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NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Nejlepší TVRDÉ aMĚKE UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atí

NejlepSÍ Illino:ské v kusech 1550 drobné 95 25 Cherokee drobné za
$400 nejlopší ubil na vaření Naše Beacon Nutuhl($3 60

jest velké čisté a dobré Přesvídčtfe se o tom

sům odevzdaných pro guvernéra
Blacka Roosevelt navržen byl

přes odpor mašinářských politiká-
řů neboť jest o uěm známo že

jedná bez ohledu na politické ple-tichá- ře

dle svého nejtepšího vě-

domí a svědomí a proto těší se
velké oblibě lidu

Demokraté v New Yorku

V dem státní konveuci navržen

byl za guvernéra bratr mayora
new-yorskéh- o Augustus Van

Wyck Týž jako celá ostatní
ticketa jest kandidátem Tam ma

& SQU I R ES

podvelitel J D Kelley vyslýchá v

Denver reverenda J P Mclntyrea
kaplana z bitevní lodi Oregon
jenž dopustil se následujících pře-

stupků během svého kázání v Den-
ver 8 srpna: Pravil že admirál

Sampson při vzdání se Colonu v

bitvě u Santiaga hlásil se ve vzdá-

lenosti čtyř mil ačkoli ve skuteč-

nosti byl osm mil daleko jenom
aby obdržel svoji čásť kořisti (10
tisíc dolarů) obvinil kapitána
Evanse že se svojí Iowou utíkal z

boje a posměšně zmiňoval se o

něm jako o "Fighting Bobu" a
konečně prohlásil Že majitelé vý

Mason Písár na 1 402 Fu rnam St

Snížili a v některých případech
odpustili daně a zacházeli s lidmi
shovívavě a poskytli jim vůbec
každou příležitost aby opět mohli
se věnovati svým obvyklým za-

městnáním

Nyní Američané požadují roz-

puštění kubánské armády bez vý-

platy a při tom podržují vysoké
clo na dobytek čímž zabraňují
rolníkům vzdělávati pozemky je-

jich a vůbec(nemají žádného ohle-

du k mužům kteří zasluhují nej-vyšší-

uznání za služby v zájmu
svobody
Článek končí výstrahou že trvá-

ní tooměrů těchto mohlo by vésti
ku následkům velice vážným

Gen Gomez oznámil do Wash-

ingtonu že armáda jeho nemá ani

nejnutnějších potravin Staří lidé
a děti zmírají po tuctech Povstalci
hrozí že zmocní se potravin vy-

pleněním nějakého města nepři-spějí-- li

jim Spojené Státy
J Z PORTO RICA

Američané drží nyní čtyři pěti-

ny ostrova Španělské vojsko se

všech stran stahuje se u San Juanu
a vojáci američtí zaujímají města

POLITICKÉ

Z Washingtonu

Komise kteráž vyšetřovali
má řízecí a zásobování minulé

války započala s přípravnými pra
cemi hned v zápětí po svém se

stoupení se Prvním jejím usne
íením bylo poŽádati sekretáře

válkygen adjutanta generálního
zásobovatele generálního ubyto
vatele a vrchního lékaře aby ko
misi předali veškeré stížnosti jež
byly jimi obdrženy od i dubna
1898 ohledně řízení války Dále
usnesla se přijímati a vybízí k po-

dávání jí jakýchkoliv stížností
ohledně spiávy války v jakémkoH- -

věk odboru V Žádosti k sekre
táři války o zprávy od představě
ných jednotlivých odborů požaduje
komise též zprávy o následujících:
i Kdy a kde byly mobilizovány
pluky pravidelné armády i dobro- -

volnické 2 Seznamy důstojníků
s výkazem zdali velitelé a jejich
štáby byly ustanoveny z vojska
pravidelného milicie aneb z ob
čanstva 3 Výkaz zásob pohotově
jsoucích před válkou koupených
během války kde a kdy a kde a

