
Duras mohl a měl být zvolen Z Filipín ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ že lidu znamenitě se vede Pa-

novník bystrý iak iest seznal 2aDo Manily došla zpráva že PROC
DepHÍInft to
bet odkladu

ZASTAVITI KRUTY KAŠEL?Telegrafické
V rakouské poslanecké sněmov

11110 niavní město ostrova Panay
nalézá se v rukou povstalců Ame

je klamán a tu vyšetřování svěřil
dvěma osobním pobočníkům s vý-

slovným nařízením abv ořímo srický křižák Charleston a riělnvó
vi

- i

Před týdnem přinesli jsme vý-

kazy volební z některých c křesů

Čechy osazených a nyní dodává-
me ještě další zprávy z okresů

jiných:
V Iloward County dostalo se p

Durasovi asi o něco více než Hay-wardo- vi

V okresu tom je většina

ně došlo poznovu k bouřlivým
výstupům Debata o návrhu dáti
v obžalobu hraběte Badeniho btf- -

lidem jednali s místními úřadníkvciun concord tam odpluly

_
Španělské křižáky Isla de Cuha se neradili a všecky stížnosti proti'

a isia ae Luzon které notonenv valého ministerského předsedu nim vyslechli Ruské časopisy
pro jazyková nařízení vedena raauji se nad tímto samostatnýmbyly v památné bitvě květnové

byly zdviženy a dovezenv do lo- - byla zprvu ve formě parlamentár- -

KhUý ze zkušenosti dobře ví že suché stálé pokašlávání Jevelmi vysilujícím a že často Je předchůdcem nebezpečného
gAriétu plíeixlh0 aneTo ouchotln

Proí míli byste pHpustlU aby vaíe ídravf aneb dokonce vás sirot
byly ohrožovány když nčkollk Jen dávek

Sýkorového Plicniho Balsámu
'sHsMsHaBmzmírní zánít uvolní dopomůže vám ku pokojnému osvéžuiícímu

spánku Zaručujeme každou láhev léku tohoto že poskytne vám
uspokojení a úlevy aneb vám peníze vrátíme

??Im„n5"„Siíee8k0tlékír3iu °aMvero-záea- rohu 24 a N nl So Omaha Hee'

Jest k domini v každé lékárně aneb u náit v So Omaha za 25o BO litLv

demokratická skoro 300 a navrže- -
ní Poslanec socialista Daszvn- -

Kronem carovým kdežto v byro
kracii zavládlo zděšení nepopsa
telné

nec pro uraa guvernéra liayward ski během řeči své pravil že vporažen tam byl většinou 167

aenjce v cavite
Americký důchodový parníček

McCulloch odplul do Spoj Států
Některé provincie filipínské

utrpěly zle tajíůenm Mahalas

VNikolajevi v Rusku udál sekdežto většina proti Durasovi Cechách na různých místech vy-

staveny jsou sběrací schránkv sbyla pouze 336 ač takto jinak ob vyouch v továrně na rachejtle
21 osob bylo na místě usmrcenopodobiznou Hermana Wolfa a že

kde má Aguinaldo svůi hlavní 1 dělnictvu továrnímu strhuie se z
držel pouze jen 10 hlasů více než

Hayward a to o 3 v St Paul 5 v

Cotesfield a 4 v Kelso kdežto v
stan bylo poškozeno a mnohé hladové mzdy ve prospěch řeče
vesnice zničeny lll tt av éáiAh éh ai

a mnoho zraněno
Z Bukurešti se oznamuje že

dvakráte spáchán byl vražedný
útok na ex-krá- le srbského Milana
jenž tolik proslul svoií orostooáž- -

některých jiných precinktech ob
Tři filipínští domorodci naiali

ného deutschnacionála Něme-

cký lidovec Prade liberecký po-

slanec odpověděl Daszvnskémusi ve čtvrtek večer kočár a oozděii
držel o nějaký méně

