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Telegrafické

? Prahy oznamuje se 2c ná- -

jílkem sjstematické proti-2i- -

ýjhrské agitace byla soukenická
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"'amen nejvetšího nebezpečí na-

jí í se v Srbsku neboť tam po- -

Všem Cecilům bydlícím na venkove!venl dynastie Ubrenovicu jest
nž otřeseno z Části úplným
adcni srbských financí K

mu ještě mladý král Alexandr

nevyléčitelnou nemocí Kníže

láš černohorský se pokouší

dáváme tímto zvěsť že jsme připraveni zaslati ve dvou hodi-

nách po obdržení písemní objednávky každému cokoliv si

přeje mít zasláno z oboru našeho likérního závodu

Ceny naše jsou nojnižSÍ a hodnota naSeho

Kmínka stojí l giUlon $200

Hořká 2 00 a! 13001

y] ryby na základě těchto zmatků do- -

}Ocílil aliance státu balkánských bez

Likíry nndreřcnó iakoi i víerhny jiní jichž miíme na skladč jsou
zcela íisté a nepadéland Dobrotu i hodnotu vSech zartičujemu a naše

záruka jest dobrá UčiDto u nás objednávku a budete jistč uspokojeni

M Wollstein & Co
staří spolehliví obchodníci s lihovinami

522 a 524 jižní 13 ul Omaha Neb
iPkin i imtnr Unn ACo v lR ut Omaha Nebraska

I M Wollstein II Co 535

nvé Jméno a adri-xt- i a jsaílt-ii- varn fvtf £
ujíint — řfoolruml tuto iml IkhIiiu —

l pf&ll puj!t£iii na život 7lm —

zboží ta ncjlepšf Udáváme tuto příklad

Jalovéovka atojí 1 giilloti 200 až &J00

Rum 2 00 1300
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1519 a 1521 Donglas Dl

íl!(H'tdový závwl

ohledu na srbskou dynastií"
Ve Vli A došlo v minulých

lnech ve schňzi křesťanských
sociála ku rvačce při níž do krve

stluČeni němečtí liberální členové

městské rady vídenské Kodér

Fochler načež vyhozeni na ulici

Rvačka udála se za přítomnosti
purkmistra Luegera nejvřtšího to

světla křesťanských sociálů víden

ských

Rakouský ministrpresident hrabě

lhun zamyslí jak z Vidně se

oznamuje pokusili se v radě říš

ské o prodloužení rozpočtového

provisona

Jo rozpuštěni městské rady re

tyrském Hradci a dosazení císař- -

Aťho komisaře který řiiiti má

městské záležitosti stala se situa-

ce ve Štýrském Hradci ještě váž-

nější Rozčilení v obyvatelstvu
ie tak veliké že ve městě soustře--

Dlouhý průvod

détských kočárků

}cl zhutoveny Jsou acola dlo viiAlio

zasedání své vo středu a hned při
volbě předsedy došlo k bouřlivým

výstupům O úřad tn ucházeli

se totiž Urisson předseda sněmo-

vny poslední a Dcschanel bývalý
náměstek a kandidát ministerstva

tu poslední většinou jednoho
ílasu 277 proti 276 zvoleným

prohlášen byl Proti platnosti
volby této protestovali hlavně ra--

ikálové a jednání stalo se tak

ouřlivým že zasedání přerušeno
ýti muselo Po opětném zahá-cn- í

schůze usnešeno volbu ne

platnou prohlásili a novou volbu

uovésti

Vládou francouzskou ohlášeno ve

středu zavedení minimálního cla

pro značnou část pttvozu ame- -

rického

Z Madridu oznamuje se že mi

nisterstvo Sagastovo nebude míti

dlouhého trvání a že v úřadě

setrvá pouze jen do přijetí roz

počtu státního Po přijetí roz

počtu Sagasta prý odstoupí a od

poručí prý královně by k sestavení

ministerstva nového povolala
maršála Campose kterýž utvořil

by silnou konservativně vojenskou
vládu kteráž schopnou by byla

připraviti cestu k vyjednávání o

mír za pomoci Rakouska Francie
Ruska

Důležitý rozsudek

(Z MVoloU")

