
ZÁPADU
BIHfeíHUflSMíMÍnamy poněvač nemohou složití

zboží' Parníky atlantické též se

vracej!1 Djprava železniční je Mimořádný hojíte!
Chllpka zaae vfieobecoě ie jévf a stala se y
epidemickou Každý lékař ví že přichází
následkem silného oas' uzeni se Chřipka
vžily zachvátí DejVabAf čistě ústroí tě-

lesného a v tom přivé spočívá to velké
nebezpečí nemoci této ' '

1 Krajan Václav Borák bydlící

ii míle od Nové Prahy v Minne-

sotě přišel při kopání studně v

hloubce pouze 9' stop na vrstvu
uhlí Kopal prý uhlím několik

stop ale neprokopal vrstvu Se

stupuje se tam dolovnická společ-
nost za účelem zužitkování nále-

zu Ovšem že budoucnost závis!
od tlouštky vrstvy uhelné Je-l- i

tato pět neb šest stop silná tak

aby vše co se vybéře z lůna země

bylo uhlí a po vybráni růstala što-

la v které se může dále pracovat
může to býti nález cenný KdyŽ

Dr Aušusů Koonia

ZPRÁYY zahraničně
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Australské ftdcrace jak zprávy
z Melbourne oznamuji vstoupí co

nejdříve v život Zastoupeny bu-

dou v ní osady Victoria Nový

Jižní Wales Tasmania a Jižní a

Západní Austrálie Federální ka-

pitol ' bude jako Washington
polkovým územím Založen bude

v Novém Jižním Walesu ale nej-

méně too mil od Sydney osad o

kapitolu Nežli postaveny bu-

dou potřebné budovy australský
parlament sejde se y Melbourne

Parlament Dude pozůstávati ze se-

nátorů a sněmovny poslanců a

většina členů obou těchto sborů

rozhodovati bude vfcecky nesho-

dy které by mezi nimi vznikly
Dle předlohy australské federace

právní autorita spočívati bude v

královně zastoupené generálním
guvernérem a obou sněmovnách

dodělal §e v nemoci té takých skvělých hojivých dsnéchů že 1 lékaři
poznali velikou Jeho cenu a často je svým pacientům předpisují

Ono zahřívá krev utiSÍ nervy zmíral bolesti posilní ústrojí tak
odstraní chl i pku v krátkém čase

Upozornění: Prodává se v nlWodDÍra obalu a to Dravé má Dodoii Dr Anit
gj Koeuiga na obalu Není nikde v obchodě jinak než v pův obalu k dostáni

J ČEŠI V AMERICE

řl'- - i- - 4 r' ": f

1 V" Milwaukee začalo se opetf
ně vyučovatí v české ''nedělní
fikoie

Ve Waupaca Wis slečna

Spálen kova ustanovena byla uči

telkou kresleni na obecné Škole-
- j

T V Eastman Wis zemřel 73

roky starý krajan Tomáš Stluka

jenž 30 roka V této zemí prožil'

1 Řád Svatopluk Č S P Sv
Prairie doChien Wis oslaví dva-cítile- tl

svého trváni v pondělí 13

února v Marově síni

1 V Avon Lake O vyhořel

poštovní úřad jehož správcem je

krajan Tománek kterýž zachránil

téžvětší čisť zásilek' Škoda jé
značná -

i

1 V Clevelandě Oslavili zlatou

svatbu uprostřed synů dcer zeťů

Snach ' vnoučat a jednoho
' te

manželé František a

Anna Šíchovi

TZ Halder Márathon County
'
Wis se oznamuje že tam při od-

vážení dříví na pilu usmrcen byl

krajan Jakub Raišl těžkou klá-

dou která mu zlámala vaz Za-

nechává truchlící vdovu a chlape-

čka dvouletého?