V Butler County též někteří
krajané hlasovali pro pana Dura

že sbírky nekonají se ve prospěch
osoby Wolfovy nýbrž v záimu

ností a svým bezpříkladným bídá-Qtví- m

Několik sedláků bombar

lioiifeelc náš
vždy byl a bude prodávat! nej-
lepší kamna vařící i vytápčcl
za ceny nejnižší Té zásady
drželi jsme se Již mnoho let a
seznáváme že se vyplácí

dostali se do hádky ohledně jízd-
ného Někteří členové americké
vojenské policie pokusili se za- -

' se Republikánská tiketa tam ob
listu jeho "Ostdeutsche Runddržela průměrem 1260 až 1280

tknouti domorodce tito však po schau" a doložil že ostatně soci
dovalo kamením a střílelo z pisto-
lí do vagonu Milanova když ve
vlaku jel z Kraeuievce do Niše

hlasů však pan Duras obdrže
stavili se na odpor a seržant Price alisté měli by se tiše chovaji1332 a sice o 9 více než Hayward

poněvadž na listy jejich rovněž se Rozbili všecka okna a zranili něv ťlatte o 30 více v Linwood a o
z minnesotského pluku byl pobo-
dán a tři jiní američtí vojáci Ma- -

Ceny krásných a dobrých kamen

RADIANT HOME
jsme tento podzim velice snížili

Máme je za $27 00 a výše

sbírá Na to poslanec socialista20 více v Skuli Creek Za to ale kolik členů družiny královy Po jímArnošt Berner z Olomouce přešelnedostalo se mu podpory žádné v zději v Niši muž jakýsi obleče
her Montgomery a Hoyt zraněni
Maher zastřelil jednoho domorod k přímému útoku na BadenihoUak Creek (Brainard) ani v David n tnr ivnny jako student a ozbrojený reNazval bývalého předsedu minice a ostatní byli pak zatčeni

City neboť v Oak Creek obdrže volverem vešel do ložnice Mila' Admirál Dewey vyslal kapitányo 1 hlas méně a v David City o 3
sterského největším státním zlo-

čincem světa který mnohem horší

UAUUAil U RAKQXJS
všech velkosti prodáme za Í1000 a vfie

Monitor Majestic a Qnick" Meal oo
ocelové Range máme za 12400 a 1 dražSí

WUdera a Coghlana s kř žákv
novy ale byl zatčen dříve než
mohl tohoto zloducha Srbska
skoliti

hlasy méně
Boston a Raleigh na výzkumnou jest než onen bídný spustlý ital

skými špicly k zavraždění rakou
Ve Valley County nedostalo se

panu Durasovi podpory od Čechů
skoro pražádné V Geranium

BECKYVITH-ov- l pravé "ROUNO QAK" kamna máme za $1100
cestu mezi ostrovy tvořící skupinu
filipinskou a zprávy po návratu ské císařovny poštvaný Luccheni

Následovalo děsné zděšení Vzhle
Pravá Beckwlth kamna r 1898 vydaná spotřebují mén8 mSkého ihií aími podané odeslal do Washing udržuji teplotu déle než každá kamna

Pařížský řasopis Rappel předpo-
vídá budoucnost Anglie těmito
slovy: Přechmaty Velké Britanie
ve fašodské otázce rozjitřily Evro-

pu a povzbudily zálusk Spojených
Států Anglie a Amerika sotva

dem na pobouření poslanců a na uBnijinyon jez Dy se těmto
Máme též dobré

přecinkt obdržel pouze o 2 hlasy
více a v Eureka též o 2 V tomto
okiesu byli navrženi dva Čechové

tonu Oba důstojníci sdělují žé
nalezli téměř všeka města v rukou stanovisko jednotlivých stran ve

VoIi' 4lrTight kltn"ia a $360
povstalců kteří zdvořile ie uvítali sněmovně prohlásil předseda

