeden těžce poraněn a tři další

méně nebezpečně postřeleni K

udržení pořádku musela býti po-

volána setnina pěchoty vedením

kapitána Alexandra a po té bylo

prohlášeno stanné právo nad mě

stem San Juan očekávají je však

eštž dalSÍ výtržnosti Původ

těchto výtržností spočívá v tom

že angličtí dělníci z ostrovů St

Thomas a St Kitts zaujali místa

dělníků Portoričanských
V Ponce bylo minulou sobotu

oběšeno Dět mužů kteří v roce

1898 znásilnili a pak zavraždil

jistou ženu a její dcery Veškeré

obchody byly zavřeny a množství

lidu procházelo ulicemi aby bylo

přítomno odsouzení provinilců
Odsouzenci posledních 24 hodin

buď spali neb přijímal: návstč

při čemž mnoho mluvili i kouiili

Při posledním aktu však učinil je

den z nich výtržnost a pět zřízen

ců muselo zakročili aby učinili ho

tichým
Diváci kteří přišly podívati se

na toto hrozné divadlo vyslechli
řeči odsouzenců avšak odmítli vy
slechnouti řeč vykonavatelovu

když tento vážně na platformu

vstoupil ' Po popravě byly opět

všechny obchody otevřeny

Z KUBY

První důležitou akcí kterou za

hájil nový mayor města Santiago

seňor Grinan jest potlačení radi-

kálního časopisu £1 Cubano Libře

a uvěznění jeho šesti redaktorů

ČasopistentorozplameHoval
nená-

vist Kubánců proti nynější správě

ostrova a Američanům vůbec ob-

vinuje mayora a jiné úřadníky z

koruptnosti-
- zlodějství a jiných ne-

pěkných vlastností S časopisem
tímto ovšem nesouhlasili všichni

Kubánci a mnozí jsou tomu ni

že časopis tento přestal

vycházeti Gen Wood obdržel

od 100 čelných obchodníků tele

gramy v nichž souhlasí se s měst-

skou správou mayora' Grinana

Přátelé myšlénky připojení Kuby
ku Sooi Státům isou z těchto

zmatků potěšeni a dovozují že

Kubánci dávají zřejmé na jevo že

nejsou schopni vlastní samosprá

vy :i V-- '
1

všeho druhu barev skla t

ata

tržnUpráyy
Chicago 9 dubna 1900

Pientce udržuje v atojné ceně v poměru k mi-

nulému lýdna rzdnr tomu že vftoz její r minu-

lém tíduu znační kleil Vfera prolámla se l
ta Wi&iOi íurkn za 62®6SVic pro krěten za

Kfi8fi"%n pro cervenoc za Il74@7ft
Kiikiflee prodává poněkud laciněji a alce

zboží butorá za 893{c cíelo t za 39% c

Ovex také jest poněkud lacině Si neboť prodá-
vá e zbož! hotoTé za 25c a bílý o 2 za 274®

Cena hovězího dobytka jeet proti minulému

týdnu lepSi a tento prodává ee za ceny následu-

jíc!: Pěkní voli prudávaji nu za folu&lí if bu-

ben! neb proctřfdnt za $425®5(I0 jateční a k

žíru za (3 50®4 03 krávy za $3 0:©4 6) a jalovice
$3uT@490 tcraiiiti byci prodávají ie za 1320

Vevtoif dobytek také vstoupil ceně a pro-

střední prodával re za S53ď@562!4 pěkný za

I55X&5&!4 těžký za $535@547 lehký za $"85

@56U

Omaha 9 dubna 1900

Přívoz veSkerého dobytka Jeat velice slabí
následkem čehož cena jeho poměrně stoupá Na

hovězím dobytku připlatilo o 5 do 10 centů na

vepřovém od & do 7 centů- - a skot drží se také v

slnSné ceně

Přívoz u porovnání týdny předcházejícím

jevil se být následovním:
Hov Vepř Skop

minulý týden 11586 81&6Í 19663

Zatýllen koní 31 března 12798 34337 28215

Zatýden koní 4 hřpzna 13274 46081 23074
Za týden koně17 března 132(19 44469 27385