li Clevelandský hostinský Joseí
Urbánek poctěn byl onehdy ná-

vštěvou lupičů kteří vnikli do

sklepa a tam hasili obrovskou Ží-

zeň" jako do důchodu Vypili p
Urbánkovi všechen sajdr a vzali

sebou 9 láhvi vína

1 V Milwaukee Wis Mabel

Karasová žádá rozvod od svého

muže Herberta Praví že se

provdala v 17 letech kdy Karaso-

vi bylo 20 let Vzali se v srpnu
í 898 bez svolení rodičů a nikdy
nežili pohromadě

1 V Muscoda Wis skončil se-

bevraždou český hostinský Jan
Krejča prý následkem rozerva-

ných rodinných poměrů Naro-

zen byl v Želivě kraj Čáslavský
a v Americe meškal 24 roky Za-

nechal dvě dospělejší již dítky
Náležel k řádům ČSPS

H Minulou neděli večer i6letý
Emil Průcha z La Crosse Wis

pokoušel se vyskočili ve West
Salem na rozjetý vlak který tam

nestavěl Chytil se sice za mříž

platformy ale spadl pod kola

která mu ujela obě nohy pod ko-

lena Dop byl v La Crosse ko-

stele ale nechce říci co dělal ve
West Salem Pracoval v kožeš-nické- m

závodě svého strýce Karla

Šorny Lékaři ho zachrání

clifipky

si na bolesti které v poslední da
bě až k srdci zasahovati začaly st
často lékařské pomoci vyhledivaií
musela Možná Žé proti mJbtai- -

podána bude žaloba neboť n

pochybnosti že ona neblahá
hoda na viaduktu podryla mladý r

ještě život paní Daičové Zesnu-
lá zanechala zde manžela a 7 dí-

tek nej starš! 18 a nejmladší 4 --

raky
'

— Maškarní ples Pod p Sokola

Tyrše čls II odbýváný minulou--

sobotu vydařil se jak předem jii :

předpovídáno nad očekávání — --

neb vzdor chladnému počasí byla
prostranná síří pana J Koutskéha --

jako když nabije Masek přítom-
no bylo na 90 možno i více neb --

pro nával nebylo lze tyto ani
správně sčítati Tyto bavily se
vespolně áž do 1 1 hodin' načež :

rozdány ceny a sice První mvi&~
skou cenu almau na šaty obdr-
želi námořníci pí Marie Budín 1

Joseňna Budín druhou mužskou:-cen- n

houpák obdržel český ho-

dinář p Jan Šubrt třetí mužskoar %

cenu tři židle obdržel hotovíte!
kartáčů p Jan Patáčr čtvrtou
mužskou cenu řeznické náčiní
obdržel strýček Sam p Alois --

Jindráček první dámskou cenv
skříň na nádob! obdržel jarnf i

květ slečny Anna Deml Marie
Krátký Anna Strnad a Marie
Strnad druhou dámskou cenav
granitové kuchyňsKé nádob! ob-

držela lilie sl Jenny Staněk
třetí dámskou cenu houpák ob-

držela Svoboda vlasti sl Tynnic- -

Sibert Jos Šimon Jan Vau-ka-
t

Vác Štěrba a Frank Pípal obdr-

želi dva dollary určené pro nej—

lepšího Šaška a Anton Krátký ob-

držel £100 ve stříbře druhou to
cenu pro šaška Po rozdání ceir
rozproudila se taneční zábava
kteráž potrvala až do 7 hodiny
ranní Sokol Tyrš může býti nar

výsledek své zábavy hrdým Ale
úkol výboru na rozdán! cen byt
tentokráte velmi těžký a nesnad-

ný neboť bylo přítomno nejméně
dvacet masek jež si prémie za-

sloužily Pročež kdo premis
očekával a neobdržel ji musí pro --

tentokráte odpustiti — a Sokol

Tyrš až bude opět pořádat ma--

Škarn! ples nechť se zásobí nej- - --

méně 25 prémiemi Zpra voda t_

Nejnovějším trustem je sdru
žení mlynářů kteří vyrábí tlačený

--

oves a podobné věci '

