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né opatření Za to však jak vlá-

da tak i opposice trvají na svých
názorech o revisi jednacího řádu
sněmovního a o otázkách osob

AbUESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
fcád Palacký ě 1 ZČBJ

Rakousko-Uhersk- o

Štvaní proti Čechům ve Vidni do-

stupuje výše takže vynucuje úva-

hy jak by český lid v zemích ko-

runy svatováclavské na ně nej-

ostřeji odpověděl Na radnici
vídenské všechny porady zhušťují
ve svých výsledcích nenávist proti
českému člověku Jeden den po-

dá se návrh na vyzvání k něme-

ckému obyvatelstvu aby nepřijí-
malo českých služek zřízenců a

dělníků druhý den usnáší se měst-

ská rada že do městských služeb

zahradnických a ku okrašlování
hrobů na ústředním hřbitově mají
býti přijímáni pomocníci a dělníci
německé národnosti Také tako-

ví dělníci a dělnice kteří nejsou
stále zaměstnáni i když už dříve

byli v městských službách nema-

jí býti na příště přijati nejsou-l- i

něrbecké národnosti To jest ho-
tové vypovídání českých příslušní-
ků z Vídně to jest zlomyslné po-

škozování státních občanů šlapá-
ní jejich práv Magistrátní úřady
vídeňské zakroČujf proti českým
tabulím a štítům Českým spol-
kům rozkazují aby na vývěsních
tabulích vedle českého znění na-psa- ti

daly totéž po německu a

sice písmenami téže velikosti jako
u českého textu Mimo to uklá-

dá se jim poplatek z místa a taxa

za komisionelní ohledání Tak se

stalo všem spolkům sídlícím v

Národním domě Všechno české

obyvatelstvo se táže od kterého
času má magistrát právo nařizo-va- ti

Čechům německé štíty před-pisova- ti

za ně poplatky Je to

hotové zneužívání úřední moci

PLUKOVNÍK A

Plukovník A A Woodhull kterýž

čtyři měsíce uplynuly než soud-

ním chemikům podařilo se zjistíti
že vykopané tělo sestřičky ni nej-men- ší

stopy otravy nejeví A po-

něvadž konečně také soudní léka-

ři potvrdili že mladík stížen je
choromyslností byl Ostritz ko-

nečně ze Žaláře propuštěn

Bouřka v lednu Po několika

mlhavých a deštivých dnech la

se dne 28 ledna ke třetí
hodině odpoledne velká bouře Z

temných mraků které oblohu za-

stiňovaly že nebylo možno ani či-

sti ani psáti spustila se pojednou
silná vánice hnaná prudkou vi-

chřicí Po chvíli počalo se blý-

skat! a hřímati jak v červnu V

nížinách spustil se na místě váni-

ce liják Úkaz ten pozorovali
zvláště v Olešnici Deštné Do-

břanech Novém Hrádku a vůbec

při pomezí česko-kladské- m

Zajímavý spor rozhodnut byl dne

27 ledna soudem v Ub Hradišti
Žalobcem byl jeden občan z Ku-

novic a žalovaným pan farář v

Kunovicích P Hladký Jednalo
se o 3000 zl P Hladký jako

kaplan slíbil zmíněnému občanu

3000 zl když mu dopomůže k

faře kunovické Občan použil
vlivu svého příbuzného na jistého
kavalíra a P Hladkému k faře

pomohl P Hladký se stal fará-

řem v Kunovicích ale slibu své-

mu nedostál Příčiny jeho ne-

jsou známy Občan domáhal se

slíbené odměny soudní cestou
Soudem v Uh Hradišti vynesen
byl rozsudek kterým se P Hlad-

ký odsuzuje k zaplacení 3000 zl

zmíněnému občanu za vymožení

fary kunovické Pana faráře za-

stupoval dr Hruban z Olomouce

Spor ten na vy-

volal velikou sensaci

Skála se sřítila Na Žižkově u

Prahy událo se dne 27 ledna
hrozné neštěstí Sřítil se tam

značný kus skalní stěny při které
dělníci zaměstnáni byli kopáním
základů ku stavbě domu Čtyři
dělníci byli zasypáni Tři utrpěli
těžká poranění čtvrtý pak vyhra-
bán byl ze ssutin již mrtvý
Ant Rybitka-Skutečsk- ý zaslou-