Za týden koní lObřeona 9618 39109 35960

Voli prodávali se za 1325485 krávy za SZOO

©415 jalovice za S365@445

Vepřový dabytek jak výie uieileno stoupnul
také v ceně a prodává se nynf o 25@í J ctu dráže

než před týdnem a o 45c dráže než před 14 dny
Víera byl vepřový dobytek prodáván za ne j vyšší
cena jaká v této pézoně byla podána Nejlepii

kusy prodávaly se po $537'4($540

Vejce jsou velmi laciné a sice čerstvé za 10®

10J4C tucet
Máslo je ceny značně lacinější Obyčejné

prodává se za líc stolní za 14@15c a z máíloven

19c

Drůbež živá prodává se za tyto ceny: slepice

IVic lb kuřata 8 Víc kachny 7yc bnsy7Vic
Kůže jsou ceny nezměněné iis 1 syrové za 5

2 6: iís 1 solené 8'í i 2 7 teleci 8®' 2c

Seno prodává se v ceně ustálené nejlepSÍ z

ýSib $6 50 prostřední $550 z nížin $500

St Louis 9 dubna 1900

Plunlce byla v zdejším trhu dnes ceny nižší

ozimka črvená čiflo g prodávala se v elevateru

71 V4 na trati 73c pro květen 7JV4 a červenec

W7% v
Korná stoji v ca ně o něco níže Prodává se

iís 2 T eievatoru za 39c na trati za 40 pro
květen za 3844c a pro červenec za 39

Bavlna drž! se stále v cen "ysoké prostřední
VÁ- -

Divy Yellowstone parkiu
Z hodnověrného pramene se oznamuje- -

ie geysíry vellowstonského parku pone-náhl- u

mizf Pamatujte že tyto podivu
h~-Jr-

í5 zrřT£rifi iaňrviHÍÍ hnnnvami
což znamená že práce přírody ch j lf se ku
konci Turisté kteřf ještě nikdy nena-
vštívili tento park měli by tak učinili
nok ad možno neldrive dokud není pozdé
Tento případ uvádf nám na paměť žn

úpadek a mizeni jest zákonem světa jas
zeměpisného tak fysického Zdraví jest
nej vzácnější vlastnictví na světe a nikdy
nemůže byti člověk dosti opatrným aby
si je udržel M a jaře obnovíte svou sílu
oživíte Krev 1 civv neiit-DSí- ze vsecn

léků — Hostteterovou žaludeční hořkou
Léčí též žaludeční nepravidelnosti Zku-

ste ji

Kdo se chce letos podívati na

výstavu učiní dobře když si po-

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob-drže- ti

Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužiti dle je
ho přání Firma F Brodský & Co

má jednatelství pro následující li-

nie: North - German Loyd nře6

New York Baltimore a Galveston

Hamburg American Line Red

Star Line Holland-America- n

Line Compagnie Générale Trans- -

atlantique American Line White
Star-Lin- e Cunard Line a Anchor

Line Dověděti se ceny přeplavu
lístků železničních stačí zaslati

poštovní lístek 28tí

Podobizna Karla Jonáše

Nákladem Národní Tiskárny
509-51- 1 boutn i2thst v Umaže
Nebr vydána byla zdařilá podo-
bizna zvěčnělého předáka našeho
Karla Jonáše podle jedné z nej- -

lepších jeho fotografií Podobizna

jest na velkosti papíru 13x18 pal
cích a prodává se sama o sobě za

30 centu Podobiznou touto do-

plněna jest hojni sbírka obrazu

vlastenců a vynikajících roužu v

národě českůslovanském jež jsou
v knihkupectví Národní Tiskárny
na výběr Ve sbírce této nalézají
se též Hus a Žižka jakož i skoro
všichni vynikající mužoyé x doby
novější Seznam všech podobizen
zašle ie na ukázko zdarma '

vá se že nejlepŠím jeho nástup- -
1 St TI "

cem Pyl by piunovniK nenry v

Payne z Wisconsinu kdežto ně- -

kteří politikové viděli by v tomto ně

úřadu nejraději prvního příručího
vrchního poštmistra gen Perry
Heatha '