kdy odevzdaných a kde a kdy
mužstvu dodaných 4 Podobné

zprávy ohledně vyzbrojení 5
Které sbory dobrovolnické byly
vyzbrojeny v táborech státních a

které v táborech hlavních 6

Na čí odporučení byla volena
místa v nichž vojsko se shromaž
ďovalo a příčiny proč místa ta
zvolena 7 Podrobnou zprávu o

dopravě vojska po moři a opatření
pro jeho pohodlí a pro ošetřování

nemocných a raněných 8 Vý-

kaz o množství druzích a dobrotě

potravin vojsku vydaných a jest-- li

v některém případě bylo jich ne-

dostatek příčiny téhož 9 Vý-

kaz o náležitých stanech postelích

prádle lékách potravinách a ji-

ných' potřebách pro : nemocnice

vojenské Jestli byl kdy nedosta-

tek těchto příčiny' 10 Zdali
štáb lékařský byl postačitelným ku

ošetřování nemocných a jestli ne

příčiny 11 Zprávy ohledně stavu
a působení oddělení ordinančního
a mčřičského K lepšímu poroz-
umění a pochopení předkládá vý-

bor všetn dotyčným odborům řadu
otázek na kteréž přeje si odpo-
vědi

X V odboru válečném bylo
vyslati na Kubu posádku

a sice ve dvou odděleních Každé
oddělení čítati bude 6000 mužů
První oddělení bude pod velením
generál-majo- ra Wadea a vypraví
se v říjnu Druhé oddělení bude

pod velením gen majora Lee a

vypraveno bude v listopadu Muž-

stvo toto bude rozděleno ua menší

posádky kteréž obsadí různá
města

% Z provincie Santa Clara do-

chází zprávy že situace tam jest
velice kritickou pro armádu

Zeleniny na ostrově

touto dobou již skoro pominuly a

poslední koně a mezky již byli za-

biti a spotřebovány za potraviny

Dítky a staří lidé mrou po tuctech
každodenně ŠpaoČlové činí co
mohou aby stav povstalců zhor-

šili Povstalecké vojsko jest sko-
ro zoufalým Nemá žádných po-

travin a loupití nechce aby nepo-

rušilo příměří Vláda Spojených
Států jest proto žádána o pomoc

X Plukovník W J Bryan se ve

Washingtonu roznemohl na malá-ricko- u

zimnici Tvrdí se že pre-

sident McKinley uznává že Ne-bras-

má nyní v poli yíce muž-

stva než jest oprávněna podle
počtu obyvatelstva z roku 1890!
Guvernér Holcomb a plukovník

Dryan žádali jej o rozpuštění tře

tího pluku a president jest volným
jeden z pluků nebrasských rozpu-
stili avšak nechce si vzíti zodpo-
vědnost za to který by to býti
mři zachová se ale dle přání guv
Ilolcomba

X Nový sekretář zahraničný

Hay nastoupí dnes ve své povin-
nosti

Fet-utllkii-
é v ffew Yorto

V úterý odbývala se republi
kánská státní konvence v New

Vor ku a v té navržen byl Theo

Roosevelt který kyl velitelem

pluku u Santiago z

guvernéra to při prvníai hlaso-

ví tÍ r 7 7" "—i ai? rs--

COUTANT
Telefon 030 Sk lad 1 7 a

žadavkům velmocí ohledně ostrova

Kréty což musí se státi do 11

října budou tyto blokádovati ně-

které přístavy ostrova na moři i

na souši

Z Kodaní se sděluje že králov-

na dánská zemřela o půl šesté
včera ráno

Generál Kitchener kterýž dobyl
tak skvělého vítězství nad derviši
v Sudanu a jenž za své zásluhy
povýšen byl do stavu Šlechtické-

ho poděkuje prý se ze služby
egyptské a vrátí se do Londýna
asi v polovici října Z Cairo se

