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Zprávy osobníSUrá Žárlivost V New Yorku odbývána vekte)u založil a lohatě nadal na
čtvrtek večer v Cooper Union val j

ni schůze občanská v niž protesto- - ian y Havlík čln tftlnll°

vino proti nynějšíma přísnému pro- - njtraU rjje v neděli do Omaly
vidění zákonů neděnleh hlavně

j)0(](vat „„ ns divadelní představení
pokud hostinců se to týče I

"Dva sirotky" a měli jsme potěšení

V Denver Colo spáchal ve B nlm se setkali Zasedáni sněmu

čtvrtek sebevraždu Rakušan Aloi]trvat bude jcSič ati tento a příští

ní že většina zákonů posledním
zákonodárstvem přijatých prosaze-
na byli pomocí bodlu a sice uvádě-

no jet že za účelem prosazení
jistých zákona $20000 meti záko-

nodárce rozdíleno bylo

Provádí nedělní zákon

V St Joseph Mo započato
přísným prováděním zákona neděl-

ního a sice nařízeno zavření nejen
všech hostinců ale i vlech obcho-

dů ostatních Nařízením tímto vy-

volána byla všeobecná nespokoje-
nost mezi občanstvem a svolána
následkem toho také valná schůze
v které byly zastoupeny všecky

tjen pan Havlík stěžuje že snem

místo užitečné práce jen čas maří v

čemž má úplně pravdu Očekávalo

se bude to "obchodili" zasedání a

Že okáže ta velká republikánská
vět-šin- a

v sněmu populistůin co umí

Dokazují však ž by mohli jiti ne-

dávno odročeným demokratickým

kongresem do "partnershipu'
— Pan J A Hopodký redaktor

"Přítele Lidu" který je a bude vždy

ctitelem a milovníkem Thálie přijel

se podívat v neděli na ty naše ocho-

tníky jak plece ty "Dva sirotky"

"zvrznou'' Doufáme že byl uspo-

kojen

— Pan Auton Strnad z Munden

Kans byl v Omaze v první polovici

min týdne jsa sem povolán za avěd-k- a

k soudu Zvěděli jsme od něho

mezi jiným že pan J Wašiček kte-

rý loni nabažil se obchodu a dal se

do farmářenl vrátil se ku svému

ktarému zaměstnáni a otevřel znovu

obchod v Munden

— V pátek měli jsme potěšení

setkati se po dlouhém čase zase jed-

nou se starým známým p Jos Je-

línkem oblíbeným to hostinským z

Crete kterýž za obchodními záltži-tos-

do města našeho zavital —

Skoda že nezdržel & tu déle
— Starý náš odběratel a příznivec

našich listů p F Vodička z Rusb-vil- le

Neb meškal min týdne ná-

vštěvou v městě našem a při tom ne

opomenul závod náš navétl viti

Časopis Hospodář

Počátkem tohoto měsíce nastoupil

Hospodář jediný český rolnický

časopis Americe svou pátou roční

pouť Pilnou a neúnavnou snahou

schopné a úkolu svého dokonalé re-

dakce vyšinul se časopis tento na stu-

pen rovnosti mnohých časopisů ci-

zojazyčných a většinu z nich dojista

předčil V sloupcích ročníku minu-

lého sneseno velké množství pouč-

ných článků z různých odborů hospo

dářstvl tak že je pravou pokladnou

hospodářského věděni Ročník no-

vý nastoupil Hospodárvalně rozhoj-

něným poetem odběratelů a bude

vycházeli nyní každé číslo o

20 až 24 stranách Již nyni

jsou tisícové hospodářů českých

v Americe kteří seznali že Hospo-

dář jest jim časopisem nezbytným
a doufáme že ku vlastníma pro-

spěchu uznají nezbytnost jeho ča-

sem všichni Hospodář stoji pouze

$100 a za 10 centů doplatku po-

skytuje svým předplatitelům 14

pakllčků semen Čísla na ukázku

zašlou se ochotně zdarma Adresa:

