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Ročník XXXVI-Cř- slo li)Oninlia Neb vo středu Inc 5 prosince lí)0GZaložen 1871

chula kavalerie u společným úsi-

lím podařilo se konečné jim zatla

čili zástupy do uliček Teprve

pozdě v noci zavládl v městě klid

a ticho

Spojené Státy mají uhlí dost na

celá staletí

IJřadníci zeměměřičského odbo

ru ve Wasbingtorič prohlašují že

nynější generace generace příští
a několik dalších generací nepo-

třebují se obávati že postrádati

mu ořem a vzdor tornu že celá

iněstNku rada byla republikán-
skou všechno šlo po vůli mladi-

čkého demokratického inoyoru

který vyčiHtil městskou admin-

istraci od grsflíi Inko guvernér
hodl4 lliggins provéati mnohé re-

formy Lid doufá h se v Hig-gumo- ví

nezklame a že tento pro-

vede vše co slibuje

Úmrtí váženého krajana
(Nnín {iAvdiJiiÍ N'li'lfii)

V Hobotu dne 24 listopadu roz-

nesla na po okolí Verdigre Neb

truchlivá zvčsť že xtarý a vážený

osadník upřímný Oceh a národní

Iracovník p Josef Karel Kehmidt

zemřel Jako ohromující rána píi-sobi- la

tato zpráva na celé okolí

ponévidž krajan nás všude byl

Zprávy americké

Havlíčkův pomník v Chicagu

Jak se nám právě sděluje z do-

bře zpravených kruhů z Chicaga
bude Hfí v nejbližších dnech odbý-

vali achňzc České Stráže v níž

jednali Ke budí o udání kontrak-

tu na zhotovení sochy Karla Ha-

vlíčka Borovského českému so-

chaří p Strachovskému v Praze

♦Sochař tento hotovil nocím Havlí-

čkovu pro Kutnou Horu a pomník
ten zajisté je výtvorem uměle-

ckým A nocím Havlíčkova v

Chicagu má býti totožnou se ho-ch-

KutnohorHkou Výboru nyní

uchází pouze o'bnos na zbudování

podstavce asi 1000 dollaru Výbor
odhodlal ho vydatí provolání U o- -

Midou uhelných zásob ve Spoje- -

Hora Kmil Řlajer Po obřadech

vykonaných výše jmenovaným řá-de-
m

byla rakev krajany J Zikal-ský- m

Z A Zikalským Václavem

Nedorosteni Josefem Ředivým a
1 I1' Kolářem vyzdviženu n vlože-

na do připraveného vozu Na to

hnul se průvod ku předu ftád

Bílá Horu dostavil se v plném po-

čtu a rovněž i řád Vyšehrad z

Niobrary celně se súčustnil Dále

núčnstiiili se Světoví Dřevaři a

Zednáři ku kterým zesnulý nále-

žel Za průvodem puk volné po-

hybovalo se 107 povozů Pohřeb

byl velkolepý Za rakví bylo vi-

děli stařičkou matku HO rokň
starou manželku dva syny a dvě

deory vlastní 1 syna a 1 dceru ne-

vlastní dále bratry jeho a-- sestry
Pohřben byl na spolkový hřbitov
řádu Bílá Hora Budiž mu

ěcHtiiá pnměf!
J V Kolář

VUda proti Rockefellerovi

Na Kockeřellera dopadla opět

ných Státech "V zemi jest nad-

bytek uhlí" pravil jeden z uče-

ných zeměměřičň "Ve skuteč-

nosti existuje dosud tolik uhlí že

celá staletí budeme míti co púliti
Ačkoliv jest nemožno pronášeti
nějaká přesná proroctví myslím
že zásoby uhlí ve Spojených Stádobřo znám u vazen Jaké zna