O celní předloze portorlcké

má býti rozhodnuto zítra v poslane-

cké sněmovně a obě strany snaží

aby byly dokonale připraveny
této akci Přátelé předlohy

doufají že prosadí svou avšak

opposice bude proti nim silná

Indiánské školy
Čilá debata rozpředla se minu

lou sobotu v senátu ohledně in-

diánských škol a mnozí ze sená

torů mezi nimi 1 Thurston z Ne-bras-

mluvili proti vydržování
sektářú vládou za účelem vyučo

vání náboženství na indiánských
Školách Jelikož nebylo přítomno

dostatečný počet senátorů pro
kvorum byla otázka tato odlože

"na

Z Havajských ostrovu

Mor který řádil na Havajských
ostrovech a opatření proti němu

abv nešířil se dále vyžádal si

ohromnou sumu $2000000 V

tom jsou zahrnuty také výdaje na

postavení stanů a výpomoc která

poskytnuta byla vyhořelým při
velkém požáru ze dne 20 ladná

Služné tékařú $250 měsíčně pro

jednoho pohltilo velké sumy ja
kož i čety inspektorů vykutova
telů a chéf ů zdravotních depart
mentů Vláda naše byla požádá
na aby japonské obyvatelstvo v

Honolulu které v počtu 800 vel- -

kým ohněm lednovým přišlo o svá

přístřeší bylo osvobozeno od daní

pro rok 1900 a soudí se že žádo

sti této bude vyhoveno
—r 00)