Před porotou v sále Číslo 3 1

okresního soudce Stone v Cleve

landu O byla projednávána ve

2S května pře ohlavená Svo

boda vs Národní Hlavní Řád Č

S li P J Žalujícími byli lan
Svoboda Barbora Hrabák a Ma-

rie Friauí Ve při jednalo se o

to kdo je zákonnitým dědicem

jakož i o platnost smlouvy a na ní

zakládajícího se odkazu Jelikož
tato pře je důležitá pro všecky

spolky podáváme podrobnosti Ža

loby i obhajoby
Žaloba zahájena vyjmenováním

účele C S 13 P I Uvedeno

hlavně že je to spolek dobročin

ný má dozor nad několika lože

mi vyplácl po umru ciena jeno
dědicům $1000 a roztřiďuje dčdi

ce dle nároků v tomto pořadí: 1

žena a dítky 2 otec a matka a

bratří a sestry Ustanoveno v ČI

2 že nároky dědiců jsou uznává

ny a platný jen když byly učiněny
během jednoho roku Úmrtní

podpora má být vyplacena důvěr-

níkem dědicům během 60 dní u

přítomnosti předsedy a dvou

svědků

Žalující tvrdí že Matias Svo

boda byl v době svého úmrtí řád

ným a vyrovnaným členem spolku
Václav Číslo 5 Č S 13 P J že

spolek ten byl v době té vyroynán
s Velko- - i Ne vyšší loží Mat

Svoboda zemřel 20 května 1896

nezanechal ženu ni dítky otce

ni matku ale zanechal dědictv

Žalujícím kteří jsou jeho bratrem

a sestrami a dle zákonů Národ

Hlavního Řádu jsou zákonnitými
dědici zemřelého jehož podporo
vali Jsou tedy oprávněni k $1000
úmrtní výbavy oni a nikdo jiný
Dne 13 října 1896 žádali obžalo

vaný Národní Hlavní Rád C S

D P J o vyplacení jim $1000
vyhověl zákonům řádu byli ale

odmrštěni Proto žalují o vypla
cení jim $1000 i s úroky

Obhaioba připouštěla ien že

Mat Svoboda byl vyrovnaným
členem a že zemřel Vše ostatní

popřela Uvedla že Svoboda př
stěhoval se sem před mnoha lety
žil po leta u J W Mudry a Josc

fy Mudry jimž byl jako otcem

jejich dítkám jako dědečkem a co

takový byl uznáván As na nebo

kolem 7 května 1895 byl Mat

Svoboda členem řádu Václav číslo

5 Č S li P J Nemoha platit

příspěvky podléhal vyloučení
Cítnl by byl nutil vit codoipol

ovcem a Jos Štětinou s J V

Mudrou a Joseíou Mudrou smlou-

vu s níž e zavázali Mudrovic

platit za něho všecky poplatky
za což Mat Svoboda se zavázal

odkázat Mudrovým $800 a jejích
dcerám Hattie a Anně $200 Řád

Václav tuto smlouvu schválil a

Mudrovic platili za Mat Svobo

du všecky poplatky ke spolku
Hlava XV článku 4 zákonů Nár

Hlavního Řádu zní že má-l- i řád

vědomost o dědicích však neví

kde bydlí má se řídit dle rozkazu

probátního soudu Obžalované-

mu Národ Hlavnímu Řádu bylo
známo že Mat Svoboda zanechal

dědice jichž adresy nebyly zná- -

my Lne svyen zákonu ouraui se
na probatní soud který po vy

šetření nařídil aby úmrtní do

bročinnost byla vyplacena J M

Mudrovi Josefově Mudrové a Hat

tie a Anne Mudrové dle smlouvy
i dle poslední vůle která vyhoto
vena J M Novákem dne 28