Polák Florián rodem Polák jenž
letu sloužil umění v Praze na Ná-

rodním divadle K Veselý Čech

Modest Altschuler Rus Josef Lle-wim-
ic

Rus sleč Marketu Volavá

Češka madame Marie Zieglerová

('eska madame Allu Nazirnova

Ruska jež vystupuje nyní v angli-

ckých úlohách

Tajemník Národního Hlavní-

ho Řádu 0 S P S právě rozesílá

úmrtní rozpočty za měsíc listopad
Celkem zemřelo 25 údů-- Z těchto
úmrtní Úřadovnu zaplatí 5 ze

svých přebytků takže na rozpočet

přijde pouze 20 úmrtí Z úmrtí
těch připadá na Chicago 10 na

Clcvelnnd (j na St Louis 2 na

Baltimore E Saginuvv Jefferson
Keevvaunee Kollnersville Spruce
u Traverse City po jednom Jed-

nota čítá 15!)08 členů
V Chicagu III konala se veli-

ká schůze černochů již shromáž-

dili se v počtu přes 2000 lila v V

schůzi této bylo rozhodně odsou-

zeno počínání Rooseveltovo který
jak známo rozpustil černošský

pluk v Brownville Byl přijat
dopis jenž má býti zaslán pres
Rooseveltovi v němž žádá se o

okamžité odvolání tohoto příkazu
Černoši se uvolili že část onoho

pluku v Chicagu budou vydržovat
na vlastní útraty do té doby po-kl- d

president se neumoudří

Studentům ve státní universi-

tě v Lincoln Neb zakázáno bylo

žvýkání tabáku V podobném
smyslu dostali všichni studenti
nařízení zároveň s podotknutím

jak s nimi bude naloženo budou-I- i

při žvýkání tabáku dopadeni Na

menité pověstí všude1 se těšil o

tom nejlépe svědčí zprávu "Sin-van- a

Amerického" vycházejícího
v Cedar Hapidsíeh "Zesnulý

té nejčestnější vzpomídey
co muž vzdělaný řádný a v kaž

tech vydrží ještě 4000 už 5000 ro-ků- "

— Odbor připravil některé

zajímavé číslice o produkci a spo-

třebě uhlí ve Spojených Státech
Až do konce roku IHbo celková

produkce obnášela

tun V následujícím desítiletí

zvýšena byla o 41!)12f101 tuny
čímž celková produkci! až do oné

doby vystoupila více než na 700-0000-

tun Do konce loňského

roku produkováno bylo r)!)7077:}-57- 1

tun

President doma

President Roosevelt navrátil se

dne 27 list večer do Washingtonu
ze své cesty na úžinu Paiiiini-sko- u

a Porbo Kico po lSdenní ne

ř '

í

přítomnosti Vypadá dobře a ně

kteří jeho průvodci pravili že již
dávno necítí se v tuk zdravé ků-

ži To samé možno říci i o jeho
choti Jachta Mayflowcr přibyla

né rána a to velíce těžká Mimo

žaloby kterou naň podal stát Ohio

při soudu ve Findluy vystoupila

proti němu i vláda Spoj Států a

vystoupen! toto právem považuje
se zu velmi důležité Vláda vy-

zvala totiž distriktní soud t St

Bouisu aby petrolejový trust roz-

pustil a členové jeho aby postave-

ni byli před soud a přísně potre-

stáni Cleny trustu jsou Itogers

Flaglcr Archold Pratt Kockofel-le- r

a mnozí jin Jtoekefellerovci

Jaký výsledek Unie míli toto

vlády dosud se neví ule

myslí se že i kdyby trust rozpu-

štěn byl Kockofel ler přece jenom

najde prostředky aby svých 70

společností udržel Toto vystou-

pení vlády způsobilo veliký roz-

ruch nu new-yorsk- é burse Od

toho času c boj proti petrolejo-

vému trustu začal kurs akcií pe-

trolejového trustu valně poklesl
První kdo proti vyděraČskému
trustu' petrolejovému vystoupil