zvěstuje že poklad Chalifův asi

$75 000000 nalezen byl na pou-

šti a odvezen do Fasády Briti-ck- á

vláda nabízí $60 každému zá

ložníkovi neb veteránovi jenž
vstoupiti chtěl by opětně do ar-

mády

Do Londýna na parníku Van-couv- er

přijela ženština která asi
není nikým jiným nežli doktor-

kou Nancy Guilfordovou jež v

Bridgeport Conn provedla zlo-

činnou operaci na Emmě Gillové
tak smrt její způsobila Zmize-

la sice avšak policie po ní bedli-
vě pátrá

Americká komise míru konala

první schůzi ve středu a včera

spolu se španělskou komisí podí-

lela se na banketu vystrojeném
ministrem zahraničných věcí Zí

tra se obě tělesa sejdou a dohod-

nou se o jednacím řádu Dle ča-

sopisu Gil Blas obdržela americká
komise následující instrukce: 1

Španělsko vzdá se svrchovanosti
nad celým ostrovem Luzonem 2

Ostatní ostrovy archipelagu budou

odevzdány Španělsku s podmín-
kou že udělí obyvatelům liberální

vládu 3 Úplné rozdělení církve
od státu na Filipínách 4 Špa-

nělsko nesmí postoupiti žádný
jiný ostrov ve skupině žádné cizí
moci bez souhlasu Ameriky 5

Spojené Státy budou se těšiti pro

všecky časy těmže obchodním m

jako ty národy jímž nej-

více je přáno ani Španělsko ne-

vyjímaje

Z Budapeíti se zvěstuje že od-

kryto bylo spiknutí proti životu

krále rumunského Jeden ze spi- -

klenců byl zatčen a lahvička jedu

dýka a několik jiných zbraní u ně-

ho nalezeno

Situace ve Francii je velmi po
vážlivou Kabelografuje se od-

tamtud z kruhů dobře informova-

ných: Dopis ministra spravedl
nosti magistrátům po celé Francii

ohledně útoku na armádu je před
zvěstí nadcházejícího zápasu mezi

Jezovity kteří ovládají armádu a

ultramontány a '

radikály kteří

touží po politické moci Generál

Zurlinden opustil kabinet poně-va- č

zastupoval Jezovity a zvláště

elsaskou stranu Je to opravdu

pozoruhodné - co jmen v Dreyfu
sově případě je elsasských a

měř německých Jezo-Dreyf- us

vité a nebude-l- i propu- -

štěn lze očekávati že Zurlinden
stane se druhým Boulangerem a
že Francie bude míti vojenské
diktátorstvf Papež pomáhá Je--
zovitům ve starém historickém

zápase za dočasnou moc v každém

případě Palíž je ticha ale ne-

volná pod povrchem a výbuch
nastati může každé chvíle

Bouře v Činí zaviněny byly re-

formními edikty císařskými a syny
nebeské říše nejvíce dopálil ten

kterýž nařizoval ustřihání copů
Následkem všeobecného odporu

všecky tyto reformní dekrety byly

odvolány a Číňané opět žiti budou
dle svých starodávných zvyků
Též bylo nařízeno zatčení Čang
Yen Hwana dřívějšího Člena čín-

ského zahraničnébo úřadu a od-

půrce Li llung Cangova Z úča-

stenství na spiknutí proti životu

panovníkovu není však hodnostář

ten vinen Zdraví císařjvo je
velmi bídné Guvernéři všech

provincií b)Ií vyzvání aby poslali

nikterým t tžehto velko-iralo-- 1

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a
vosoost zmizí po Jednodenním užíván! Ďr
K line's Great Nerve Eestorer Zní lote si pro

OO láhev na zkoušku Obdržíte 1! zdarma
K Kline Ltd 831 A rch St Philadelphií

Pa HDTK78tf

Prnfl á aa 1° 80 Strhni staveními vSe v
X 1 UU C dobrém pořádku a nájemníky
pronajato Prodá se vše veluil lacino část ho-
tové a zbytek na mírné úroky Hlaste se u