srpna 1883' Tak učiněno Po

slušen rozhodnutí probátního sou

du Národní Hlavní Rád C S B

P J vyplatil J VV Mudrovi a

Josefě Mudra $800 a Hattie a

Anně Mudra $200 čímž dostál
své povinnosti a nemůže tudíž

být nucen aby úmrtní dobročin

nost vyplatil dvakráte

Jádro sporu bylo následující:
Matias Svoboda v širších kru

zích známý co Matýsek byl Čle- -

ncm řádu Václav Čís 5 C S B

P J Nemaje příjmů a odkázán

na dobrodiní prokazované mu

manžely Mudrovic uzavřel s nimi

smlouvu níž se zavázal že zda

budou oni platit za něho poplatky
k spolku on odkáže jim a jejich
dvěma dcerám $1000 a je učin

jedinými a zákonnitými dědici

Mudrovic dostáli smlouvě stařec

také Smlouvu doplnil odkazem

Po jeho smrti hlásili se Mudrovic

o $1000 Hlavní řád věda že

Svoboda má ve staré vlasti příbuz
né jichž adresy nebyly mu známy
dle svých stanov složil $1000 na

probátním soudu jejž žádal

rozhodnutí komu mají být peníze

vyplaceny Probátní soudce White
uznal smlouvu i poslední vůli co

platnou a rozhodl aby pojistka
bvla vyplacena Mudrovým Tak

se stalo Po vyplacení peněz hlá

silu se o $1000 bratr zemřelého

Jan Svoboda a jeho sestry Barbo-

ra provdaná za Hrabáka a Maric

provdaná za Friaufa Rád již vy

plativ úmrtní výbavu odepřel j

platit po druhé bratr a obě sestry

pak žalovali na základě stanov C

S B P J které ustanovují žel
přihlášení nároků na úmrtní výba
vu je času jeden rok že bylo Nár

Hlavního Rádu známo že Svobo

da má na živu jsoucí příbuzné
konečně že dle těchže zákonůjsou
bratr a sestry přednější takže

smlouva i poslední vůle jsou nezá

konnity

Žalující dvakráte nabídli obŽa

lovacému Národ Hlav Rádu že

sookoií se s $600 Místní zá

stupci obžalovaného Nár Hlav

Řáďu telegraficky uvědomili hlav

předsedu v Chicago který patrně
z neznalosti skutečného stavu od

pověděl záporně V úterý k ve

čeru sám soudce Stone radil ku

smírnému vyrovnání z něhož se

šlo Hlavní řád nechtěl zaplatit
$600 — nyní je odsouzen k zapla
cení nejen $1000 nýbrž 1 úroků

celkem $10820 Tak rozhodla

porota po úřadě trvavŠÍ sotva pět
minut Jediná otázka která byla

předložena porotě zněla zda žalu

jící jsou bratrem a sestrami zemře

lého Mat Svobody To ovšem

bylo dokázáno a proto porota ne

mohla jinak rozhodnout

Union Pacillc
Jediná dráha vysílající dva vlaky
denně do Denver a stanic v Lolo

radu a dva vlaky denně do Wyom

ing Utah Californie a Puget
Sound stanic Navštivte písárnu
městského jednatel v cíiie 130a

I Farním Sti Omaha 61—it

přání a za vt-n- Jaké Jsou vim privi
hKl Kntlt cvnl Jwt áin Opltiě

r diiklatlně ztiuduvauch un-

iích ilítBkcti koťárkích

MfiictodoHtiiti koíírky I Jlodo vlak
ntkdt! tuk laciní a dobré Jako u ok —

My prmlávlmx Jo od HHl al do llltfi
V naíoin přizumku

řiuí lo nazváin 'Economy MiisciiKml'