byl president Uoosevolt který ny-

ní přičinuje se všemožně aby vliv

trustu poněkud seslabil Není po-

chyby že podaří se mu to v plné
míře zvláště když lid nyní pocítil

zhoubný vliv trustů mi vývoj
obchodu President vybral si ku

poražení trustů několik vynikají-

cích právníků kteří s plnou ener-

gií chopili se této práce

Dělnické nepokoje v Kanadě

ir

becenstvu a k české veřejnosti o

další přÍKpíívky aby záslužné a

vlastenecké dílo toto mohlo býti

již přiřítím rokem uskutečněno
Není třeba podotýkat že máme

radost upřímnou i nového tohoto

kroku a přáli bychom si aby y

na dokončení pomníku

scházely m: pončkud rychleji ne?

dříM' ']'Mtiriík Havlíčkův v

Chicagu bude jednou z nejtmi-

lejších děl jež kdy Čechové v ze-m- i

této zbudovali bude povzbuze-ní-

pro přítomnost a krásnou pa-

mátkou pro budoucnost Nuže

chutí k sbírkám I Schází už pou-z- e

kus toho kamene na němž má

sliti socha našeho velikána Do-

kažme že vážíme i jednoho z na-Sic- h

nejvčtiích duchu co možno

nejrychlejším sebráním oné ne-

patrné částky tak aby pomník
stal se skutkem v dob'é nejbližší

ZvétŠení New-Yoriikýc- h Listů

V nedčli minulého týdne vyšly
New-Yorsk- é lasty nejstarší denní

český časopis na východě značně

zvětšeny a zlepšeny Dosavadní

veliký nepraktický formát byl

zrušen a proměněn na pravidelný
formát denních listu Zvětšené
New-Yorsk- é Listy vycházeti bu-

dou nyní o 8 stranách po 7 sloup-

cích v nedčli pak o 16 ntranách

Jak vydavatelstvo oznamuje tisk-

nou se nyní
New-Yorsk-

é Listy nu

moderním lisu zvaném "The

Duplex Press" S potěšením
jsme románovou přílohu v

níž otiskovány jsou nyní vybrané

práce předních českých spisovate-I- ň

Je to opravdu pečlivý výběr
v němž dá se tušiti žo přílohu onu

pořádá dobře vytříbený literární

vkus

Nejmladší státní guvernér
Jednu opravdu i nejskvřlcjších

kariér má za sebou při posledních
volbách za guvernéru státu Khode

Island zvolený James lliggins No

vý guvernér je teprve 'lOIetý
nla-'hěh-

o

a malého těla leé velkého
ducha Před 15

roky UiggiuH na ulicích prodával

noviny a z výtěžku tdo nejen že

seU' vydržoval ve Skulách ale ži-v-
il

sebe i HVtiji ovdovělou matku

Později prodával knihy a obcho-

dem tím vydržoval se kdy 2 Hi-

ndova! tut Hrmvnové universitě

Pfed osmi ruky dostal do Wiish-lugtou-

H tam dokouřil voje práv

nieké htudie V roce lKM otevřel

advokátní kancelář tomu prá

vě řtyH roky eo ivolrti byl do

státní lákoModtrny státu llhd
Island Zvoleni Jeho mohlo

pivolovtl vyníittrnenánt pře-

ložit h Ithode Mniid demokratičtí

iAkii"dlrťi jvoj bílými vránami n

Jliggimt U" dcmoVratrtu O rok

oidíjÍ f ěto Ptttttttkt t ivvdibí jej

dém ohledu poctivý co národoveo

zrna ryzího nezkaženého nadšený

zastance co českého u dobrého"