Hospodář Omaha Neb

— V Hunlingtonu zastřelilo se v

neděli šestileté děvčátko II Brigma-n-a

Hrálo si s brokovnicí která

stála v koutě a rána nějakým e půso-

beni vyšla a rozdrtila dítěti hlavu

— Následující "občanská" ticketa

byla v sobotu sestavena ve West

Point: Za mayora D C Giffert

klerka Harry Miller pokladníka F

W Melcher radní I wardy M E

Kesl druhé Jos Oerman třetí Wm

Mack
' — O hrozném zločinu dochází

zrniva a Keya Paba Co Koncem

Fajdl a sice strčil si na ulici do ust

dyjamitovou patronu as 4 palce
dlouhou načež ji zapálil Tělo

jeho bylo děsně roztrháno

Během letošního roku otevře-

na bude osadnictvo k zaujímáni
část Colville indiánské reservace v

severovýchodním Washingtonu

přes 1500000 akrů měřící

Zpronevěřilý pokltdník okresu

Ellsworlh v Kansas Dick uznal se

vinným a soud vyměřil mu trest 4

roky káznice tedy rok za každých

$9000

V Chicagu měli minulého tý
dne podobně jako v Omaze válku

v Polsce Nespokojení osadníci

kostela sv Hedviky na sev Hoyne
ave a Kosciusco ni Chtěli totiž
v pátek zabránili páteru Szydlaczy-kov- i

biskupem tam vyslanému
sloužení mše a teprvé po dostavení

se silné Čety policistů podařilo se

pořádek sjednati a výtržníky z

kostela dostati

Nejvyššlm soudem newyor

ským zrušeno bylo v pátek rozhod-

nutí policejní komise kterýmž pro-

puštěn byl ze služby policejní ka-

pitán A A Cross Týž obviněn

byl že od majitelů neřestných do-

mů úplatky přijímal leč uejvyššl
soud rozhodnul že svědectví těcbže
za hodnověrné pokládáno býti ne-

může a proto znovndosazení pro-

puštěného kapitána nařídil

Ve Wahiogtonu meškala kon-

cem týdne delegace Cheyenne a

Arapahoe Indiánů z Oklahomy aby
tu vyjednávala a vládou zda z mi-

lionu dolarů jež k dobra kmenů

těchto v pokladně národní uloženy

jsou nemohla by jim část ku stavbě

obydlí a pořízení potřeb hospodář-

ských povolena býti

Z Carlton Minn oznámeno v

sobotu že nedaleko bydlící čtyř-

členná rodina venkovského ob-

chodníka Jeanetta dvěma Italy za-

vražděna byla a to následkem ne-

shody jel mezi nimi a obchodní-

kem vznikla Vrazi byli zatčeni

Z Edmouton Kan vystěho-
vala se koncem týdne do Alberta

Britské Columbia celá osada ně-

kdejších francouzských Kanaďanů

kteří v letech osmdesátých do Ean-

sas se přistěhovali Značný počet
Kanaďanů a Concordia Clyde
Greenleaf a jiných měst bude prý

je následovat?

Z Hougton Mich oznámeno

v pátek že v dílnách Hancock Che-

mical Works udál se výbuch asi

3000 lb dynamitu při čemž jeden
dělník usmrcen byl Tělo jeho

bylo tou měrou roztrháno že téměř
ani zbytku po něm nezůstalo

Hioiý česky" podnik

ťrvnt českou taoacmckou minu v

Americe založil známý krajan L J
Palda v Elgin Iowaa vyrábí výbor
né kuřlavé tabáky Prozatím mi v

trhu na nudličky krijený tabák po

spůsobu rakouském zvaný 'Koruna'
kterýž prodává se v malém tříunco-v- ý

pakllk za 6 centů Je to nejlaci-néj- sí

a nejlepší tabák toho druhu v

trhu Potom drolený tabák pod jmé
nem "Palda' a Granulated" jenž vy-

niká krásnou vůní a lahodnou jem-

nou chotí Mimo to prodává lacino
na nudličky krájené neb celé odpad-

ky od doutníků (cigár clipping) Ai
dosud masen jsme podporovali aá--

vypukla opětně mezi sesterskými

místy St Paul a Mianeapolis
Tentokráte jedna %o o to v kterém
s obou měst nový kapitol stavěn