Organisace
společnosti jejíž kapitál obnáší

$33000000 bude provedena b-h- era

několika dnů

Všichni lékárníci zaručují Chauber
lain's Cbugh Kemedy a každému vráif
peníze kdo po využíván! dvon třetist
lábviěky by shledal že mu lék tea
nepomohl Jest nej lepším lékem nav
světe v pádu chřipky kašle nastuze-
ní záškrtu aneb modrého kašle a jfjfki
příjemným k užíván! i bezpečným
Ztmez( veškeré zlé následky s nastu-
zení jakož i zánět piie dtS7x1X~

VY G SLOANE & CO

obchodnici

ÉjtajÉÉralíirv ! 407406411 se K ulloa
South Omaha

JSJBBas___ Tetefoa Wt?
ZboH s prodav! dle libosti buď ca aotnvS

neb oa splátky f

U 1L BHEWER CO

Í m [! 11 inifaňasr

Bwhrutaiel a piJěvvateM kaní
U-4- Sk ! So Oauaa Nsb

4 --tf CaSBJaBTctofla

Hledám hospodyní
k vedení domácnosti a doblítenl na
trávní dam Přeji sobi bodavé
ipofádanou a skolenou renskou tfeSat
vdovu aviak faes tíú M fcv kas 1

tarif Jaeta vdovce ai M sslattl
prese jetta atatay a anaisi ani
koho kdo by ai éomíewMt HC3 a
a trochu tii ft obchode datLlA
Pfkll± aanlsrn ti a imiJ srw

sSiay aeeaC Jsou fot atfweeaj A TV

eL n±rsl rstia nr-rV- arrrr -O

přerušena úplně Množ! obchod-
nici zadali žaloby proti Panama
Railroad Co že nedodala v čas
zboží jež podlehlo ve skladištích
zkáze Stávkáři sešli se v sobotu
ve vládni budově a usnesli se že

nevrátí se do práce dokud mzda

jejích nebude zvýšena na dolar
denně

Z KUBY

Zpráva že gen Gomez přistou
pil na podmínky presidenta Mc

Kinleybo vyvolala v Havaně

značný rozruch Kubánští vůdco-
vé neví mají-l- i s Gomezem sou-hlas- ití

neb zlobiti se na něho Na

př generálmajorové očekávali

$20000 každý a zatím dle dohod-

nutí přijde na každého obnos zce

la nepatrný Není tedy divu že

zklamáni svému dávají průchodu
V Santiago de Cuba přes vše

cku oblíbenost gen Wooda také

vzmáhá se nespokojenost - Vyvo
lal ji poslední rozkaz z Havany

aby všecky platy úřadnické přesa-

hujíc! řóoo sníženy byly o dvacet

procent Je to ve skutečnosti sta-- :

rá španělská daS vždycky nenávi

děná a prováděná jedině v pádu

války —Gen Wood vrátil se vče-

ra do města ze své návštěvy ve

Washingtoně Přijel neočekáva

ně a proto nemohlo mu býti uchy-

stáno uvítání -

Zprávy z armády
" Z New Yorku vyplul v pátek na

Filipíny parník Sherman s třetím

plukem pravidelné pěchoty a dru-

hým praporem jedenáctého pěšího

pluku Mnozí důstojníci provázeni

jsou manželkami a dětmi — Do

Fort Sheridan blíže Chicaga po-

slány budou dvě odděleni třetího

pluku jízdy nyní v Augusta Ga

tábořící — V táboře blíže Augu-

sta Ga málem bylo by došlo v

neděli ku hotové vzpouře DennU

0'Connor z patnáctého pluku
minnesotského zastřelen byl ho-

stinským Brown Hadleym poně-

vač vedl nemravné řeči před ženou

jeho Jakmile dozvěděli se o tom

soudruzi zabitého vojáka počtem
šedesát sekerami rozbili bedny š

náboji opatřili se patronami a šli

do města vykonat pomstu Ježto
domlouvání důstojníků pluku ne

mělo účinek podána zpráva gen

Sumnerovi veliteli první divise

druhého armádního sboru a týž

alarmoval ihned třetí pluk pravi-

delné jízdy a 10 ohioský a 34

michiganský pluk dobrovolníků
"Mstitelé1' byli také šťastně dopa-

deni v lese oddělením jízdy dříve
než nějakou hloupost provésti
mohli Přivedeni byli do tábora