žilý český spisovatel a učenec
dvorní sekretář u nejv soudu ve

Vídni zemřel dne 26 ledna v po-

žehnaném věku 87 let Jako
literární historik a monografiemi
buditelů našeho národa podal díla
trvalé ceny Také v archeologii
heraldice a genealogii byl znal-

cem a badatelem všeobecně uzna-

ným Narodil se roku 181 2 ve
Skutči Čest památce Jeho!

Scíílel následkem nlmeckých ítva-ni- c

Soudní adjunkt v N- - Bystřici
u Jindřichova Hradce v Čechách

pan Josef Kroupa byl vysazen
nejdivočejším útokům tamních
Němců a to jen proto že byl ná-

rodnosti české a dosazen k soudu
mezi Němce Ač v nejmenším

naopak vystupoval
skromně a s bezmeznou umírněno-st- í

stávalo se pronásledování jeho
nesnesitelným Němci kde mohli

připravili jemu nějaké utrpení
Tyto Stanice a surovosti působily
zhoubně na jeho ducha Minulou
sobotu náhle sešílel a musel býti
dopraven do ústavu choromysl-nýc- h

ZAJÍMAVOSTI

Druhý sjezd slovanských novinářů
v Krakov l V Krakově se má dle
usnesení loňského sjezdu konati
letos druhý sjezd slovanských
žurnalistů Do Prahy přijeli dne

27 ledna polští novináři Liberat

Zajaczkowski a Michal Chylinski

aby se v nutných záležitostech

sjezdových poradili s českými ko-

legy
Svatba s překážkami Zamotaná

historka svatební oznamuje se z

Frýdku Tam měla se před ně-

kolika dny konati svatba Sva-

tebčané byli již shromážděni v do-

mě nevěstině a tato ve svatebním
rouchu netrpělivě Čekala na ženi-

cha který nechával na sebe dlou-

ho čekat Hodina určená k svat-

bě již nadešla a ženich pořád

ny mauuvyen víku Které cele

udržují ve stálém strachu a
rozčilení V osadě Bukovině byl
učitel tamnější vlky přepaden a
roztrhán
Požár v Zakopaném — Jak se z

Krakova oznamuje vypukl dne
21 ledna v Zakopaném pod pol-

skými Tatrami požár jenž zničil
celou řadu domů a způsobil škodu

přes 150000 zl

32 osob pokousáno vzteklým psem
Ze Szécsény v župě nevgradské
se oznamuje že tam vzteklý pes
při svém pronásledování pokou- -

sál 32 osob Pokousaní doprave
ni byli do Pasteurova ústavu v

Budapešti
K vojenským slastem Dne 2 1 ho

ledna sekl nadporučík 8 hulán-skéh- o

pluku v Stanislavi Falman
šavlí dvakrát do hlavy desátníka
zemské obrany poněvadž prý jej
neposlechl Zranění desátníkovo
je smrtelné

Zemétřesení Dne 22ho ledna
ráno zpozorováno na Peloponesu
(v Řecku) zemětřesení Dvě obce

byly zničeny Ve Filiatře kdež

objevily se na budovách trhliny
byly domy vyklizeny Není zná-

mo zdali přišly na zmar též lid
ské životy Způsobená škoda jest
značná ?

Vévoda Abruzzskf hodlá v břez
nu vyplouti ku Špicberkům a

v létě země Františka
Josefa Do srpna roku 1900 trou
fá si dostihnouti severní točny a
do dvou neb tří let se navrátiti
Nansen prý se mu nabídl že bude
ho se svou lodí doprovázet o

čemž vévoda uvažuje
"