býti má a jelikož jedno druhému

ustoupit nechce a jeslí třetí město
Stillwater o kapitol se uchází

nadno ho stá ti mole že nepodaří
ho ani St Paul ani Minneapolis
V konvenci ústavodárné ussešeno

aby kapitol staven byt v St Paul

tím ale Minneapolis upokojeno

nebylo a přeneslo "fajt" do zákono-

dárstva a aby spíše zvítězilo na-

bídlo pro umístěni kapitolu nád-

herný Loring park 30 akru měřící
a v nejlepšl části rezidenční ležící
Nabídka tato odkázána ve čtvrtek

právnímu výboru

Přívoz a vývoz

Dle výkazu statistické úřadovny
obnášel vývoz náš za měsíc únor

$56308543 a přívoz $58326352
Ze zboží importovaného při?eženo
ho bylo za $27883652 beze cla V

ledna roku minulého převýSoval

vývoz náš přívoz $11812100 Za

osm městců únorem ukončených
obnášel vývoz náS o $91067932
více než přívoz proti $218061832
za téže období roku předchozího

Poslední odvolán

Zákonodárstvem connecticutským
odvolán byl ve čtvrtek poslední a

copařekých "modrých" zákona a
sice byl to zákon jímž smírčím

soudcům právo dáváno odsuzovati

osoby beze všeho svědectví pro ru-še-

klidu nedělního k'ení neb

opilství když by o vině sami pře-

svědčeni byli

Přijde k odhlasování

V Californii hlasovati budou při

příStí volbě státní o tom má li k

ústavě státní připojen býti doda-

tek ženám právo hlasovací udělu-

jící
Neústavníro

prohlášen byl nejvyššlm soudem

illinoisským zákon jimž ustanovo-

váno že dělnic v dílnách neb to-

várnách po více jak osm hodin

denně zaměstnávány býti nesmí

Soud rozhodnul že prý žena má

právě Ukové právo jako muž a že

bylo by to porušováním práv její
ústavou zaručených kdyby záko-

nem cstanovováno pro ni bylo že

nesmí po tolik hodin denně praco-

vat po kolik sama chce a po kolik

k tomu schopnou býti se cítí Zá-

kon dotyčný byl by prý jedině ten-

kráte ústavním když by týkal se

pouze dívek nezletilých

Klid po bouři

V přístavištích neworleanskýcb
kde' jak minule jsme oznámili z

nevraživosti mezi dělnictvem bě-

lošským a černošským ku krvepro-lit- í

došlo zavládnul opětně klid —

ale pod ochranou bodáků Guver-

nérem vyvolána totiž byla do zbra-

ně milice kterouž jednotlivá pří-

staviště lodní obsazena jsou a v

těchto dnech vrátili se také černoši

do práce Na těch přístavištích k

jichž obsazení vojska se nedostá-

valo práce zahájena nebyla neboť

zajisté bývali by si tan stávkáři

bělošští na černošských skébech

pomsta vylili Guvernér rozhodl

se ponechali milici ve službě po
tak dlouho pokud by černošským
kébfim nějaké nebezpečí hrozilo

Za účelem tím povolány prý budou

do zbraně také venkovské setniny
milice státní jež pak v hlídání ské-b- ů

střídati se budou

Pozdaísi mrazíkem

navštíveno bylo ve čtvrtek v noci

okolí Vscaville Oal a odhaduje
se že jím přes čtvrt milionu škody
aoflsobeno bylo Úroda meruněk

byla mrazem úplně zničena a po
dobně zničeny byly i ranné třešně

jei již na druhý týden do trhu měly

přijití Mandle též pomrzly a je-

dině snrd švestky a blumy zacho-

vány byly

TjSelřoj zákoaodárslve

V Gulhrie Okla zasedající vel

ká porota spolková předvolala té

měř veškery cleny a zřízence záko

ncKlirsava spolkového za účelem

vyšetření co pravdy jest na tvrze

$17000000 a kJyby tudíž vláda

vyhrála ta by nejen dědicové ale

i universita na mizinu přivedeni
byli

Ilvcblj soud

vykonán byl v pátek nad čeruo-obe-m

T Parkerem kterýž dne 5

března paní Meltonovou v Middle-tow-

Va znásilnil Po pětihodi-nové- m

soudním přelíčení odevzdán

případ porotě kteráž po 40minuto
vé poradě vinným jej uznala načež

obžalovaný k smrti provazem od-

souzen a poprava na 10 dubna

ustanovena
I _ _rin~ ú X i l

Náš sekretář zahraničních zále-

žitostí Gresham překvapil v pátek
veškerou veřejnost zasláním rázné-

ho ultimata Španělsku Jak zná-

mo stříleno bylo jednou ze špa-

nělských lodio dělových pobřeží
kubánské střežících na americký
parník poštovní s Colonu do New