a vůdcové dáni do želez Nepřed
ložené jednání horkokrevných vo

jáků mělo za následek že generál
Sumner zakázal vydáván! pasů
návštěvě města Hostinský Hadley
sám vydal se úřadům a byl k vůli

uvarován! výtržnostem dopraven
do Atlanty

Belgický konsul o Filipíncích
Do San Franciska přijel ve

čtvrtek Edward A André po
šestnáct minulých roků belgický
konsul v Manile Nalézá se na

cestě do Washingtonu za jistým

tajným posláním Dle všeho

chce své služby jako

prostředník mezi Spojenými Státy
a Filipínci V Manile byl André

zástupcem dvou vlád během vy-

jednávání před vzdáním se města

a proto podotýká výslovně že

jeho přítomné poslání je čistě ne-

utrální Mluvě o přítomném stavu

věcí na Filipínách konsul André
se vyjádřil že v případě srážky
mezi Spojenými Státy a Filipínci'
ztráty Američanů byly by velmi

veliké ani ne tak kulemi nepřá-

telskými jako nemocemi jež by

následovaly činnou kam paří Fi-

lipínci mají prý 80000 ručnic a

mohli by způsobili mnoho škody
nežli by ku složení zbraní přinu-
ceni byli

Sond ladliaským vraném

NejdůleŽitější případ jenž pro-

jednáván bude před spolkovým
soudem kterýž dnes v Sioox

Falls Již Dik zasedne je žalo-

ba proti plnokrevnému siouxské-m- u

rudochu Goodshotovi kterýž
zavraždil svoji rozvedenou ieou

Emily na Pine Ridge reservaci
Pohnutkou ke zločinu byla prý
žárlivost Svědectví proti do-

mnělému vrahovi je pouze
okol-nost- ní

ale velmi silné Goodsbot
nalézá se ve vězení v Deadwood

a tvrdí že je nevinen

Nejhoršf případy chřipky úplně
lze vyhojiil pomcef Dr August
Koenig's Hamburger Brustthee
Neberte jiného léku a buďte opa
trní zda aa obálce nalézá ae podpis
dra Anfast Koesig-- a - :

j v-- vrstva slabá tak že se musí do

bývat vrstva - kamene neb země

aby zůstala štola dosti vysoká ne-

vyplácí se dobýváol v f 1 i j

T Krajan Miller z Patterson
Mo nám sděluje: Mezitím co pí
E Čedíková na chvilku odešla by
donesla vody z potoka vešel do'

její obydli vepř vrhl se na šesti
měsíční dítko a uchopiv je za šate

čky počal ním cloumati Druhé

přítomné dítko 3 a půl leta stará
holčička vidouc mladší sestřičku
ohroženu pokoušela se vepře ža
ti nati avšak tento počínal si ještě
zuřivěji a vlekl již dítko ven Tu
vrhla se Stella tak se malá ta hr
dinka nazývá na dítko ceiou vá
hou svého tělíčka a skutečně po
dařilo sejí na chvilku nemluvňát
ko ochránit Děsným křikem obou
dítek přivolána byla jejich matka
kteráž obě z hrozného nebezpečí
vyprostila

Není údu ani svalu jež časem

nebyly by zachváceny revmatický-m- i

bolestmi Však nen též žádný
druh a stupeň téže aby upotřebe
ním St Jacobs Oil nebyl vyhoji-telný- m

"

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago dne 0 (i nora
Čllostna zriejlfm trhu Jit pominul a ceny