píso dotyčný list "Htár byl asi

ófi rokň rodem poblíží 1'lzné

kdež navštěvoval reálku nedostu-dova- l

však neboť e kolem roku

1868 h rodiči odebral do Ameriky

a usadil se na farmo 5 mil jihozá-pud- ní

od lowa City la Zde co

nejstarsí syn byl ve farmaření

pravou rukou otcovou tak dlouho

než a#? přiučil anglíéinč pak ale

přijal místo eo prodavač v žele-zářské- m

obchodě Moore & West-co- t

v Jowa City Mezitím časem

se oženil se sl Ilaminanovou a

zaměstnání vo velkoobchodě

v Síoux City Ia„ Zde j)obyl ně-

jaký řas a naskytla se mu dobrá

příležitost založili vlastní obchod

v české osadě ve Verdigre Neb

Zde obchodoval dosti zdárně leč

když zastihla Nehrasku ona pa-

mátná suchá leta ochromily ob-

chod Hehmidlfiv takže byl nucen

vyprodat a stěhovat hc dále na zá-

pad Tam se mu vsak dařilo ještě
daleko hůře Maje dobrý ziiehovu-l- ý

kredit u velkoobchodníků s ni-

miž dříve obchodoval podařilo se

mu koupiti bývalý svůj obchod ve

Verdigre zpět a od té doby stále

se v něm pohyboval Zde inu ze-

mřela však manželka zanechavší

mu na starosti čtyři dítky — dva

syny a dvě dcery Správa domác-

nosti vyžadovala aby se tedy ože-n- il

podruhé a proto pojal za man-

želku [mní Lubuši Ijuušmunovou

s níž žil šťastně až do posledního

okamžiku V národním a politi-

ckém životě byl zesnulý vždy vel-

mi činným V lowa City byl jed-

ním z hlavních zakladatelů řádu

P J Safářik z počátku CRPO

pak ale když nastala v této Jed-

notě řevnivost a nešvár přičinil
se hlavně o to aby řád ftuíářík

přestoupil k Jednotí ČSPH což se

těž stalo V Knot Co Neb

různé úřndni místa Slou-

žil delší dobu ro poštovský eo ku

ioUař okresní utd Nyní náležel

k řádu Uílá Hora kterýž v době

roťktudu CSPS přeš-- l h ostatními

řády Nebmsky k £áp t l J

při utavbě nové Velké hÍdc rádu

toho bl velmi platným rádcem a

činitelem" — V úterý dne '2h

odbýval m' jeho pohřeb (:
Velikého Úcitstetltví přátel H II

I ei lého okolí V dltu SluU-tk- u

promluvil nejprve rvan-li-
-

ký knatel ty po něm uj?d e nlov(

p fim-- f

Šedivý Na to promluvil

několik Iv předseda fádu UíU

Z llamilton Ont Kanada se o- -

řízení to bude přísně prováděno
Před rokem bylo studentům zaká-

záno kouření '

Geologická státní úřadovna ve

Washingtone 1) C uveřejnila v

těchto dnech letošní svůj výkaz
dle kterého ve státě Illinois v po-

sledním správním roku se vydolo-
valo 384343C:J tun uhlí v ceně

40577502 dollarů V uhlodolech
tohoto státu pracuje 58053 robot-ník- ů

Následkem neštěstí zemře-

lo v uhlodolech tohoto 199 lidí a

poraněno bylo 535 dělníků V do-

bývání uhlí je nyní Illinois hned
za Pennsylvanií Tohoto roku
sice ve West Virginii vydolovali
víc uhlí než v Illinoisu ale to

pouze z té příčiny že v čase vše-

obecné stávky ve West Virginii
se nepřetržitě pracovalo kdežto v

Illinois nikoliv

Zbytečná věc

Jest v skutku divným jak zby-

tečně se vyhazují někdy peníze a

jak zbytečně se člověk někdy trá-

pí Pan Jan SoneJVld z Lansingr
Kas praví: "Manželka moje-velic- e

trpěla nezáživuostí a vydal
jsem mnoho peněz za rozličné lé-

ky ale zcela zbytečně Nic ji ne-

pomohlo až Trinefova Angelika
I bu ká Využívala jenom tři láhve
ale ujišťuje mne že jest ji velmi
dobiv" Co útrap a pěně by ní