Yorku plující a ultimatum toto má

za účel aby opakování toho zame-

zeno bylo Našemu vyslanci v

Madridě nařízeno žádati na vládě
bezodkladné ujištění že nio podob-
ného vícekrát se- - nestane a že

křivda americké vlajce tím učině-

ná po důkladném vyšetření náleži-

tě odčiněna bude

Nepodepsal

Guvernér oklahomský odepřel

podpisu svého předloze nátlakem

poslanců republikánských prosaze-
né kterouž dáváno býti mělo čeř
noebům právo žalovati o náhradu v

případech v nichž by jim odepřeny

byly výsady bělochům povolované
Zákonem tímto bývaly by zrušeny
zvláštní vozy železniční pro černo-

chy jež v Oklahomě po přikladu
Texasu a jiných států jižních zave-

deny byly a zároveň odstraněny

byly by bývaly dosavadní překáž-

ky jež černochům v návštěvě růz-

ných veřejných místností dosud

pouze bělochům přístupných kla-

deny jsou
Vyšinul se s koleji

Ve čtvrtek o 2 hodině ranní vy-

šinul se osobní vlak dráhy Vanda-li- a

as 2 míl od Terre Ilaute Ind

s kolejí a sice stalo se tak násled-

kem špatně umístěné výhybky
Osobní vlak následkem toho vjel
na koleje vedlejší na nichž páro-str-

oj

přešinovací stál a nastalou
srážkou byl téměř celý vlak ko-

leji vyšinut K dovršení neštěstí

vypuknul v troskách požár a jen

rychlému zakročení zřízenců jest
co děkovati že značný počet osob
v plamenech nezahynul Strojve-
doucí i topič zachránili se při sráž-

ce před úrazem odvážným skokem

Cestující odnesli to zvláštní šťast-

nou náhodou pouhým roztřesením
a pouze jediný zřízenec byl těžce

poraněn

DR0B5E ZPRATT

Z Gadsden Ala oznámeno v

sobota že okolí tamní navštíveno

bylo vodní smrští kterouž hrozné

spousty spůsobeny Též i několik
životů lidských přišlo na zmar

Dle posledních zpráv otevřena
bude Yankton reservace v Charles
Miz okresu v So D as v polovině
dubna Reservace tato měří asi

200000 akrů

Zákonodárstvem pennsylvan-ský- m

přijat byl ve středu zákon

jimž zapovídá se učitelům a učitel-

kám na školách veřejných jakéko-livě- k

odznaky neb kroje organizací
náboženských nositi

V Eansas City Mo učiněn

byl v noci na čtvrtek pokus uloa-pi- ti

pověsUoa siřlbrnou sochu
montanskou kteráž i se zlatým
podstavcem na $225000 ceněna

jest Socba ta vystavována byla v

jednom obchodě tamním a neznámí

dlooboprsfáci dostali na ni zálusk
a práce své ale vyrašeni byli dříve
než mřížoví za nímž socha se na
lézala vylámali mohli

V Algona la učiněny za mi

nulý týden čtyři pokusy na vypále
ní městečka Na vypátrání žhářů

1

vypsána odměna $500

zdejší spolky a založen "ústřední

spolek" který má a všech záležito-

stech svobodné neděle se dotýkají
cích určité stanovisko zaujmouti a

rázně zakročiti V této schůzi bylo
zastoupeao 1500 Členů rozličných
spolků a v "ústředním spolku" jsou

zastoupeny nejlepsí vrstvy občan-

stva takže jest naděje že dalšímu
řádění nedělních Štváčů bude záhy
učiněna přítrž