Svatební noc na policejní strážnici
Z Londýna se oznamuje: Edvard
Vincent počestný švec miloval již
dlouho miss Ellen Nelsonovu

krejčovou z jednoho z předměstí
londýnských Konečně přiblížil se
den kdy se mělo splnit jejich

přání Skvělá hosti-

na v jedné předměstské restauraci
měla tvořiti vrchol svatebních ra-

dovánek Dostavili se četní hosté
kteří si jak náleží pochutnávali na
hostině Vše bylo veselé a v do-

bré míře až pojednou povstala
hádka mezi ženichem a otcem ne-

věstiným kdo má hostinu zaplatit
Ženich hájil názor že tchán má

zaplatit aspoň polovici Avšak

tchán tomu nikterak nechtěl roz-

umět prohlásil že se k ničemu ne- -

zavázal a odepřel veškeré úča-

stenství v placení řádu Slovo da-

lo slovo a strhla se prudká hádka

Hostinský dostal strach aby se

nestrhla rvačka a aby mu rozjáře-n- í
svatebčané všecko nepotloukli a

poslal pro policii Policisté sna-

žili se rozvaděné strany upokojit
což se jim take podařilo Ženich
a tchán klesli si pohnuti do náručí
a každý z nich zaplatil ochotně

svoji polovici Po této malé epi-soJ- ě

usedli opět všichni ke stolu
a záhy bylo vše veselé a v dobré
míře Poslali pro muzikanty ná-če- ž

se statečně tancovalo a ještě
statněji pilo Při pitce však str-

hla se nová hádka tentokráte však
tchán a zeť věrně stáli pospolu
hněv jejich obrátil se proti hostin-
skému jehož obviňovali že je pří
účtování ošidil hádka změnila se

záhy ve rvačku při níž rozbity ve-

škeré láhve sklenice a židle tak
že se hostinská místnost podobala
rozstřílené pevnosti Policisté při-

táhli znovu a konec konců byl že

celá svatební společnost odvedena
na policejní strážníci kdež mladý

párek i se svými hosty musil stri-vi- ti

první noc svých libánek

1207 Douglas ullee

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby

DRAHOCENNÁ KNIHA
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Secu vvlz novébo Oujemná a mi
ueou fřU) pro chtejiciho
poučeni o cenné drAbeii Jak s avět
má kArniky a Jnk zbohatnout p
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PanlÁEflEOTMER

a vyrabitelka české kořen n a by-

linné maatt (čtyři druhy) k vybojeni
kaidé rány a bolesti na těle

0jili:19i0ii_i6_
Velká krabička lf uncí) této vý-

tečné masti stoji SO ctí Na venkov

zasýlaji se nejméně dvě krabičky
za 1110 postou

kVAVAWffl_
aYaYíY_Tj

_4 MAŠINDA
nejstarit český lékárník v Nebrasct

mi lékárnu v Prague Neb

Je vidy ceralvS zásoben všemi do-

mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejičky áťá

vičky prášky mastě pro různé bolest

jako podlom [fellon] mast pro otravu
krve začinajíd v končetinách mastě

pro koOské boláky léky pro koflskou
koliku rňzná makání pro lidi 1 pro do
mácí zvířata to vše připravuji dle

dlouholetých osvědčených zkušenosti

Prostředky skoro okamžitě oiinkujfci
proti píchání v uších proti rýmě pro
ti bolení zuliů a Lolení hlavy mast

proti kuřím nkám užívání pro játro
a ledviny Elexir pro změnu života u

ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovSem zásoba léků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává

je se Vaší přízně doufám že v čas

potřeby navštívíte vždy
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doutníků tabáku
a vůbec vloch potřeb kuřáckých veměatě
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1813 Vlnton ul Telefon 776
OMAHA NEB

Prodává lacino věnce a dekoruje slavnostní
smě Jakož I pohřební Dopravuje Je I ml
mo města noětou neb po express Jíte ví-

táni k návitěvé květníkA t23rl

Tel 1597 ic 1597

L_ E LUCHS
2815 severní 16 ulice

má na prodej

nejlepsí druhy ytilí
Natě "M APLE WOOD" měké uhlí lest
pro domácí potřebu nejlepiiio v městě
a na základě Jeho dl hroty I nejlaolněj
Hilu netMiť prodáváme Je za VV tunu
Uhlí kaidému zaručujeme dAkladnt
uřučlatěné a dooravuleme le bez odkla- -

lmS du do váech čáatí města

TeU 1597 Ti 1597

Dobrá rada
jest mnohdy lepší nežli peníze Pí

johanna Dragounovi z Columbia

Okla T praví: Můj' manžel mel

veliký kašel Já mu poradila Se-

veru v Balsám plícnf a než využíval
jednu láhev měl po kaSli a byl
zcela zdráv Severovy léky jsou
vesměs výtečné