Fuchs že hlasování bv návrh na
Pěkná vařící kamna za $875proti sobě za okresního klerka a

sice republikán p Vincent Kokeš
ale přece jenom jevili vůči nim mohou se dlouho srovnávati Ka

stíhání Badeniho odkázán hvl MILTON RDGFRS & SONznačnou nedůvěru Když na přía lusionista pan Frank Koupal nada je velmi vábivou po Kubě aklad některý náčelník šel se Dodí-- ron i a rarnam ulZápas mezi nimi byl tuhý avšak
zvítězil přece pan Kokeš většinou

zvláštní komisi znamenalo by
děsnou porážku vlády Ihned
vysláni byli na všechny stranv

ťiste nam o katalog' a ceny 20112
potom Jamajka Bntická Guiana
a mys Za deset roků Velká Bri-

tanie bude chycena mezi Evrooou

vat na loď vyžádal si aby něk-kter- ý

americký důstojník zůstal na
břehu v zástavě Lid prtf ie vět lidé ke sbubnování poslanců vládě
šinou chudý ale dosti vtipný přejících a za jejich pomoci byl

navru na soudní stíhání BadenihoKOMISE MÍRU

a Spojenými Státy a den ten bude
smrtí Velké Britanie

O allianci opětně se mluví v

Evropě Má to býti Německo
Rakousko-Uhersk- o Itálie a

většinou 19 hlasů zamítnut SouVe včerejší společné schůzi ame

15 hlasů vzdor tomu že íusioni-stick- á

tiketa obdržela většinu přes
100

V Dodge County jest nejvíce
krajanů ve Webster townshipu
kdež leží město Dodge a tu asi půl
tuctu krajanů dopřálo hlasů svých
panu Durasovi tak jako 3 v North
Bend Však za to v jiných pre-cinkte- ch

ztratil tak že celkem měl

časně podali poslanci Mladočech
dr Eneel a Polák Taworski inter

ričtí komisaři pronesli poslední
slovo v otázce filipínské Podali

pelaci ohledně vypovídání 'Čechů
a rakouských Poláků z Německa

svým kollegům následující nabíd Dr tyfus stále "baví" svět Ne

roli 1S a Dodge ulmine dne aby o něm novinv nea tázali se vlády jakých kroků ve
ku: bpojené btáty ochotny jsou
zaplatiti 2ooooooo ve zlatě za směru tom učiniti hodlá K od

psaly Nyní oznamují že vláda
francouzská nařídila aby s ním

hlasů nejméně a sice 1672 kdežto
povědi nedošlo

nejvíce měl Hayward 1601 V Dyio mirnéji zacházeno Má mu

ťihpiny zakoupiti něktcý ostrov
ve skupině Karolinské aneb místo
na jednom z ostrovů pro námořní
a lanovou stanici za cenu na niž

V uherské poslanecké sněmovnětomto okresu byl navržen za okres Velký prodej ku dnibýt dovolena procházka a tělodošlo včera ku rozrušujícím výje- -ního zástupce schopný český cvik na rozloze osmi akrů šest
vQm Byla totiž vyvolána otázkaprávník p Frank Doležal z Fre- - by se komise dohodla: otevřití hodin každý den Také se tvrdí díkůvzdáníohledně odstranění pomníku genmont a hleděli jsme s jistotou přístavy Filipín obchodu celého že bude přivezen do Paříže k no
řientziňo obránce hradu budín- -zvolení jeho vstříc a to tím soíše světa pripouštěti lodi španělské

po několik roků za těchže poduií- -

vému soudu ale s druhé strany se
to popírá O revisi svého proce

ského proti povstalcům uherskýman odpůrce jeho jest známý šábes- -
r 1849 jenž má se stěhovatinik a prohibiciomsta Však nek jako lodi americké Američtí su byl už zpraven podmořským
aby učinil místo pro pomník nenašemu velkému překvapení se komisaři man též nařízenoabv do ictneni
dávno zavražděné císařovnv Alžznali Jsme ie pan Doležal byl smlouvy vložili odstavec že Žádné