JOSEFA LUDVÍKA 1910 So 8 St
H4-3x- ) Omaha Neb

Hledám hospodynimK?a
vala moji domácnost za dobrý plat Dobrá či-

stotná žena bude míti zajíStčny domov Eád
bych kdyby uměla čisti a byla poněkud vzdě-

laná Ženě sturii dám přednost Která se o mí-

sto chce blásitl nechť dopíSe na ŠtSpán Šubrt
Blm Creek Buffalo Co Nebr 3- -4k

Vil 11111 na prodej pozůstávající ze 160

V1 M akrft u Nonh Loup Neb 150 akrft
vzděláno nalézá se tu stavení studně a větr-
ník Jest dobře zásobena vepřovým doby-
tkem vše vd ibrém stavu a snadný tu začá-
tek Podmínky: čtvrt botově a zbývající nalibovolné splátky při iestiproeentovém záro-ková-

píste na Obdar Babcock P M North
Loup Neb aneb na Jo8 Ulihs Oomin

Exchange Bldg 8o Omalia Neb
i DT103 lm

Bobrý
obchodní majetek 8 měsíčními

prodám aneb vyměním za Chicagský majetekTažte se u Jcs Michal v nisárně Pnkmicn
Západu tf

Pílí 11 ťiirtllíl v Jižní Dakotě 180

í akru 90 akru vzdělá-
no 10 akrí louky pouze 4 mile od města číta-
jícího 1M0 obyvatelů češti sousedé 1 čeítí ob-
chodníci v městě prodá se vklmi laciso aneb
vymění za městský majetek mastě se u

F J KAŠPAR (tf
1434 So 13 St Omaha Nkbb

Farma o 186 akrech na prodej lacino
Jest Inn 1U mílAMl Pimmi Kah

vzdálena a dobře s příslušnými stavbami opa-
třena Dobrý pozemek a pastva s živou vo-
dou Podmínky výhodné Daili vysvětlí

i A KAŠPaR Prague Neb

Hledá se S500 a více stálého výtěžku
denně tnrnínlAma IruSHmi

kdo si vezme jednatelství pro naíe nové obra'

ÍT ! íf)1! obavy před ztrátou Hlaste se u
O&S Bilbermann SUPaul Minn Zmiňte se
o tomto listu— DeD't P 1

a nmriaí nejlépe se vyplácející řf:
K Y4 rari' na západě Jakož 1

smíSený obchod se zboíím v ceně asi 1400 až
SS00 Jest při tom 85 akrů pozemku obydlí
stáje atd Vsejest v nejlepíím stavu nesou- -

prijom yiouu aenno amajici úhrne cen
oiuuu rruuvD za příčinou odjezdu vše za
část na splátky Jest to nejlepíí příležitost k
zbohatnutí V CHLÁDEK
TlOg Hl4-t- f DUNLAP NEB

Dr Galbraith & Lord

provádí prakci ranhojifskou
a létl Senské nemoce

OFFICE: v Paxton Block na rohn 16 a

Farnam nl Omaha Neb

Jsou též k nalezen! kuždndnnně v St Tnunh
nemocnici hlO dt83 4m

Dv&r Prokop Velký číslo 3380 1OP
v South Omaha tímto projevuje vřelé
své díky Táboru Žižkov Dub číslo 115

WO W Sokolu Tyrš číslo 8 Conrt
Svornost čís 193 1OF Sboru Sokolek
a víem Jiným sboram které se slavno-
sti svěcení praporu a průvodu gúčast-nil- i

Dále vzdáváme dík Matce praporu
pí Alžbětě Fraňkové a kmotrám pi i

3 Sobotové B VaSákové Marii Badl-lov- é

Anně Hazukové M Pr&Sové pi
Sulcové M Burelové pi Těsnohlidko-- v

pi Kramol líové a viem ostatním
dámám které pvapor ozdobily skvost-
nou stuhou a věncem Taktéž nechř
přijme vřelé díky kapela páně Franko
va a vaikeré obecenstvo Jenž k ásp jg
cha slavnosti svěcen! praporu přispělo Ěj