proti moru má dobrý výsledek
neboť za minulých šest dnů [od

31 března kdy zpráva došla) ne-

udál se žádný nový případ Od

12 prosince až do 31 března se

tam událo 70 případů onemocnění

z nichž 60 končilo smrtí 9 bylo

jich vyléčeno a 1 nemocný nalézá

se dosud v nemocnici jsa na cestě

k uzdravení

Gcetlova afféra

Velká porota zasedající ve

Frankfort Ky v projednávání

afíéry Goeblovy vyslechla již asi

40 svědků a více než 40 osob bude

ještě vyslechnuto takže výslech
svědků bude ukončen teprve ku

konci tohoto týdne

Hra Sapho není nemravnou

Newyorská porota rozhodla ku

konci minulého týdne že Daude-tov- a

hra 'Sapho' jež jako ne-

mravná byla označována není

hrou neslušnou následkem čehož

byla z obžaloby propuštěna sl

Olga Nethersolova která hrála

vynikající úlohu v díle tom Slečna

Olga děkovala porotcům i soudců

P° vynesení rozsudku se slzami

očích Rozumí se že nyní

bude míti hra tato v New Yorku

úspěch dvojnásobný

Inter Oceán vyhrál

Chicagský časopis Inter Oceán

vyhrál soudní při proti 'Associated
Press která mu nechtěla dodá

vati telegrafické zprávy ani za pe

níze "Soud odbýván byl v únoru

a eknnčen bvl ve DrosDěch Směno

vaného časopisu avšak společnost
odVolala k vrchnímu soudu ž

„ 2rusen[ rozsudku ten

y5ak rozsudek v tsCDt0 dnech po

tvrdi Nyní podá vydavatelstvo

(uowi na 'Associsated Pres' ža

hbu M n4hradu v obnosu půl mi--

Uonu doUar6

ZMiSIU S Mimem
V Crampově loděnici ve Fila- -

delfii provedena byla minulý pátek
zkouška a válečným ruským křižA--

kem Variag jenž jest zde hotoven
a v nejbližifm čase - vládě ruské

odevzdán bude Zkoušce byli

přítomni rultí námofní důstojníci
které zkouika velice uspokojila

Z FILIPÍN

Mezi americkým vojskem a po

vstalci dochází nyní ku častějším
srážkám a nemine dne aby něko- -

ik takových nebylo ohlašováno

Minulý pátek svedl kapitán Sturgis i

arvátku s hlídkou povstaleckou u

Nevaliches 5 mil od Manily při

emž byli dva povstalci zabiti e

deset bylo jich poraněno Kapitán 28c

svými vojíny byl však příliš sla

bým než aby mohl pronásledovati
hlavní oddíl povstalecký

Poručík Gordon se setninou za

vojska od 16 pluku pěchoty po-

týkal se s 250 povstalci kteří jej

napadli a výsledek potyčky bylže
Gordon byl poraněn

V provincii Capiz na ostrově

Panay přišel při jedné Šarvátce o

život seržant a kaprál setniny I od

9 pluku pěchoty
V Calbayonu na ostrově Samar

vtrhli povstalci v noci do města
Za

zabili stráž a vnikli do domu ma-

jora Gilmora jenž právě byl ne

přítomen a zabili tam Gumorova

kuchaře ' Později Američané vy

pudili povstace z města při čemž

zabili čtyři muže a dvanáct jich

zajali
Gen Young velící v severní

části Luzonu soustřeďuje nyní své

vojsko a účelem toho jest aby vy

čistil krajinu od povstalců kteří

znepokojují a zabíjí obyvatelstvo

častěji než kdy Jindy Gen loung
hodlá to provésti drive než nasta

ne deštivé období

Velitel jižní části ostrova Luzo

nu James Bell oznamuje že jeho
oddíl jeho vojska jest nedostatečný
ku kontrolování území jež jest
mu svěřeno
Přednosta městyse Samar v pro

vincii Bataar byl zavražděn po-

vstalci jelikož byl Amerikánům

nakloněn Přednosta jiného mě

styse byl nucen vrhnouti se v ná

ruč povstalců neboť bylo mu jimi
pohroženo že bude zabit neuči-

ní li tak

DROBNĚ ZPRÁVY

Chicagští pekaři hodlají zahá

jiti v nejbhzši době agitaci ve pro

spěch zkrácení doby pracovní

jakož i agitaci za tím účelem aby
veškeré pekárny přestěhovány byly
z nezdravých přísklepí

Za minulý rok bylo vydolo
váno v Montaně za 1140000000
mědi což převyšuje cenu zlata

stříbra v kterémkoliv státu Unie

' Cincinnatští tesaři prvně po

patnácti letech budou se domáhati

po prvním květnu zvýšemí platu a

osmihodinové doby pracovní

Státní výstava v jižní Dakotě

odbvvána Vude letos v městě

Yankton a sice od 10 do 15- - září

S přípravami bylo již započato
všeobecně se praví že bude to

nejvetší a ncjlepší výstava jež
tomto státě byla pořádána

V státním vězení jihodakot
ském v Sioux FaHs jest přítomně
uvězriěno 133 zločinců z nichž

jest pouze jediná žena Nejstarším
vězněm jest 74letý MOses Kobin

jenž byl tam poslán před rokem z

Omahy pro padělání peněz Robin

sloužil rok iako vojín v Mexické

válce a čtyři íeta ve válce občanské

Reverend Sheldon jenž sta!