Léko proti kašli jest mnoho
Záleží jenom na tom zvoliti lék

který neobsahuje látek škodlivých
a který kašel nezarazí jenom ný
brž úplně vyléčí Chcete-l- i dobře

poraditi každému kdo kašlem jest
stížen poraďte mu

Severů v Balsám pro Plíca

Ten vyléčí kašel rychle a úplni
odstraní zašlemovinf chrapot bo-

lesti v krku a nastuzení Cen 2$

a $0 etnti
Cítíte-l- i bolesti kdekoli na těle

a chcete-l-i se jich zbaviti zvolte si

Scverův Olej sv Gotharda

který Často jediným ostřením po-

maže Cena jo (tni i
Hl_to m Serertv laWif

v lékárnách a obchodech s léky

W F SEVERA teftký Mkáník

CÉSAR sUMSS KJWA

ních a rozbije-l- i se jednání o

kompromiss s vládou Banfíovou

rozbije se o tyto body neboť libe-

rální strana dle vládních listů ne-

může prý přistoupiti na požada-
vek opposiční aby baron Banífy

odstoupil ihned Naproti tomu

listy opposiční líčí náladu v libe-

rální straně mnohem smířlivěji
Jeť prý skupina Szellova čítající
na osmdesát členů (tedy polovinu
celé strany) ochotna smířiti se s

opposicí i proti vůli nynější vlá-

dy Zajímavé vysvětlení k tomu

proč se vládní strana vzpírá spra-
vedlivému upravení volebního řá-

du podává orgán katolické lidové

strany "Alkotmány" V Uhrách a

v Sedmihradsku je 63 stolic z nich

je 33 takových kdě Nemaďaři ma-

jí rozhodnou většinu Tyto nema-ďarsk- é

stolice vysílají do sněmu

190 poslanců z nichž v nynějším
sněmu je 173 vládních a jen 17

opposičních Z toho je vidno
že maďarské vlády právě z krajů

nemaďaťských pomocí násilí a ne-

spravedlivého volebního censu

shánějí si největší počet svých
přívrženců a nechtějí vypustiti z

ruky tuto zbraň jež jim zabezpe-

čuje panství nad Nemaďary i nad

opposičními Maďary

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Požár továrny Dne 20 ledna

v noci vypukl oheň v továrně vo-

jenských suken Em Kerna a syna
v Altenberku u Jihlavy Požár
zničil třípatrovou budovu tkalcov-

ny se 13a novými stavy dvě skla- -

A WOODIIULL

ie sorívcera vSeobecniS nemocnice Josiab

diště s veškerými zásobami a

všechny stroje apreturní Škoda
obnáší přes 300000 zlatých V

práci může pokračovati toliko přá-deln- a

Cenou poctiné plány Tělocvič-

ná Jednota Sokol v Jaroměři vy-

psala veřejnou soutěž na dodání
plánů pro stavbu vlastní tělocvič-

ny nákladem 40000 zlatých V

určené konkursem lhůtě došlo z

Čech a Moravy celkem 20 projek-
tů mezi nimiž zejména Praha
byla čestně zastoupena První ce
na 150 zlatých přiřknuta byla po-

rotou znalců jednohlasně projektu
s heslem "Ku předu!" jehož auto-

rem jest architekt Edm Chaura

mčstský stavitel v Hodoníně na
Moravě Dalším třem návrhům

přiřknuty akcesity a sice: 125
korun 100 korun 75 korun a dá-

le 5 čestných uznání Stavba tě-

locvičny provedena býti má během
letošního roku

Udal te soudu v návalu choro-myslnos- ti

Asi před půl rokem
vzbudilo v obci Bohosuďové u Te-

plic velikou sensaci písemné udání

šestnáctiletého Rudolfa Ostritze
ze skutku vražedného Že otrávil
sestru svoji Marii Purkmisttov
ský úřad oznámil věc bezodkladně
soudn tu pátráním zjištěno že
domněle otráveni sestra mladíko-

va podnes žije a těší se plnému
zdraví že tedy udání Ostritzovo
zaviněno bylo pouze návalem sti