Za sbor Prokop Velký i S3D0 ÍOF

m roraaajta vyoor
~

Díkůvzdání
ti

Srdečné díky vzdáváme

tímto sboru Palmové Dře-

vo íís 7 Kruh Dlevařek

za dar krásného věnce při

pohřbu našeho milované-

ho dítka Bohuslava Též

vřelé díky všem družičkám

a ostatním přátelům kteří
se pohřebního přívodu v

tak hojném počtu súčast-ni- li

Díky Vám

Anton Pivoňka

Frantiíka Pivoňka

trachlk-- i rodič

Hodiny lacino!
Paa T Flblffer nvaí prodá kafdé-n- a

08 hodiny tm M 00 J ioa utm dní
bijí bodiajr i polky a opatreajr jsoq ba
di( kem Kdo mi ktraonika která pfrV
HiJ £t If t

"'J -Tl"

ny Hlavním článkem prohláše-
ní "zásad" jest že prý vojínové v

minulé válce hrozně zkusili

proto má být zvolen Van Wyck
guvernérem

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Vrazi Emmy Gillové

Žaloba proti Oxleymu a Guern

seyovi mladým mužům kteří ob
vinění jsou že na svědomí mají
smrt Emmy Gillové jejíž rozřeza
né tělo nalezeno bylo v rybníce u

Bridgeport Conn změněna byla
z pokusu aborce na zabití Harry
Oxley jenž držen je ve vězení

pravil: "Emma Gillova svěřila
se mi se stavem svým a já řekl to

Guernseyovi kterýž poradil mi

abych vzal si děvče jsem-- li jist
že zodpovědnost je moje Já šel
ku Emmě Gillové a nabídl jí sňa
tek avšak ona pravila že toho
není třeba Řekla Že zná dok
torku Guilfordovou jež pomůže jí
z nesnází Nechtěla si mne vzíti

poněvadž byl zde jiný chlapík
(Foster) jenž chtěl si ji vzíti a ne
znal pravý karakter její Mysli
la že lépe by se o ní postaral a
vůbec pokládala jej za lepší par
tii" Oxley předveden byl v úterý
soudu a pod zárukou $3000 líčení
s ním odloženo do soboty

Poklonil se Lincolnovi

S generálmajorem F V Green- -

em zastavil se v Chicagu na své
cestě do Washingtonu seňor Felip
Angonculo místopresident Agui-naldov- y

revoluční vlády na Filipí-
nách lede ku presidentu Mc

Kinleymu orodovat tam aby po
vstalcům filipínským dostalo se

zastoupení na pařížské komisi mí-

ru Též přednese důvody proč
měla by býti uznána neodvislost

Filipiňanů Na vlastní žádost
dovezen byl seňor Angoncillo do
Lincoln Parku ku bronzové soše

presidenta Lincolna kdež s po-

svátnou úctou sňal klobouk "před
jedním z největších vládců" jak
sám pravil "Ve všech svých hi-

storických studiích věnoval jsem
nejvíce pozornosti vzrůstu moci a

vlivu' této vlády Spojených Států"
prohodil seňor Angoncillo "Je
to můj ideál vlády a vzor ten bude
lid filipínský následovati až bude
svoboden Navštívil jsem dvory
čínský a japonský ale v říších
těch není ničeho co mohlo by se

porovnati se svobodou této země
Toto je národ k němuž pohlíželi

jsme po mnoho roku a v jehož
šlépějích hodláme kráčeti

Zemřel a výčitkou na rtech

Frank Ficks prostý voják v

sedmém pluku pěchoty Spojen
Států zemřel v domě svého strýce
v Denver na tyfus kterýž uhnal si

kampani u Santiaga Před
smrtí pravil že byl zanedbáván
hned od počátku svého onemoc
nění a tak byl rozhořčen proti od-

boru války že posledním dechem

vyžádal si aby nebyl pohřben ve

své uniformě

Smrt pro posvíceného trávíce
Rev G C Morrison pastor

methodistického kostela v Pan
Handle City jenž sousen byl ve
Vernon Tex po celý týden na
obvinění ze zavraždění ženy své
10 října 1897 byl v úterý uznán

