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žaduje se přísné svěcení neděle
uzavírání výhradně jen církevních
sňatků zamezení rozvodu potla
čení obchodu s lihovinami zave

dení iniciativy a referenda odstra
něoí války a nahražení téže mezi

národním soudem smírčím zavede
ní rovnoprávnosti obého pohlaví
zakázání prodeje tabáku nezleti

lým zavedení bible do veřejných
škol a konečně požaduje se přímá
volba senátorská 1 presidenta
jeho náměstka

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Protlví se soudu

Z New Yorku oznámeno v úterý
že Samuel Gompers předseda
americké federace prácerozhodnul
se protivní rozkazu nejvyššího
soudu státního jímž členům mezi

národní doutnikářské unie zaká
záno jest podporování stávkujících
doutníkářů firmy S Levi & Co a

sice že učinil tak proto aby
při nejvyšší instancí soudní roz
hodnuto býti mohlo zdali soudy
naše vydání podobného zákazu

oprávněny jsou Zákaz soudem

vydaný přestoupil tím že sám

příspěvek v obnosu $5 poslal a při
tom zároveň udal v který den a v

kterém místě v New Yorku se na- -

ézati bude tak aby pro nevážnost
rozkazů soudních zatčen býti mohl

Hrozné neštěstí'

jakémuž po dlouhá léta rovným
nebylo událo se na 1 května po
10 hod dopolední v uhlodole

společnosti "Pleasant Valley Coal
Co" u Scofield Utah Udál se

totiž v čase kdy téměř na 400
horníků tam pracovalo hrozný
výbuch jímž obrovská spousta v

dole spůsobena a velký počet ži-

votů lidských utracen Z počátku
odhadován počet zabitých pouze

jen as na 150 leč do středy dopo-
ledne již 250 mrtvol z dolu vyta
ženo a jelikož značně horníků se

dosud pohřešuje obavy jsou že

početmrtvých při nejmenším 300
dosáhne Tvrdí se ie prý hrozné
neštěstí toto spůsobeno bylo ne
dávno importovanými tam horní-

ky kteří při práci své potajmu
trhacího prachu prý použili ná-

sledkem čehož prach uhelný se
vzňal a výbuch spůsobil Jak

silným výbuch býti musel lze se
znati nejlépe z toho že raněna

byla i celá řada horníků prací po
vrchní zamístnaných s žs icdoa
nich i s koněm svým do vzdáleno-

sti více jak 200 yardů přes hlubo-

kou roklinu vržen byl Jakmile
možným to bylo započato s pra
cemi zachraSovaclmi kteréž však

pokračovaly pouze jen velice po
malu an veškery štoly spoustami
trosek zataraseny byly Mimo

toho pracováno býti muselo se vší
možnou opatrností an zjištěno že

z dolu zkažené plyny unikají a

tudíž nebezpečí nového a po pří-

padě zhoubnějšího výbuchu zde

bylo V dole v kterémž výbuch
se udál pracováno bylo již po 20
roků a dle výroku státního inspe-
ktora dolů považován byl dosud
za jeden z nejbezpečoějších a nej-

lépe provětrávanýcb dolů na ce-

lém západě tak že těžkým věru je
příčiny výbuchu se domysliti
Mezi zabitými nalézají se většinou
Finnové a Walcsčaoé kteří teprv
před nedávnem do okolf onoho se

přistěhovali
' VeMfá stávka

zřízenců dráhy New York Central

zahájena byla v pondělí v New

Yorku a jak se podobá rozšíří se

táž též i na jiná města jakož i

na jiné systémy železniční Jak
z Buffalo oznámeno zahájena
tam stávka vystoupením z práce
as 1000 dělníků zaměstnaných
nakládáním a vykládáním zboží a
to proto poněvadž nevyhověno
požadavku jejich o zvýšení mzdy
a zkrácení doby pracovní

Lesif požáry

řádily počátkem týdne v značných
rozměrech jak z Marinette Wis
oznámeno severně od Fisher
Michigan podél tratí Wisconsin
& Michigan dráhy a řkody do sta
tisíců sáhající spůsobeny Mě-

stečko Ames Mich bylo prý té-

měř úplně zničeno a v Nathan
Mich spůsobeny škody ohromné
%a dříví tam složeném Obyva-
telstvo obou míst nalezlo útulku
v Pembtna U Niagara Wis
též lesní požáry spúsobily škody
citelné a městečko samo jimi bylo
ohrožováno

NOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Washingtonu

í Z Washingtonu oznamuje se

ie zvláStní vyslanectvo republiky
fcoerské přijato bude státním ta

jemnfkem že však nestane se tak v

úřadnl hodnosti nýbrž pouze co

vynikajícím jednotlivcům Ná

sledkem toho ovšem také žádné

úřad o í vyjednávání pro vyslané
ctvo toto možným nebude a cesta

jeho podobně jako po zemích ev

ropských i zde marnou bude '

'% President McKinley rozhoď

nul se dle úterní zprávy washing
tonské na jmenování bývalého

presidenta republiky hawaiské za

prvního guvernéra souostroví ono

ho Úřadoí jmenování jeho pro
hlášeno bude teprve tehdy až

president též í o ostáních úřadní
cích nového území tohoto se roz

hodne
Z kongresu

V senátu přišla v pondělí k pro

jednáni resoiuce rettigrewa ze

Sout Dakoty kterouž sympathie
8 Boery vyslovována býti měla a

návrh aby debata zahájena byla

poražen 39 proti 20 hlasům Zby
tek zasedání věnován byl téměř

výhradně projednávání civilního

zákonníku pro Alasku — V úterý
skončeno bylo projednávání civil-

ního zákonníku pro Alasku a týž
konečně přijat V dalším jedná-
no bylo o rozpočtu pro odbor vá-

lečný jímž více jak $114000000
povolováno býti má a při tom do-

šlo k tuhé debatě o otázce tru-stov- ní

Berrym z Arkansas uči-

něn totiž návrh by k potřebám
armádním nekupovány Žádné zá-

soby od kteréhokoliv z trustů

kterýžto návrh konečně poměrně

nepatrnou většinou poražen

Ve sněmovně poslanecké přijata

byla v pondělí předloha kterouž

"rozšiřována jest právomoc a obor

odboru hospodářského jakož i

zákon jímž zapovídá se mezistá-

tní obchod ne- - zvěží kteráž v od-

poru se zákony těch kterých států
usmrcena byla Zbytek zasedání

věnován rokování o návrhu na

zřízení pětičlenoé komise kteráž

vyšetřovala by obchodní poměry

Číny a Japanu jakož i návrhu na

přijetí ústavního dodatku nímž

by volba mnohožencú za senátory
neb poslance zakazována byla —

V úterý započato s projednáváním

předlohy č píúspecn stavoy ka-

nálu nicaraguanského a debatě o

témž í večerní zasedání věnováno
Hlavním zastancem projektu to-

hoto ukázal se býti Hepburn
předseda mezistátní komise ob-

chodní jakož i poslanci Levering
z Massachusetts Ramsdell z

Louisiaoy a Corliss z Michiganu
— Ve středu skončeno bylo pro-

jednávání přediohy ve prospěch

stavby kasálu nicaraguanského a

táž konečně rozhodnou většinou

s proti 35 hlasům přijata Dle

přediohy této bude sekretář války
oprávněn ku stavbě kanálu ve-

doucího od Greytovnu přes jezero

Nicaragua k některému z míst

poblíže Bretto na pobřeží pacifi-

ckém a kanál tento má býti dosti

široký a hluboký by používán
--
býti moni loďmi té nejvčtSí snos-os- tí

Na obou koncích kanálu

zřízeiy býti mají přístavy jež v

pádu potřeby snadno chráněny
býti by mohly 'Na práce pří-

pravné povoluja tm Ji o 000 000 a

celkový náklad 1140000000 pře-

sahovat! nesmí V témže zasedá-

ní předložen k projednání rozpo-
čet pro různé záležitosti kterýmž
celkem $61386715 povoleno býti
má V rozpočtu tomto zahrnuto

jest vydání v obnosu $1 3600603
na opravu toku řek a přístavů a

$9000000 na dvanáctý census

POLITICKÉ

Křesťanská politická unie

kteráž teprve před nedávnem

byla odbývala v úterý
a ve středu v Rock Island 111

prvou svou konvenci národní kte-

ráž prý vésti zamýšlí politické
zřízení naše v témže smyslu ja-ký-

by as Kristus prý je vedl

Na presidentský lístek dán Rev

5 C Swallow z Harrisburgu 111

a John G Woojoy z Chicaga za

místopresidenta v přijaté plat-

formě prohlašuje se Že nadešel

již čas kdy politické zřízenf naše

vedeno býti by mělo spravedlno-
stí milosrdenstvím a láskou po- -

Dewey v Chicagu
Admirál Dewey dospěl na cestě

své po státech středních a jiho-

východních v pondělí do Chicaga
a přichystáno mu tam velkolepé
uvítání U večer připraveno skvě-

lé osvětlení celého jezerního po-

břeží a prvý den slavnostní za-

končen plesem v Auditorium —
V úterý pořádán byl slavnostní

průvod jehož téměř na sto vojen
ských i občanských organisací se
zúčastnilo - Průvod přehlížen by
admirálem z tribuny zřízené na