Jsou nyni opět ncab4 K tornu pUmiivaji v

poxledni bia 'právy u dobré1 úrodě v Argenti-
ně a o k lenili! ceny v Anirill Ozlmkač rveué
{lilou prodává se nyni za 71 ai7g pru květen
za 13% ni 7 4 a pro ie věnec za 7i} Jarka t
S klesla na W st 70 a tvrdi £!! uaM)
Kukuřice téi ochabla v ceně a klela naSSM

ai S5'4 a cislo i Nová kukuřice prodává ne
za i mt si Hmlouvy pro květen za 31H a pro
červenec í7'4 u

Oves udržuje se na proti tomu rčení ob-

stojné ííbIo H za X7H ni Z7H bílý 9Jai3U
Žito Jest nyní tí oeny ochableji) kleslo na

Ječmen Jest té! levněiilm za 41 a! Au

Lněné senu no se prodává cíle pollMVi až
IIIMf
Hovězí dobytek jateinl Jest ceny perné a

nezměněné pH dobrém odbyl u kdeito při
sifuUni ateb nedokrmený á odbyt chabý za
reny Halil NeJlepM vybruué tne é voli pru
uávaji h po ť KKťiii10 pěkné po tft'jO@S 8 pro-
středni I6UU a firS a neilokrmtve 3Wu ai!
470 Krávy a Jalovice Jateiui Jsou pn tii DO

40U západui krmené volt l no aí httO texus-k- é

voli 3n až 4 HO a voli k žiru 43IJO až 400
Vepřový doby in v niluulycn dnech ocha-

bnul v ceně a prodává Hfl nyni levněji leliU
za 3J0 ai i0 a těžký i & až 3K5

Omaha 6 Snora I89B

Přívoz bověziho dobytka do zdejilbo trhu ae
poněmid lep! vepř vénu donytka ví ik za
minulý t4den byl nlubým Jak vlděil t ěiallc
uáaledujiciub:

Hov Vept 8kop
Celkem za tento tfdon Iitvll totmt WMti
Tídeu koníící led Ž 10NHI 4IWt S47U

" led 21 loH 4i)il S!l7(i7
" " led 14 HM7 4HHN0 14M05
H ledna 7 81:24 4iikW IJ6i4
Tento zrftst v přivozu Jest hlavně proto že

majitelé Jitek nemohou zde obdrželi dimti do-

bytka a dováil proto každodenně z trhu v

Kana CMy kdui mohou vjhodně koupltl
Ta ku přikladu vanlaitu neméně než dvacet
žeb iniinich nákladu dobytka t Kapsa Cliy
bylo do tdejlioli Jatek přivežunx Ceny m
udržuji aa dobytek krmený dobré kdežto na
viechen uf Jen obnUiJné Dnes ďx-íle--a

by-
la nejlepěi oena za vykrmené voli á&OO a vét-ilno-u

ie platilo IW až li Od Krávy a Jalovli--

prodáránv p ilJOuai 414 a voli k žiru od ti 60
KŽ4W 1'oaledné ziuinťiá cena placena bvla
vfmlneín za olky vážici prainěr:mikW liber
Věiálna vola k žiru prodána byla kol MU
Vepřový dohvtek zde éž klesnul v cení a

prodává ae po 13 0 až 8 OVi- -

Vejce Jsou ceny pevné po 1A tucet
Mátlo prodává as levně: obyčejné domácí

v hrudách 10 až Ilc nej lepil atolní 14 ai 14c
I mialoven 14 až IHc

Drthež Jest nyni ceny reny ustálené 8le- -

živé ubité 8 krocani živé
až zabiti 10 až 11

Brambory Jsou ceny nezměněné Prodávají
ae po 46 až ooo

Jablka setrvávají drahá 1400 ai 14 S sud
Med pěkný bily Je za 13o

Seno dobré prodává as zatft&OalTíOtuna
Oeny k&žf udává nám Nebraaka Hlde

Leatber (Jo1 Nebraska City Jak následuje:
Ca1 Čla1

Bolené vyleželé každé váhy lib 0 S

býíitlb ?t
" vvuálenfm znám
" " koí-k- é velké kus ti no ai IM)
M " " malé 4100 ai MS