vinným a odsouzen na Šibenici

Jak dříve už sděleno Morrison
otrávil ženu svoji strychninem

když se t kostela vrátil Porota
radila se tři hodiny Při líčení

zjištěno bylo nade všecku pochyb
nost Ze Čistý ten sluha páně za-

vraždil ženu svoji aby vzíti si

mohl slečnu Whittleseyovou z To-pe- ka

Kan

Kaplai přel vojensky sou Jea
Vojenský soud jehož členy

jsou: komodor V i McCann

předseda podvelitel William H

Dnggs kaplani D U Tribou a
T A- - GUI poručík 'Vthan II I

-- r—w- wůih&tttm

chodních loděnic mají "pull" u

vlády a že Oregon je jedinou lodí

poctivě zbudovanou Žalobu vede

kapitán Luchmeier a obhájcem
kazatelovým je denverský právník
Cranston Mclntyre nezapírá že

řekl slov která se mu za vinu
kladou

Krvavý pouliční toj
Mezi černošskými skéby a stáv-

kujícími uhlokopy v Pana I1L

došlo ve středu večer ku pravidel-
né bitvě během níž několik
set ran bylo vypáleno a mnoho
černochů zraněno Výtržnost za-

vinili černí skébové kteří ozbro-

jeni po ulicích parádovali a bílé

uhlokopy uráželi Černoši za-

hnáni byli konečně do svých bud
za městem kamž raněné soudruhy
s sebou odnesli

Thomas F Bayard mrtev
Thomas F Bayard zemřel o

půl páté ve středu odpoledne v

Karlsteinu letní residenci své

dcery blíže Dedhatn Mass paní
Samuel D Warrenové po šesti-týd- ní

nemoci Smrt nadešla úpl-

ně bez bolesti V poslední hodině
dleli u něho: žena jeho dvě dcery
a syn jeho Jiná dcera hraběnka
Lauenhaup jede sem z Londýna
Bayard pocházel ze staré rodiny
jež už dávno před válkou za neod-

vislost zaujímala vynikající místo
na východě Čtyři členové rodi-

ny mezi nimi též zesnulý sloužili

jako senátoři Spojených Států
Thomas F Bayard narodil se r
1828 ve WilmingtonDel a hlásil
se rozhodně ku straně demokra-
tické kterouž zvolen byl do se-

nátu a presidentem Clevelandem
za první lhůty jmenován byl se-

kretářem státu a za lhůty druhé
poslán jako velevyslanec ku dvo-

ru anglickému Roku 1856 ože-

nil se s Louisou Lee dcerou
bohatého bankéře bostonského a
manželství požehnáno bylo 12ti
dítkami Kdysi tvrzeno bylo že

Bayardova rodina pocházela z

pobělohorských emigrantů če

ských Jisto je že první předek
Bayardův přijel sem z Amsterodá-m- u

někdy v polovici sedmnáctého
století a že hlásil se ku francouz-

ským Hugenotům Historie však
také vypráví nám že čeští emi-

granti hojně do Nizozemska se
utíkali a v rodině Bayardově do-

sud mají některé památky dávné-

ho písemnictví českého

Návrat z Klondiku

Do Port Townsend Washing
ton přijel z přístavů na Lynn Ca-n- al

parník Topeka se 150 Klon--

diany z nichž 90 procent měli
málo aneb žádného prášku po
všech těch zkušenostech v zemi
zlata a všichni projevili radost nad
tím že jsou aspoň živi V Daw-so- n

City bylo prý 6 září tři tisíce

případů tyfu Veliký počet úmrtí

přihází se denně o nichž žádné
záznamy nejsou vedeny Studené
počasí ovšem řádění horečky za
staví Odhaduje se že 9000 lidí
súčastailo se návalu ke Stewart
řece Téměř každá stopa půdy
byla prozkoumána ale Žádné zlato
nenalezeno Krajina opuštěna
byla téměř všemi zlatokopy vyjma
několika kteří hodlají způsobiti
nový náběh příští sézonu