Jackson Boulevardu při nové bu
ďově spolkové u večer pak by
hostem mayora Harrisona v Uni

versity Clubu — Ve středu uspo
řádána na počest admirála pro

jíŽdka po chicagském odvod&ova

cím kanálu až do Lockport 111

Po cestě pořádáno všude obyva
telstvem vůkolním okázalé uví
tání

Mlstská volba

St Paul Minu v úterý odbý
vaná dopadla ve prospěch strany
demokratické a sice převrat byl
právě tak úplným jako tomu bylo
před dvěma lety kdy republikáné
na celé Čáře tam zvítězili Repu
blikání doznávají zvolení demo
kratického mayora komptrollera
a pokladníka jakož i zvolení sed
mi z jedenácti radních

Spor o guvernérstvf kentucké

dostal se v úterý před nejvyšší
soud spolkový a sice zastupovány
zájmy republikánského guvernéra
Taylora bývalým guvernérem ken

tuckým W O Bradleym Týž
dokazoval v důvodech svých že

nejvyšší soud spolkový právomoc-nos-t
v případě tomto má právě

tak jako tomu bylo ve známém
kontestu Thayer-Boydov- ě o gu
vernérství státu Nebrasky

Stávky na všech stranách

Prvním kvétaem zahájena byla
v různých končinách Spoj Států
stávka dělnictva různých oborů
kteráž naprvém místě dosažení
kratší doby pracovnf ža účel míti
má Ve Filadelfiii zastavena z

příčiny této práce více jak 3000
dělníků na stavbách zaměstná

ných v Kansas City v témž oboru
zastavena práce více jak 1000 děl
níků a totéž platí i o městech
Duluth Minn Savannab Geor- -

gia Denver Col East St Louis
a Pittsburghu V některých z
měst těchto mimo zkrácení doby
pracovní požadována jest zárovefi
vyšší mzda a tam bude as stávka

nejtužší neboť kontraktoři tvrdí
že více platit nemohou — V Min-neapol- is

zastavena byla práce více
jak 800 dělníky zaměstnanými v

tamních hoblovámách a to proto
poněvadž zaměstnavatelé nepatrné
procento dělníků neuniových z

práce propustit! nechtěli — V
Akron Ohio zastavena práce as
600 kotlářů a slévačů a to proto
poněvadž nevyhověno požadavku
jejich o zvýšení mzdy 015 pro-
cent V Port Huron Michigan
zastavena práce 300 dělníkv za

městnanými v loděnici společnosti
Yankisovy a to proto poněvadž
nevyhověno požadavku o zvýšení
mzdy o 15 centů na hodinu V

S~ymour Indiána zastavena prá-
ce téměř 3000 dělníky zaměstna-

nými na dráze Baltimore & Ohio
boutbwesterc a to proto poněvač
požadované zvýšení mzdy povole-
no jim nebylo "V"""

Z FILIPÍN

Ve středu 'došla z Manily zprá
va ze nase posádka v Catubig na
ostrově Samar sestávající pouze
jen ze 30 mužů 43 pluku přepa
dena byla povstalci při čemž 20

vojínů našich usmrceno Posádka
tato ubytována byla v tamním
kostele a přepadena byla houfem

povstaleckým více než prý 400
čítajícím Vojíni bránili se hrdin-

sky po plné dva dny kdy povstal-
cům podařilo se střechu zaoáliti
Po shoření střechy a po zřícení se
krovů hájili se jeŠt! plné tři dny
a každá rána jejich prý si jednoho
Filipínce vyžádala Že všech 30
nepadlo tomu děkovati je jedině
za to že šťastnou náhodou z

Laun posila přišla

Válečným odborem uveřejněna
byla počátkem týdne zpráva o po-

čtu obětí jichž válka aa Filipí-
nách do 27 dubna pí vyžádala a
sice dle téže usmrceno bylo aneb
následkem poranění zemřelo 43
důstojníků a 552 mužů Nomocím