Částečně vylelelé % oentu levněji než vyle-žel-é

Syrové 1 oenl levněji než vyleielé
8t LoulaSáoora

Plenic v tomto trhu klesla koocem mina
léno týdne avlak dnea J" uevněJH1 Červená
fUlo protivá ae za 73 ai 74 pro květen
íi4 pro erveueoftUá: tvrdá či 6?H
Kukuřice kleala též koncem týdne a dnea Je

ceny opět teit eiaio s za aťi pru aoor 41

pro avsuta ta a červenec %

Kew Orleans éoora 18M

Bavloa Je oeny pevné proitřodnl IV- -

Veřejná dražila
' Panf Františka Papoušek bu
de prodávati veřejnou draž
bou na své farmě a míle

jižně od pošty Praha 8 mil
na sever a a mile na východ

- od Schayler Neb

v pondělí 20 linora
o u hod polední počínaje
veškeré farmářské náčiní ko-

ně dobytek seno stroje —
" vobec vše co na této farmě
se nalézá

'

Priaíiky prodeje
Veikertt obaMV pod $1000 kotovi
pre 11000 na 10 métka caa ido-bro- a

tánjtoti obaoa aesoocf 8 pre
A rok o PH h4M)véai placcaf pre
ráifey

T pUa Ipata4a ftmd UUU m
aa itm áilaéC

6ii3i5iaiiTwa@isi

S0UTH0MAHA

- Porota koronerova jež vy
šetřovala smrt Dan Spellaceyho

jenž zabil šé pádem do otvoru
elevátoru v jatkách Cudahyho
rozhodla že osud svůj sám si za-

vinil Byl prý opilý

— Asi za šest týdnů konána
bude konvence za účelem jmenová-
ní čtyř členů městské rady a tří
členů rady Školní Městští radní

jichž lhůta vyprší jsou Barřett

Kelly Trainor a Mont Volba

konána bude v dubnu

— Viadukty na L a Q ulicích

jsou v prabídném stavu Menší ne

hody dějí se tam denně a nebude-l-i
něco učiněno může dojiti k ve-

likému neštěstí Správa obou

mostů přináleží dráhám a ty jako
všude jinde dávaj! si na čas

— William C Barrier jenž

proslavil se "dynamitovým aten-

tátem" na E B Towla a jehož
duševní stav byl lékaři vyšetřován
nalézá se už na svobodě Okresní

návladnl nemohl najiti žádného

paragrafu dle něhož stíhati by
mohl provinilce

— Barney Pekosky a John Be-der- a

I7letí hoši nalézají se ve

vězen! na obžalobu že ukradli to-

bolku se řioo z jednoho obydlí
ve čtvrté wardě před několika

týdny V sobotu se přiznali Že

měli při krádeži pomocníka jenž
zatčen byl též v neděli ve Sioux

City la Jmenuje se John ki

— Příští léto pustí prý se Ar-mo- ur

& Co do drobného ledař-skéh- o

obchodu Blíže Memphis
Neb má jmenovaná firma jezero
zvané Silver Spring živené mno-

hými zdroji pramenité vody kdež

postavila veliké lednice a naseka-

la už letos 80000 tun ledu Mezi

300 a 400 dělníků bylo tam za-

městnáno od počátku zimy Led

prohlášen byl znalci za velmi

čistý

— Omažský časopis Western

Laborer píše: "Panuje pověsťže
chystá se velký strajk opět v

South Omaze Majitelé jatek se
naň připravuji V jedněch jatkách
zaveden byl plat od kusu za vále-

ní a rovnání sudů v jiném sníže
na byla minimální mzda opět na

15 centů na hodinu a v jiném opět
snížena byla mzda jinému dělni

ctvu Když John Fallon vedl
dčlnictvo jateČn! k vítězství minu
lé leto nebylo v městě ani 100