Z KUBY

Gen Enrique Collazo kubán
ský důstojník jenž doprovázel po-
ručíka Rowana na jeho návratu do
Spojených Států po odevzdáni de-

peší od odboru války gen Garcio-v- i
uveřejňuje v El Porvenir pod

svým podpisem ostrý článek v

němž srovnává stav věcí na ostro
vě po revoluci z r 1878 s příto
mnou situaci

Tenkráte praví een Collazo

Španělové rozumně oa celou věc

pohlíželi a Vyplatili povstalcům
dosti peněz aby vrátiti se mokli
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jím opuštěná Výtržnosti udály
se v Bauos a Fojardo avšak důle
žitost jejich byla nadsazována
Setnina třetího wisconsinského

pluku vešla do Cayey Gen Ernest
přeložil svůj hlavní stan do Aibo-nett- o

avšak je pochybno zdali

brigáda jeho bude následovati
Procento nemocných v jeho divisi

je 42 a v celé armádě je 2600 ne-

mocných z nichž 400 trpí tyfem a
Přepravní loď Obdam vyplula v

úterý se 240 zotavujícími se paci-

enty a loď Reliéf odveze jich 260
z Arroyo Lékařští důstojníci jsou
přesvědčeni že vojsko mělo by
býti odesláno na sever ale mnozí
věří že zdravotní stav jeho zlepší
se až překročí hory a usadí se v

kasárnách

Z FILIPÍN

s YíaMalolos za velikých slavností
schváleno bylo ve středu prohlá-
šení neodvislosti ostrovů Filipín-

ských' Řeči a mnohé deklamace

byly přednášeny Největší po-

zornosti těšil se ovšem proslov
Aguinaldův Mnozí cizinci súčast-nil- i

se státního plesu jenž dáván

byl večer ale nikdo z Amerických
důstojníků nebyl přítomen

Všecky britské francouzské a

německé lodi opustily Manilu

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegrafické
V Praze zničen byl ohněm opti-

cký závod Ecksteinův při čemž

jedno dítě zahynulo
Ve Vídni sešla se opět říšská ra

da Naděje že tentokráte dojde
k výsledné parlamentární Činnosti

jsou slabé První a hlavní úlohou

sněmovny býti má vyřízení rakou-sko-uherské-

vyrovnání Doktor

Fuchs zástupce katolické strany
lidové zvolen byl většinou 205 hl
znova presidentem sněmovny Po-

slanec Schoenercr chystá se co

nejdříve k navržení soustrastného

projevu sněmovny na počest
Bis-marko-

a chce zároveň navrhnou-t- i

aby poprsí nebožtíka kancléře

říše německé umístěno bylo ve

stoupení sněmovny Dále Schoe-ner- er

zamýšlí vznésti žalobu na

předsedu ministerského Thuna pro
zneužití 14 odstavce ústavy a zá-

roveň navrhnouti chce by žaloba

na hr Badena vznesená pro poru-
šeni ústavy byla obnovena tak aby
se věc nepromlčela

V Záhřebu zatčen byl řeznický
chasník jménem August Shreier z

Westíalska u něhož nalezeny byly

dýky revolver a jubilejní poštovní
lístky s podobiznami císaře a císa-

řovny rakouské Policie soudí Že

zmocnila se nebezpečného anar- -

clisty
Berlínská " Voruaerts" sděluje

že Luccheni vrah císařovny ra-

kouské který jak již sděleno by
lo nemanželským dítětem jest má

otce žijícího v dobrých poměrech
blíže Parmy v Itálii Odhalení

toto provází ústřední orgán soci-

álních demokratů německých po-

známkou že opět stává zde důaz
jak bohatí chlípnici chudobu oma-mu- jí

a íločince plodí a jsou příči-

nou toho že jménem svatosti cti

náboženství a mravnosti větší je
ště utiskováni chudých se žida

ZfWie polodíadti sděluje

cva a--í W tito ve stui m-T-se
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