Státní návladnictvo
však jež o příhodě zvědělo bylo
jiného náhledu Zavedlo Šetření
nebyla-l- i otrávena sestřička Ostřit-zov- a

Anna která zemřela již před
několika lety a skutečně také
mrtvola její vykopána přes ná-

mitky rodičů kteří udávali jako
příčino smrti její spalničky a mla-

dík dopraven do vyšetřovací vaz

by ke krajskému soudu Plné

odbývá své pravidelné scbfize kaidou Čtvrtou
neděli v mřaici o 2 h ortu viinl p Klepot kjr
nu 13 Wllllam ut ťřea _ Berka laj vsc

Šebek 1407 S 4th Btp očetník Simon Roku-M)-

IMlf Williams ul polil Fr Much

T£l Jed Hokol t Omaha
nrihfvá avé nrnvldnlné schAzP kaidf druhf
čtvrtek v měniu! večer ve tvé miatnonl řiď
Clo Ililh St Přeoa Kud Havelka 4 7 Mu I4tl)
8t tajemník II W liartoě 1418 resr Pnpplelon
ave oci tnu rr j riaia mn roppieum ave
Pokladník Ant Kment 1247 So lfHh 8tr

Fodp Hokol TyrS ě 1

odbývá lve gchAze dvakrát měsíčně každou
1 neum a s ponueu v měsíci v smi meizove

_ i i ( - I 11 iaii &:

pAlletoi scli&ze I neděli v dubnu a čtvrtletní
V leOnu a srpnu Předseda Kr Bvojtek

KrHvoboda taj John Ctileuorád
VMÍUt lMául áčetník Josef KnApur HaiJIŽ
18 ul PoklHdnlk V K Kunci 1310 So IS 8tr
vynoř majetku io nemoc praporocnta joa
Merz dozorce Kr Vojtěch

Jan Hus Lože É 5 Rjt Pytbla
edbřvá acliAze kaidou nivnl a třetí středu v

měnící v Nárdni síni dr 13 a Wllllam ul Ve
licí kancléř Ed lielcb 401S So 13th str fltráioe
arch vit a mčetl F Vodička 1114 N Iňtb títr
Stráice nuanci Ván Ptlbyl 1211 Jli 18 ul Po
kladník Jot Novák 131U jli 13 ul

Bohemia Lože í 814 AOUW

odbývá své pravldolné achAze v Národní s'nl
kaidou 2 a 4 atřeou večer Frant Bvojtek
M P K W Bsndhauer Káp 190S So 13 Sir
J V Vacek očemík 2210 14 Str C Roae- -
water apol lekaf rai uee Huiming

Tábor Columbii í WOW

odbývá schůze kaidé a dtery v měsíci v Ná-

rodní síni v f h vpeer Předseda Kr Svoboda
1SM 11 i? ul Místopředseda Kr Senrín Ta)
V 3 Pftlo 211 Hhoely lllock Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal 124 Jli 14 ul Prů-

vodci Anton Novák

Tábor Sebranka i 4771 MYYA

odbývá ave pravidelní schAzo kaidou prvou a
třetí středu v niěsícl v osm hodin večer
▼ ainl pana Jana Hrocba Konsul W

Boukal č 1237 Jít 14 ul návodě Jan Brázd:
bankéř Jan Panuíka č 14UA Jli 15 uli klerk
J F Přlbyi BIO lllknry : průvodčí V Doletí
vnltřni strái Josef Hrubý: venkovní atrái
Bart Maihi'uaer výbor maletku Jan Chlebo-rá- d