1635 mužů tak že celkem 8256
životů lidských utraceno tam by
lo Několik tisíc vojínů našich
mimo toho bylo raněno procento
úmrtnosti bylo prý však dosud
poměrně nepatrným
Dle úterní zprávy manilské

rozhodnul se generál-majo- r Otis
na kroku jímž čínské přistěhova- -
lectvo na Filipiny co nejvíce

býti má Místo doavad- -

ního certifikátu amerického kon-sul- a

v kterémkoliv přístavu čín-

ském že osoba dotyčná dříve na
Filipínách dlela bude muset totiž

každý Číňan který se na Filipiny
dostati chce prokázati se důkazy
kde před odjezdem do Číny bydlel
a ?e doposud majetek neb rodinu
na Filipinecb má Každý kdož

bydúkazy podobnými prokázati
se nemohl bude prý jednoduše se
žádostí svou odmrštěn

Z PORTO RICA

V úterý nastolen byl v San Juan
se vší možnou okázalostí prvý
americky guvernér ostrova onoho
Charles Herbert Allen Slavnost
zahájena byla přehlídkou vojská
kteréž súčastnila se veškerá po
sádka naše na ostrově po kteréž
složena byla guvernérem přísaha
úřadní načež přednesena nově

nastoleným guvernérem řeč ná

stupní v kteréž plány vlády naší
vqci ostrovu objasňovány byly

DROBNÉ ZPRÁVY

Demokraté michiganští od
bývali státní konvenci svou v úte
rý v Port Huron za účelem jme
nování delegace do konvence
národní Zvolené delegaci dán
návod ve prospěch navržení Bry- -

ana hlasovati af pracovati

V Tifton Ga vybuchnul v

pondělí parní kotel v parní pile
při čemž pět osob usmrceno a dva
dělníci raněni

V zálivu vy
uozeno v pondělí do povětří ska-

lisko známé pod jménem Shack
Kock jímž vjezd 1 výjezd z přísta
vu nemalou měrou obtěžován byl
K-v- y hození skaliska použito bvlo
devíti tun nitroglycerinu

U Lake City Iowa zastřelil
v pondělí i7letý William Wilcox
svčho otce íáyl tento v napiiosti
život manželky jeho ohrožoval

t Tfc - V V 7 i- wauo wicnita jřansas došla v

pondělí jednatele Kiowa a Com-anch- e

Indiánů zpráva že rudoši
mřou hladem Peníze vládou jim
dlužné nebyly jim vyplaceny dáv-

ky potravin byly zmenšeny a ob
chodníci další úvěr již jim ode
přeli

Městečko New London O
zničeno bylo ve středu téměř úpl-
ně požárem a škoda $75 000000
obnášející spůsobena

V Chicagu vznešená byla ve
středu velkou porotou obžaloba

proti osmi stávkářům pro spiknutí
kteréž prý výtržnosti poslední do- -

ou každodenně se tam opětující
za následek mělo

Chicagská velká porota za

hájila v úterý vyšetřování posled-
ních dělnických "nepokojů kteréž
následkem četných stávek v oboru
stavebním v posledních dnech na
denním pořádku tam jsou a před-vola- ti

dala jak zástupce unií dělní-nickýc- h

tak i přední kontraktory
V Missourí Valley la usne-šen- o

ve středu radou městskou
že zavřeny býti musí nejenom
všechny hostince ale i lékárny v

nichž lihoviny prodávány jsou

V Pottsville Pa povoleno v

úterý nové přelíčení sedmí Litvin- -

cúm kteří v listopadu 1899 vin-

nými ze zavraždění Jos Rudkov-skéh- o

ve William Penn uznáni

byli

Nicaraguanský kanil
ai buJe vystavěn bude spojovacím {lán-
kem tnrzi blahobytem a mnoha lidmi
Farmefi na nejdálněj&fm východě právě
tak Jako na nejdiílnf jšlm eápadč nejvíce
snad c toho vyzískají Ukáže se býti po
žehnáním lidstvu veškerému a zlepší po
staveni národa právě tak lako Hostetters
Stomach Bitters pomáhá jednotlivcům
Hitlera jest pro každťbo cvláStě ale pro
ty jimi zdraví se nedostává Mnoho pří-

padů nrzáiivnosti a spatného trávení
bylo lékem tímto vyléřeno Nic co by
se lvku tomu vyrovnalo nebylo dosud
vynalezeno proti nemocem žaludečním

jaternlm střevním neb ledvinovým
Ohledáte íe pročistí vám krev a zojtH
chut k jídlu Dbejte to by hrdlo
kolkem válečné dané bylo zalepeno

ření obvodu požárního tak aby v
sobě celou obchodní část města
zahrnoval
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PROJEVENÍ SOUSTRASTI