nalíknuto vleelmy potřeby pro domac-nobt- a

kucliyB za cvny liJiinfi nízké

jako na pHklad:
Sfic panvo na nidubi za

Ikopy na vihIii za
£c řkopy nii vodu n ioklfipkou zi

á ťfcro ořiDadě bude tez uovoláno

Uriwillovi umývadla
Jiné ifrauitové niilobi vftuho druhu

rfljďto a přoiivEdčte to u

HARDITS

VVojsko V pádu že by došlo k

novým výtržnostem použije ko

misař Kammer prostředků nej

krajnějších Týž zakázal obmý-

šlenou schůzi obecní rady jež
chtěla pojednati o svém rozpuŠtň
ní a odvolání proti němu Jak
dalece upadl purkmistr v nemilost

dokazuje okolnost že nebyl při

puštěn ani k místodržiteli jemuž
chtěl vysloviti soustrasť nad úmr-

tím arcivévody Leopolda Veškeré

tyto události měly za následek že

rozčílení stále více stoupá
Němci hodlají setrvati na svém

vzdoru ukazuje i ta okolnost že

veškeré obyvatelstvo dekoruje se

chrpami odznakem to prušáckým
1i Časopisy pojednávaná o těchto

i'f poměrech vytýkají vládě že vúČ
flff hniiffni v Prazp iež nrv bvlv da——— - -— - — — —t i j j j

leko vážnější nejevila tolik ener

gie

Italské ministerstvo se poděko
valo a sestavení ministerstva no

k

r
r
fK Yho svěřeno králem nremierov

dosavadnímu Rudiniinu Krise
íL přivoděna byla prý poděkováním

il se ministra zahraničnych záležito
l'-fi- tí markýze Venostikteryžs ostat
V kolecy svými nemohl dohod
' iť outi se ohledně programu s nímž

vláda před sněmovnu před sně

J j movnu nředstoupiti měla Od

Ta poslední piinScIicentovil výprodej

spodního prádlu u nás bj lu zajisté králův-hk- ý

Vt
Jest nám líto že zásobu teiiož vyn

Viak brzo dostáném ji novou

a oznámíme vám to

Itez odporu spodní prádlo koupílc u

náa té nejlcpŠÍ jakosti zu eenjr tak nízké

jak žádné jiné výstavní místo je posud

prodali nemohlo

Pět a dvacet centů

za spodní košile neb podUcí ky a múzeto

Jich míti ťo Jen sl přejeto aniž obmezuje

mr dobu koit od !:1( do !:I5 min do

MIedue a tí m podoliné i lij tlavé a úskin né

apúmibj ku nuludí ní kiipiijícíeh do oIk Iio-d- u

Kvélioá spúsob obchodování jest

zcela jiného důstojnějšího rázu

Vše co mi si přejeme Jest ahjste

porovnali tento druh spodního prádla a

tím jei loupili jste jinde po Vc

Kdji navšlitítť obchod náš neoM-nicíi- tc

vMmnmiti sl našeho krajkami krás

nř ozdolM iiého importovaného balbriircan

prádla Jei prodáváme za mírnou cenu

4'#c Něco iHMlvbiiéha v Omaha poud ne

bjlo

8 rozmanitých
hromad spodního

prádla
Pozůstává

z druhů jedno-

barevných

pruhovaných

tečkovaných a

pestrobarevných
a veškeré za

pouhých

25 ctů kus
o o

Jest to rozhodné

ta nejvýhodnéjší

koupě pro
obecenstvo jaké
Omaha kdy

poskytnout!
mohla

A' fVpuplý
kabinet byl u vesla vládni

vAod prosince roku 1897

+~ íťVi7 italský iak přes tterlín sev

oznamuje zaslal pry papeži vlast

1 noruční list v němž protest jva
( proti stanovisku jakéž kněžstvo

v posledních výtržnostech zaujalo
1 a v němž upozorňoval papeže ž

f Vatikán jedině vládou italskou

rhrinřn a udržován jest Na list

l onen dostalo prý se mu odpovědi

v nlŽ papežem odsuzováno stáno
I visko nrotivlidaí jednotlivým

ji) klerikálními zaujaté a v níž

Jf~ Nvány naděje že podobné
n tuJái vlci íc opkovti nc

se tomu uvaron ku pltiU Abybudou