Zase jeden týden báječnéporažen a ještě více překvapeni běty
"

Baron Grezefarjedey mi-

nistr obrany dotkl se několika

Kdo tento týden u nás co koupí ať jest to ve kterém-
koliv oboru zboží bude mít příčinu vzdávali díky za
velké výhodyjakých tu obdrží Za hotové podařilo se
nám nakoupiti z továren a zásobáren

"
za" mnoho tisíc

dollarů zboží jež můžeme nyní příznivcům naším na-

bízeli za ceny posud neslýchané levné Než-l- i nakou-

píte potřeby pro den díkůvzdání navštivte nás a pře-
svědčte se jak lacino u nás vše koupíte

nároky na náhradu neb odškodně-
ní od počátku vzpoury kubánskéjsme byli tím že nedostalo se mu

kousavými poznámkami ctiani podpory krajanů Vé Webster až do uzavření míru s té neb oné '
ZA VEŠKERÉ ZBOŽÍ BUDE OBE- -

CENSTVU POSKYTOVÁNO V

národní strany Okamžitě
ozvalo se rozčilené volání abv se

strany nebudou připuštěny Špa
nělům dána byla lhůta na rozmv

precinktu obdržel pouze jeden
hlas více než uavrženec pro gu

šlenou až do 28 listopadu Sefior
omluvil a urážku odvolal Před-
seda sněmovny baron Szilagyi

vernéra Přáli bychom to těm

kiajanům tamnějším kteří hlas Boston StoreRios však prohlásil že budou mí- -

svůj panu Doležalovi dáti odmít ti odpověď připravenou do středy V oboru řeznickém:
Uzený špek prvé třídy za 7lAc nakládané veo)W „níiřu '

suspenaovai zasedání Později
pětkráte se pokusil o opětné za-

hájení jednání ale beze všeho vý

nuli aby si na ně napřesrok za Ucekává se že Spanělové podmiň
ky americké přijmou pod protekročil zvolený okresní zástupce p

Očekávajíce ohromný nával lidusledku V sedm hodin vpW nstemMartin po zásluze Ti krajané tento měsíc ze všerh ItnnMn An
řamuější kteří raději dali hlasu pětně sněmovna se sešla avšak

scény ještě bouřlivější se odehrá- - Omahy zásobili isme se dle mož

solené vepřové maso 4#c Californské šunky 5c nejlepší šunky
8c 3 fb sádla za 20c tříliberní konvička "Peerless'' sádla 15c a 5
za 24c nakládané dršťky 4c vařené nakládané maso 10c jarní sle-

pice 8 Ý%z Prohlédněte si zásobu drůbeže u nás pro den díkůvzdání

Ve Filadelfii Tames ClementsSábesníku a pfohibičáku než kra nosti nejlepším zbožím všeho druvaly Venku pak nakupilo se timlátil surově svoji manželku kdyžjanu tak zasloužilému jako iest o
hu v takové míře abychom mohlitu synové ieií uletv WilliamDoležal věru zasluhují eminenci!
každého zásobiti a aby každý uLindemayer a ióletv IGeorire Lin- -

síce lidí provolávajících slávu
Uhersku svobodě ba i KoŠutovi
Konečně o půl dvanácté bvlo za

Z ' Knox County nedošel nás
nás kupující odcházel domů s předemayer zastali se jí proti nedosud podrobný výkaz z jednotli svědčením že Boston Store jestsedání nadobro odročeno I nnvlastnímu otci Chlap tasil revých precinktů ale dle celkového

výsledku hlasovalo tam též asi 50
ttm nejlepším a nejlacinějším mívolver a střelil oba do hlavy Po