Tímto vyslovujeme své nejhlub-- Sí

sympatie milené sestře naší

pí Annž Soběslavské

nad náhlým úmrtím syna jejího
Frant Sobčslavskýho který v mla-
dém dosud včku zemřel Doufajíce
že bol sestry naší bude během času
aspoň částečně zmírněn znamsná-m- e

se jménem

Háje Palmové Dřevo čís 7

Kruh Dřevařek
"

Barbora Baeek
Kalie Vocátek

v Kateřina Stej tkal
výbor

So Omaba 1 kvitna 1900

PBYJil SKVĚLÍ PLES

t uspořádá

a Cvičící Odbor
Tél Jed Sokol

r v síni j koutskVho
na 20 a Q ullol

v sobotu iíkvltna igoo

VSTUPNÉi 98 centů

O dobrou budbu oběerstveaí a vfibec
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— Slečna Seykorova sestra
známého lékárníka a učitelka v

High School jest jednou z nej- -

oblíbenějších učitelek kteréž ná-

kladem omažského časopisu "Dai
ly News" na pařížskou výstavu
poslány budou

— Výborem spolků south-o- -

mažských kterýž na starosti má

pořádání slavnostního otevření
nové školy Jungmanovy sděleno
nám bylo že professor Šimek při-

jal pozvání za slavnostního řeční-

ka a že slavnost v den zdobení
hrobů totiž 30 května odbývána
bude

— Jak se nám sděluje změní

známý všem krajanům
hostinský pan Jos Vocásek

dosavadní své místo na 20 ulici a
sice přestěhuje se do lepší míst-

nosti na 21 a S ul kdež i nadále

krajanům s ochotou poslouží Se
změnou touto změní i pivo a bude

nyní čepovati výtečné pivo Metz
ovo

— Klub south-omažskýc- h ob
chodníků zasazuje se dosud o to

aby společnost pouliční dráhy
přiměna byla ku položení nové
tratě vedoucí od 39 ulice a Q ku

13 a Missourí ave a nebude-l- i

přání tomuto vyhověno tu prý
postará se o to aby výsada k

tomu jiné společnosti povolena
byla

"' ' '

" Dnem 1 května prošly ve

škery license hostinské a násled-

kem toho bylo také v úřadovně

pokladníka velice živo neboť pá
ni hostinští starali se o to aby
povinný obnos licenční složili a

tak možnému zavření místností

svých předešli Mayor prohlásil
totiž že nařídí zavření všech ho
stinců za kteréž by předepsaná
license složena nebyla
- Prozatímní maršál policejní

Alhe prohlásil v úterý křížové
tažení proti "zvláštním pokojí-
čkům" v hostincích south-oma- ž

ských neboť oznámil že na dále

trpěny nebudou a že proti hostin-
cům jež by zákazu tohoto neupo-

slechly zakročeno bude Zárovefi
oznámeno hostinským Že v ho-

stincích sa dála žádný karban

trpěn nebude a že týž výhradně
jen na Jierny v druhém poschodí
e nalézající obmezen býti musí

— Konečně ve středu odbyto
odstupujícím pokladníkem měst-

ským Broadwellem úplné předá-
ní úřadovny — kněh i hotovosti

novému pokladníku Koutský- -

mu a sice odevzdáno tomuto na
hotovosti -

}$3&i$620
~ kterážto

částka ve třech south-omažský-

bankách národních uložena byla
Předání hotovosti odkládáno bylo
jedině z té příčiny an vyčkáváno
bylo zprávy znalců kteří knihy
Broadwellovy po minulé dva tý

dny prohlíželi

— V blavnijších fondech měst

ských zůstávají přítomně částky
následovní: Ve fondu policejním
12693 v požárním I707 v osvě
tlovacím $1151 v úrokovém fi-03- 4

▼ pouličním 11708 v slu-

žebním 11360 v měřičském I266
ve všeobecném $1725 v rozsuď
kovém #952 ve vodárenském

$1862 a ve fondu na dlažbu kři-

žovatek $1183 Ve fondu dla-

žebním ve všeobecném i ve fon-

dech distriktních nalézá se celkem

$27461
— Požárním maršálem učiněna

byla následovní odporučení radě
městské za účelem zdokonalení
odboru požárního: Odporučuje se
zřízení čety žebříkové zakoupení
chemické stříkačky a zřízení nové
stanice hasičské na 30 a R ul

kdež by mimo vozu s hadicemi i

parní stříkačka umístěna byla
Dále odporučeno umístění pěti
dalších sebránek poplašných za-

koupení 3000 stop hadic a rozší

nLWuittt loje clato- -a viržinka
' které se zvláštní oblibě těší a což 10c
Sumatra tojeteprvé pokoufení —
Ai každý okusil řekneš je pravda
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