uniových dělníků Fallon praví
Že nepodejme se znovu úkolu
vůdce jelikož jest úkol ten příliš
obtížným a odměna skrovná Děl- -

nictvo v South Omaze jest nyní
dobře zorganizováno"
— Slečny Anna Deml Marie

Krátký Anna Strnad a Marie
Strnaď kterým při maškarním

plesu Pod Sokola Tyrš číslo 2

odbývaném min sobotu v míst-

nosti ]ana Koutskýho přiřknuta
byla 1 dámská cena skříB na ná-

dob! usnesli se tu též dáti do

výhry a výtěžek téže věnovati p
Josefu Řípovi v Omaze jehož syn
před nedávnem přejet a usmrcen

byl elektrickou károu v South
Oma:e Doufáme že lidumilný
skutek tento bude našimi rodáky
jak v Omaze tak i v So Omaze

hojně podporován a nadřečeným
slečnám prodej lístků značně

uraoŽen Tah odbývati se bude v

místnosti pana Franka při zábavě
v pondělí dne 13 února

— O úmrtí paní Marie Daičové

sdělují se nám další podrobnosti
Ubohá nalezena byla ve světnici s

nejmladšlm dítkem aa něž ve
smrtelném zápasu dopadla Lékař

prohlásil jak minule jii jsme uve-

dli že skonala srdeční vadou ale

ti kdož jsou a celou věcí blil
obeznámeni praví le jednoho ve-

čera minulou zimu probořila se
skrze bídný prkenný chodník na

viaduktu L ulice a značně noha
si otfela~ Od té doby stliovsia

parlamentu zvolených mužským
hlasováním Každý volič bude
míti pouze jeden hlas a každá osa

da neb stát vyšle šest členů do
ksenátu na dobu šesti roků Sně

movna poslanců skládati se bude

64 členů volených na th ro

ky - a sice 24 z Nového Jižního
Walesu 23 z Victorie sedmi z

Jižní Austrálie pěti ze Západní
Austrálie a pěti z Tasmánie

Australský parlament bude míti
moc přijímati zákony týkajíc! se

obchodu s cizími zeměmi neb
i

mezi jednotlivými státy pravi-dlová- nl

prémií na výrobu neb

vývoz zboží vypůjčování peněz
na veřejný úvěr federace poš-

tovní telegrafické telefonické a

jiné podobné služby námořní a

pozemské obrany plavby a dopra-
vy lodní Výkonná vláda pozů-

stávati bude ze sedmi ministrů

Výlohy federální vlády odhadová-

ny jsou na %7500000 ročně

Každý stát aspoň pro dobu pří-

tomnou podrží si ve svém vlast--nictv- í

železnice kleré však podle-ha- ti

budou dozoru a kontrole
mezistátní obchodní komise

Z Prahy se sděluje že městská
rada v Chebu se usnesla Že povo-
lí 1000 zlatých na postaveni pom
níku knížeti Bismircku Prušáčtí
vlastenci v Chebu ale nepochodi-
li neboť okresní hejtman který
již od delší doby není s' chebský-
mi Němci na dobré noze udělal
jim čáru přes rozpočet zakázav

vyplacení oné sumy
'

Rakouská říšská rada byla 1

rozpuštěna a jak se proslý-
chá ve vládních kruzích bude svo-

lána na podzim Vyrovnání s

Uhry nebude schváleno cestou

parlanientární nýbrž na základěj
paragrafu 14

Z Berlina se sděluje že ruský
velevyslanec hrabě z Osten
Sackenu při rozmluvě kterou měl
s císařem Vilémem při dvorním

plesu ve čtvrtek večer náhle klesl
k zemi raněn byv mrtvicí Byl
bez odkladu dopraven do svého

paláce kdež leží v kritickém
stavu

Vláda nlmecká obdržela již sdě-

lení o posledních bouřích na o- -

strovech Samoiských a na základě
těchže tvrdl že zodpovědnost pa-

dá spíše na bedra nej vyššího soud-

ce Chambesre nežli na německé
ho konsula Rose a předsedu obce

Apijské Dra Rafaela Chambers
vlivem svým pomáhal prý straně
Malietoově což je zřejmě proti
smlouvě berlínské jež stanoví že