V grocerním odboru
Sodové aneb ústřicové suchary 6c libra: sladké zář™™ H

stem na světě Výhodné Drodeie
tom ještě studující plnili galerie a
výtržně si počínali Vůdcové byli
pozatýkáni

ranění Williamovo jest smrtelné — -
nadherného zboží íakými hodlá

krajanů kteří národnost cení výše
než pouhý strannický fanatism Na farmě blíže Garden Citv me příznivce své tento týden Dře- -V Životidch na Moravě shořelKan George Neiehbars a svn ieho

za 25c máslo máme i2#c 16cpo 14c i7c 21c a 22c čistého
sypkého bílého cukru prodáváme i8ft za $100 minnesotskou mou-
ku "Fancy High Patent" za 98c pytlík ?tt konvička sm

kostel který před 450 roky bvl
kvapiti překonají veškeré dosa-
vadní naše snahy Navštivte tento

pro pana Durase '

Z ostatních okresů ještě po
drobné zprávy čekáme

Lewis zastřeleni byli v pátek sou
tam postavensedem A F Pottsem snímž do

týden náš závod a v každém odZe Španllska anerlická řa
ček 7y3c nová cukrová koma 6#c nakládané hrušky 7%c 3tt
konvička nakládaných fazolí 9c: konvička zhuštěné

stali se do hádky o plot Potts - O — wwwuaww boru kamkoliv pohlédnete shle
je ve vězení uoviaaji se překvapující zprá dáte zboží nejnovější a nejlepší želví hovězí a j za 7#c deset liber fazolí 25c deset liber ovesnétr nr 1 w u vy Nyní vytasily se S novinkmive wasmngtone zemřel v jakosti nabízené za ceny tak níz
sobotu Archie S Miller civilní

mouk--y 25c deset kusů Armouťs mýdla 25c a 12 kusů jiného mýdla
25c Sapolio 5c kus

ké Že zůstanete nad tím až poza-
staveni 'Poukazujeme tentokráteinženýr na žlutou zimnici kterou

že hned po podepsání smlouvy
míru v Paříži královna vladařka
i se synem svým opustí Madrid a
Don Carlos prohlášen hnd

Z KUBY

V poslední době nahnalo se do

Havany mnoho Američanů kteří
neměli prostředků k výživě ale za
to plno nadějí na výnosné a poho-
dlné zaměstnání Nyní z většího
dílu žebrají na ulicích městských
aby hladem nezahynuli V době

si v Port Limon Costa Rica zejména na naše skvostné
ulovil

Ženské plášté
zimní obleky

Zkaženosti vojína

krále Tento však jakmile po-

měry poněkud budou urovnány
vzdá se trůnu ve orosněch svna

IVřilclňcliiiiólio čerstvého ovoce a
nakládaných a čerstvých ryl"Byly to létací itřepv z šraDnelek lei

a noyé kožešinyniíi dobánčly přituliti te k z: ml'' tirailpřítomné není v Havaně Žádných svého Don Jamie — Královna
vladařka udělila řád

máme veliké zásoby Vše jest čerstvé a prodáváme vše za
nižší ceny nežli kterýkoliv jiný závod v Omaze

Máme v oboru tomto ten nei- -
jeden vojín 1 ostrova Kuby "avSak byly
to ty malé kulif ky ze špančlskýcb

řadách naSícb 'ojfnft tolik nádhernější sklad v Omaze Jsou
na presidentu francouzské repu-
bliky Faureovi a tento onlařii

r vyhlídek pro lidi kteří práci hle-

dat přicházejí
Španělská loď Isla de Panay

odejela v sobotu do vlasti se 600

nemocnými vojáky a šedesáti členy
zdvořilost tu udělením !

vraždily" Lidi désí aé neštolc a bore

íky a přec Jest to nejvíce ta nepravidel-
nost taftívacího ústroji jei Dejvice vr£ed

to wew yorské nejnovější mody a
dochází nás každou hodinu nové
zásoby J L Brandeis & Sonsčestné legie královně vladařce — HAYDEN :- -: BROSUo ťonta del Čada DřiiVI mají takých největŠÍ sklad v Oma

občanské stráže kteří nedávno

přijeli do Havany z Manzanillo a
spacba Nejlepiím Žaludečním lékem Je
Hottettcr' Stomach Bittera tu-h- vW( ze a prodávají je též nejladněji