Sovi strana politická
V Pittsburgo Pa zahájena byla

v pátek konvence stoupenců hnutí

jež za účel utvoření nové národní

strany politické míti má Konvence

tato svolána byla národní reforonl
organizací a účelem jejl býti mělo
založení strany kteráž mimo refor-

my politického života nynějšího i

dosažení Prohibice po celém Sou

státí za účel by si vybrala Po
delším rokování uanešeno nazvati
novou stranu tuto "Home Pro-tecti- on

Party" (Strana pro ochranu
našich domovů) a rozhodnuto svo--

lati konvenci další na druhý úterek
v březnu roku příštího kdy pak
ustanoven bude čas a místo k od-

bývání konvence rárodnf v níž by

samostatný čekanec pro president-stv- í

postaven byl

Zvýšili mzdo

Dělníkům zaměstnaným v kok- -

sárnách oonnellsvillských Pa spů-soben- o

bylo koncem týdne příjemné
překvapení neboť hditelatvo spo-

lečností Frickovy a Southwest ozná

milo dělnictvu že počínaje
_

1 dub- -

11 -
nem rozaa o pmycs l procent
zvýšena bude Zvýšení toto týče
se téměř 10000 dělníků

Žena trpí za uie

V Manson la zatčena byla v

pátek z rozkazu krajského soudce

Churche paní J B Juliusová a i s

ťemi dítky svými do okr vězení v

Rockwell City odvežeca Manžel

paní této vlastnil v Manson hosti

nec v přímém odporu se zněním

zákona když však obžalován byl

prásknul do bot aby se tak stíhání
a možnému trestu vyhnal Soudce

nemoha Žáhu na vinniku si shla-

dili nařídil zatčení a uvěznění ro-

diny maje za to že jest to uejlep
ším prostředkem kterýmž uprch-
lík k navrácení přiměli se dá

Do Afrik j!
Z Philadelphie vyplul v pátek

dánský parník "Ilors" do Savan- -

nah Ga by tu na palubu svou 200

černošských vystěhovalců do Afri-

ky se ubírajících přijal Vystěho- -

valecké hnutí toto vyvoláno bylo

společností "International Iroigra-tio- n

Co" kteráž za účel osazení

černošské republiky Liberie v

Africe si vybrala a očekává se že

záhy další výpravy následovat! bu-

dou
Tláda proti milionáři

V San Francisku zadána konečně

po dlouhých odkladech v pátek
spolkovým návladním žaloba na
náhrada v obnosu $15237000 proti
pozůstalosti milionáře Stanforda

známého to železničního magnáta

jemuž hlavně dráha Central Pacific
za uvedení do úpadku děkovati co
má V žalobě uvádí ae že v čase

kdy dráha tato Spojeným Státům

ae zadlužila nalézala se tato v kon-

trole Stanforda Iluntiogtona Hop-kin- se

a Crockera a následkem toho
že pozůstalost prvnějšfho taká za

čtvrtinu celkového dlohu totiž ta
čistku výše uvedenou zodpověd-
nou jest Pozůstalost Stan fordo va
odhadnuta byla i a universitou

vody citonirodní proto věnujme minulého týdne byla nalezena tam

nyní podporu podniku českému { mrtvola pani Holtonové ženy as 50

Hlasme se všude po Paldových ta-- leté která bydlela sama na renči od

bákách Čeští páni obchodníci zajisté té doby co její muž asi před rokem

všude Je objednají a jinonárodní a půl odvezen byl do blázince Vy-uči- ní

totéž k vůli svým odstopnfkůtn šetřováním zjištěno že ženě učiněno

když bedno o né žádáni Nechť není bylo nejprvé násilí a pak byla obě
závodů Cecky podporovaného bez šena Zlosinové pak mrtvolu uřízli

výborných Paldových tabáků Ceny a nechali jí leželi na podlaze V
ve velkém jiné podrobnosti i morky podezření ze zločino toho jest jistý
obdrží páni obchodníci když dopíší Dvis který byl obviněn a krádeže

pod adresou: Ortat Central Tobacco koní a Iloltoncvi svědčila proti ně

Work$t Elgin lova T49m3-dl-m mu