mnohý ušetřil kdyby oU"as na po-vbiie- ní

všeho životního ústrojí
vzal si několik dávek Trinerovy
Angeliky Hořké Onu přijemm
diivje útroby a rozlije po celém

tOle řvláštní pocit pohodli n uspo-

kojeni povzbudí žaludek k zvý-

šeně činnosti a m nroNO tělu vý
Živu a silu Kdo popVhuje rychlé
osvěžení těla i mysli kdo hc ti

iti liáblé bolesti V xtieváťh 8

Žaludku kd- - hec dobře upáti

s družinou do washingtonské lodě-

nice v 10:40 hod President byl
tázán zdali přeje si něco říci o své

cestě Pravil pouze že tato byla
velice příjemnou i poučnou a že

zajímá se velice o vše co cestou

svou poznal z vlastního názoru

Dodal zároveň že o stavbě prů-

plavu Panamského zmíní se ve

zvláštní své zprávě

Zatčen pro častování

Padesát let již je v platnosti v

Nebrasce zákon kterýž zapovídá
"častování" totiž kupování ná-

poje pro jiné v hostincích Zákon

ten však byl mrtvou literou Až

dne 25 list najednou vyskočil ze

svého hrobu Ve vesnici Dorche-ste- r

popadli za límec obchodníka

lihovinami a priímlili ho I zapla-

cení $00 pokuty Representant
domu z Kansas City

jménem Mitchel totiž častoval ně-

kolik lidí v hostinci byl za to se-

brán n pokutován právě udaným
obnosem Pokud se ví byla to

první pokuta podle starého záko-

na vyměřená Při té příležitosti
za otázku stoji: "Kolik tako-

vých mrtvých zákonů v Americe
máme a proč je zákonodárná vy-

dávala a když je vydala proč se

uevynueovaly f "

Drobné zprávy
A (larnegie v nedávných

dnech věnoval půl milionu dollarů
ku podpoře "Pratt labrary" v

Hultimorc Mtl

Samuel (lOiilpcrs předseda
rYdcruce Práce bl při

posledních volbách opít svolen

presidentem
Přítomně tuiléaji e v New

Yorki násleďijíťí slovanšti uměl-e- i

a unuikyilč) inadime Mareelki

Svinbričova Kiisinka polského
tinýiileni Wakit Stfauov Kus Ja

V '

zuamuje: Stávka zaměstnanců

pouličních olektriekýeh drah
skončila výtržnostmi jiiké nž do-

sud v Kanadě nebyly Nepokoje

vypukly na několika místech a k

zavedení pořádku bylo nutuo po-vola- tí

vojsko Policie volně uží-val- a

klacku a vojsko bodáků N'ej

větší výtržnosti udály se na James
a Kiug ulicích Společnosti podá-Hl- o

se vyslali několik kar do mě-it- a

leč ani jediný občan do nich

nevsedl protože vojsko vozilo se

po nich na místa kde bylo ho nej-

více potřeba 1'toky započaly v

Hnliotu dne L't listopadu Večer a

čím dále tím udávaly se povážil-véjdm- i

Si-ri- f Middletoti Minžd se

V tlnbroté pořádek avésti ale ne

M(aiilo se mil to Okolo osiio'

hidin pobcie i vojsko začali ti

ulice od výtržníků jichž

1 v

1
t

ilu ioilo se po ulicích Veliké množ- -

Intvi Nejprve učinila útok 114 lid

policie kťiHii joivitid bd uoUv-Miíini- í

a hroíbiími Policajti bili

klo kv koleut m be u hledíce koho
'neliť Trinerovy Anuetiky
ll"řk V dobrých boiiu-íc-

j los Tršoť T'"i So Vshtnd A v

ChilMiJO lit- -

Iron! v Koemn iťn h Karel Mu

Jriuu CVch S Hojovski fvdvU
juni nvihnoii Ženy nejviee tr

'j'lv 1'olieii ku pomovi přhpé

I I

- '