nejvyšší soudce nemá se míchati

do národních voleb nýbrž zůstati

úplně nestranným při takových
příležitostech Dopustil-l- i se

německý konsul nějakých pře
chmatů bude prý též chováni

jeho dle zásluhy pokáráno Nyni
dle depeši z Apie do Berlína do

šlých vládne na ostrovech klid

Ve vídeňském soukromém blá
zinci je dosud princezna Louisa
dcera krále belgického a sestra

vdovy po korunním princi rakou
ském Štěpánky' lak známo' u- -

tekla před časem jedním uher
kým poručíkem a dvorní kruhy se

obávají že vzejde z toho nějaký

"živý" důkaz neblahého milostné

ho dobrodružství Důstojník je
vězněn na pevnosti

V Marsetlm ve schůzi proti- -

dreyfusovské vlastenecké ligy ně
kteří stoupenci vězně z D'áblova

ostrova uspořádali nepřátelskou
demonstraci coi vedlo "ku pravi
delníma boji v ulicích '

Střílelo
sě g revolverů o překot a policie
měla tuhou práci zjednati pořá-
dek Raněných je počet značný
a zatčených ještě více

- '

JVCUm 0 Pmmaml dosud je v

proudu stávka přfstavnlsh a želez
aičních dělníků jel ochromila ob-

chod aa celí liji Parníky na
straní odjOdljí z Pa--

1 Anton Novák ze St Paul
Minn který byl u policejního
soudu obviněn že ukradl Ji 000

pani W BrůŽkové v den její smrti

přede třemi měsíci byl odkázán

veliké porotě pod zárukou f 1000
Dostavil se před distriktního soud-

ce Kellyho kde záruku za něho

dali bratři Josef a Frank Hořejšo-
vé Pohřešované peníze byly

chovány v podušce paní BrůŽko-
vé v jejím doms na Banfil ul

1 27letý new-yorsk- ý krajan
Frank Karlík dopustil se minulé

pondělí večer omylu který snad-

no mohl vlastním svým životem

zaplatit — Chtěl se napiti vína
avšak na místě láhve s vínem

láhev obsahující roztok

amoniaku KdyŽ pak se napil
seznal svůj neblahý omyl a počal
volatí o pomoc Karlík byl do-

praven do Presbyterián hospitálu
kde lékaři vyslovili naději že te

pozdraví
1 New-yors- ká krajanka Cecilie

Králová jež zaměstnána byla jako
kuchařka u bankéře Minzesheime-r- a

podala u Supreme Courtu ža-

lobu o náhradu $15000 proti L

Sherrymu obchodníku na páté
avenue Uvádí v žalobě že při

umývání mísy na které nalézal se

koláč u Sherryho koupený vnik-

nuly nějaké jedovaté látky v kolá-

či obsažené do ruky její tak že tři

prsty jí otekly a ochromly násled-

kem čehož nemůže již konati prá-

ce kuchařky

1 V New Yorku hrozným způ-

sobem spáchal sebevraždu 34}letý

krajan František Pinc Minulý
čtvrtek pracoval jako obyčejně v

dóutníkářské dílně když tu nihle
se vzchopit vyskočil na Okno a

střemhlav vrhl se do hlubiny Na

drahém poschodí narazil na Želez-

né zábradlí o jehož ostrou hranu
i pravé rameno téměř urazil

přerazil žebra na pravé straní tě-

la na to dopadl mrtev na chod-

ník 1 Piac byl (tížen delší dobou

rheumatismem a v posledních tý-

dnech byl stále xáduročiv Nebo-

hý krajan pocházel x Ifodré Hor

j u českých Budějovic v Ameri-

ce byl i 7 roka a zanechává noaa- -

Islla a 4 nezaopatřené dítky