se v minulých dnech známou oso

bou svým redigování listu dle způ
sobu Kristova kdyby tento nyní
žil navržen jest nově utvořenou

stranou politickou která si dala

iméno strana spoienycb křesťanů-

za presidenta této země Stěstf

ještěže ve Sp Státech není mnoho

bláznů kteří by chtěli míti Krista

presidentem

Minulý pátek spáchal v Tyn

dali So Dak sebevraždu Čech

Eman částka stár asi 20 roků

požitím jedu ' Příčina není zná
ma V neděli měl pohřeb za veli

kého účastenství lidu
'

na $1000 Reverend nepochybné
neibližší době ustanoví četné

agenty kteří po státu budou v

tomto směru pracovati a milodary
do New Yorku zasýlati

McKinley-ov- a aeltadní cesta

Asi v polovici léta odebéře se

president McKinley se svým štá-

bem na okružní cestu po Spoj se
Státech a tím zahájí svoji presi-dentsko- u

k

kampaň V tu dobu

bude totiž spuštěna na moře nová

bitevní loď Ohio a McKinley
bude ceremoniím se spouštěním

spojeným přítomen Po slavnosti

projede prosident
WW VI

se svým
VV

průvo-
-

_ _
dem temer vesKera veisi mesm

Spoj Států v nichž bude řečnili o

různých politických otázkách a ve

prospěch své kandidatury

Nový pokladník demokratů

Národní demokratický komitét

zvolil v těchto dnech svým poklaď
níkem pro příští presidentskou

kampaň Miliarda Dunlapa z Jack- -

sonville 111 jenž dosud byl po
kladníkem státního komitétu de

mokratického Dunlap jest osob
ním přítelem Bryanovým a v roce

1808 bvl kandidátem pro úřad

státního pokladníka na lístku de

mokratickém v Illinois

Uvítání Dewey-h- o v Chicagu

Velká armáda republiky hodlá

uebystati admirálu Dewey-m- u skví
é uvítání v Chicagu v době svého

sjezdu jenž odbýván bude v srp-

nu Předseda velké armády vy-

slovil se ohledně toho že Dewey
bude tam uvítán jako kandidát

presidentstvf což by se však ne- -

nemohlo státi kdyby přijel do

Chicaga imáje jak původně bylo
na programu Dle posledních

zpráv Dewey přijede přece 1 máje

do Chicaga kde bude oslaveno

jeho vítězství u Manily

Ohromný požár

Během minulých třech roků vy

hořel v neděli podruhé obrovský
deoartmetní obchod TosefaHorne I

& Co v Pittsburgu nalézající se
Tl J

na 5 ui a renn ave cuuuva

byla osmipalcová a považována

byla za ohnivzdornou avšak sotva

rozšířil se oheň na prrni poschodí
seznali hasiči že plameny nebu

Hnu moci více ovládati a také za

nedlouho celá budova phni pod
lehla Škoda nedělním ohněm

způsobena obnáší $ioooooo

Zasýlatel dynamitu zatčen

Bývalý akcionář cincinnatského

pivovaru Bannerova C I rigge
zatčen byl v soboiu v Cincinnati

na obžalobu že zaslal pekelný

stroj Geo Coxovi o čemž v nu

nuléru Čísle zprávu jsme podali
Fišerův čin přičítá se finančním

nesnázím které jej pronásledo

valy
Krajan samouk

S pravým svým povoláním mi

nul se v Chicagu krajan František

Zajíček který jest nyní 66 roků

stár a zabývá se ze záliby řezbář-ství-m

Ačkoliv nedostalo se mu

v tom umem jme poupury uuuiu

jeho nadání dospěl v něm ku

značné dovednosti Zajíček na-

rodil se v obci Bojesil u Královic

na Plzeňsku kde věnoval se rol

nictví První jeho řezbářská
oráče bvla dýmka za kterou
dostal 3 zlaté Pak vyřezával
ňole kaiamare az nonecne uu e