Andes s vojáky z kubánských
přístavů Během Dlavhv nAin

aezátivnost o muže i ženy Ilostettero-- jest nejvřtší zásobám závod různého zboží na západě

Poštovní objednávky vyřizují se co nejrychleji

va hořká Jeit lékem osvédcenin a nab se dvanáct úmrtí a mnoho mnň Ženské pláště prodáváme:▼a a obecenstva přímě každým dnem onemocnělo Téměř všeckv f Vkusné I750 pouze zal498sopisy vyzývají vládu aby přijala
podmínkv klad #900 kazajky velmi vkusné $6 75ti Magie Theatre r--7 Hayden Bros

nabízí

luoo kazajky z jemné vlněné

200 cleny místní hotovosti
Poručík Lucien Young z dělo-

vého Člunu Hist sděluje že špa-

nělský křižák Reina Mercedes po-

topený blíže vjezdu přístavu santi-agskéh- o

dal by se snadno zdvi-hnou- ti

Byl prý ponořen pouze
otevřením postranních záklopek a
dno je úplně zdravé
Havana ui pociťuje účinky ci-

vilizace americké V pátek o půl
noci kára jež udržuje spojení me-

zi městem a předměstím Jesus del

pHjnmná to lábavni a poboitlooá
nialauat rodáka pana Kersey látky satinem podšíva

komisaři míru Španělsko nemá
prý prostředků ku dalšímu veJení
války a zbytečným protahováním
pouze odvracována iest nnmnci

né za $ggS

T K NEKULE od domácích záležitostí a
11650 kazajky t velmi jemných
vlněných látek a a hedvábnouhnutelného zbudování zemskýchM H č 2512 v S Omaha

patero zvlášíé výhodných
prodeji střevíců pro

tento týden
Mnoií z příznivci naSich předpoklá-

dají ie nai ochotné a úslužné jednání
jiní ie yelkf a rozmanitý výběr obuvia tmi i onanuj -- 1 t w

podšívkou za £1250nnanci

$1875 kazajky z neiiemněiŠíchRuský tar ačkoli m7Mn
vlněných látek černých aneb

Místnost tato jest elitním útul
kem Čechů omažskýcb a south

lni Ihn nHlillIwAn miinitn ll lniuilU L i-- ilíbarevných z jemných Melton
látek se skvostnými podšívka

despotou pečuje o lid svůj svě-
domitěji nežli mnohý ústavní
vladař neb třeba i president V
posledních dnech kolovaly v ča-

sopisech zprávv o Inafn }n uc

" V — J — jm Inijiu m aaui u iuj Titac igma tona 1 r
"ťatr tyto vlMtaoíU toho docílily Jel ohavní závod aáinfinilv
neJvehlaanSjSfm ve stitumi a dobrými kreičovskvmi ře

Monte byla zadržena několika

bandity a všichni cestující okrade-

ní Lupiči nebyli chyceni
Mezi Havanou a Matanzas bude

konati hlídka 22 jízdních policistů

jmezi nimiž bude 1 4 dobře známých
f Texano Plat jejich určen je na

ía o tníafčně mimo ta atufrfí

meslníky hotovené za $1500
omačakýcb kdož přejí pobaviti se
a posedili při lahodné sklénce pě-

nivého Likéry a doutníky ml
a nia 070! n ti J& Muiké Jn dobrota II w inéroaci aUcT 2okÍ iS?? "fi?dh některých provinciích Car

nařídil vyšetřování v£v a%a- -i
vždy nejlepší jakých v trhu k do- - J L Ehiíiís 4 Srnci k tomu určeni ujiatUi jt j v krátkoal a potraviny dostání f ti8ri ce povřsti ty byly přehnané a 10 O i=l£8 UI xojn 16 a IDodLcro