1 ao vyřezávaní piMinijrw vu- -

zů a přivedl to ku značné dokoná- -

losu Kftmy ao menz sve prače

zasazuje jsou rovné r™7
a překvapují vkusem souměrností

původností myšlénky a vybráno- -

stí a sestavením vzorku Nyní
hotoví pan Zajíček obraz Mistr

Jan Hus před koncilem kostní- -

cVým dle známého originálu slav--

ného Brožíka Obraz tento jakoZ
i práce Zajíčkovy zaslány budou

na pařížskou výstayu kde zajisté
budou se těšit pozornosti proto
Ie hotovit je muž '

jenZ postrádal
veškeré odborné vzdělání D H

I v 'i

t v--

f
-

I- - i

Kw

y

nebude v neděli obecenstvu pří-

stupna o coŽ přičinili se naši ko-

stelní patronové u presidenta Mc

Kinleyho Zprávu tu přinesl do

Newark N J dr Hathawayčlen
methodistické církve a předseda
šábesní unie americké přímo od

presidenta Rozumí se že mezi

členy kostelními vyvolala ta zprá-

va veliké uspokojení a p McKin-le- y

veleben byl do nebes

Sníh v Colorado

Po celém téměř státu Colorado

padal ku konci minulého týdne
sníh a sice po 24 hodin Nepříliš
chladné počasí způsobilo že sníh

přilnul na větve stromů na tele-

grafní dráty atd následkem čehož

mnoho stromů bylo tíží sněhu po
škozeno a telegrafní a telefonní

dráty přetrhány Ve městě Den

ver byla na několik hodin pouliční

doprava na elektrických dráhách

přerušena

Novi spracování slídy

V jižní části Černých Vrchů v

okresu Custer budou mfti obyva
telé novv pramen obživy a sice

spracováním slídy z malých kou

sků na velké desky kterýžto pro-

ces tam byl vynalezen Pouze za

minulý týden bylo odesláno 300

tun slídy do Valparaiso Ind kde

k různým účelům bude jí použito

Společnost jež slídu v drobných
kouskách kuDuie platí za tunu

$40 a slibuje že každý měsíc od

koupí slídy 100 až 300 tun

Oblf spolkových ceremoflifíl

Minulý týden byla podána žalo

ba v Guthrie Okla J Chapma
nem na {40000 náhrady za zmr-

začení při uváděcích obřadech

angl spolku United Workmea

Žalující ve své žalobě udává že

členové spolku při uváděni naklá-

dali a ním tak bezohledně a suro

vě že mu rozbili kosti v páteři

lopatkách a v ramenou následkem

čehož byl mnoho týdnů upoután
na lůžko a stal se k prácí neschop- -

sa vžd

Nové auditorium
Tiž v prvních okamžicích po

požáru nádherného auditoria

Kansas City minulý týden nastala

mezi tamním obyvatelstvem horli

vá agitace ve prospěch znovuzbu

dování podobné budovy V jedi
né veřejné schůzi -

jež za tím úče

lem byla pořádána upsáno bylo
téměř Í40000 a od chvíle vypuk
nutf požáru skollektováoo bylo

íeo7n liž nyní sest po ruce
ať a "

nro novou stavbu I224000 z če

hož připadá $150000 od pojišťu

jící společnosti a $10000 z fondu

starého Nové úpisy stále se ko

nají a nad lení pro nové
_

audito
a w # a

num v nemá ma oyu oaoyvana
národní demokratická konvence!

dne 4 červeace jest veliké Jest

pouze otázkou zdali budova bude

moci do té doby býti dohotovena

Gei Otis reslfioje
Válečný úřad ve Washingtonu

obdržel z Manily depeši od gen
Otise vrchního velitele americké-

ho vojska na filipínských ostro-

vech datovanou ze dne 3 dubna

ie tento jest nucea vzdáti se své

ho postavení následkem soukro

mých a obchodních zájmů jež j(

jeho přítomnosti ve Spoj
Státech Resignace Otisova byla

přijata a nástupcem jeho stane se

nepochybně gen MacArtbur Otis

vyjede z Hanily počátkem měsíce
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