Mlke Votava Karel Soirkoviiký a V J
Hanzelin

Sbor Vlastislava t 29 JČlr

odbývá arh&ie kaidou 1 nedEll v meccl v Ná-

rodní ainl o '4 hixi idp Předwdkyné Kat
Bartoi tajemnic M Hm hánek 13 a Hlerce
ul úífinlce Murle Michal pokladnice Karoli-

na Beránek

Sbor Ilolealara i 0 JÍ II
odbývá acnAze kaidou ř nedC-l- l v tnSatol v Ná-

roda! aiul o U hodp Předaedka Ant Kment
1227 Jli 15 ulice tajemnice Frantilka Čapek
1314 Martha St ocetnlce Marie Příborská roh
14 a Caotellaa Bt„ pokladnice Karolina Flbl-xa- r

1HU8 jli 13 ul

Sbor Hfřzda SoTé Doby í HIS JČD

odbývá tvé arhftze kaidou 3 nrwlíll v měaicl ve
i hitá odp v ainl Metwivě Předsedkyni M

FnfClthaler taj Vllhelnrna Bartolová VM
So lHihHt écetnlce Km Chleuorád Vili So
I6tb Str

Sbor Martha ti rove í 10

odbývá tvé pravidelné achoz vidy 4 nedél'
v měnící v Národni ainl Předaedkyne Nellle
SvolNida niiHtopředwdkyni Anna Brodil

Koale Oavld pokladnice M Koukalo-
vá 1301—14 ul pr&vodkyné Fannie Peíek

Sbor Čechle 1) oř H í 161 AOUW

odbývá pravidelné ach&ze kaidý 2 a 4 čtvrtek
v rníBÍ I ve uvé hod rtlpolelne v mlatnoatl
pana J Hnvli'kn v Národní ainl Přededka
Antonie Holfman tajem lo-d- Vacek Í12

Jlinl 14 ul liíetnlee A Hvojtek ISW So St
apolk lékař C Uoaewater XZi Bee llullllng

Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřevařek

dbýváavé pravidelné Nchuze vidy v řtvrtou
neOÍ-- v nitali-- l v míalnoatt p J Hnicha ě

Mario Jiráková ia4S JI l ul niiíto
Homolová tajemnice Marie

gřecliodkynejoa j:t ul poklad Kat Wolfovi
íllrtliž 12 ul pr&vodkyné Aloialu Bártová

lí7 Jižní 16 ulice

'1'odp abor Sokolck Tyrí i 1

odbývá avé vhiiie dvakrát metané kaidou
druhou uedAil a čtvrté ilterý v měaicl v ainl
Metzové 1315 Jli 13 ul Celoroční aehuze od-

býváte druhou neděli vřijnu plilletni ach&ze

druhou iiedt ll v dubnu a čtvrtlétu! v lednu a
rpnu Přcdoedkjni Marie Morav o 141(1 14 a
Cantm ul iiiiitlopředMMlkyně Fr Koutaký
SMl Koulevard nve tajemnk-- Htatle Benák
1H1U Jli 14 ul očeiulou Marie Bílek S a ťbar-le-t

ulice __________ '

SO"C7T__: Oj_-A___- _

Tel Jed Sokol t So Omaha

odbývá vé achnze kaidý 1 tt vrtek v nita c
v ainl Kouiaký llroa Hlaroata Jan Koutaký
0 y uhue mítotaroata J M Toblii 1H a
V ul tajemník Frnntiiek Kadil 18 a 8 ul
áčetuí Jun Vomáčka I a y ul pokladník
Krantiíek Hájek uiuzl N a O ul načeliuk
AlulaKruJiček

Praha Lože ř Si AOUW

odbývá tvé pravidelné ach6_ 1 a S atředn
v meaici v ainl o Koutxkýho Tbomaa tvaec
Eitnlstr Fr Wellcb Mlatr Prá-- F J Fltle
tal mezi O a PStr Jo Váchal éčetnlk
a P ulice Poklad Bedř Dlenatbler a U ul

Tábor Žižkov Dub i 115 WOW

odbývá tvé achAze kaidou třetřl neděli v měai-

cl Předatvla Uom Hlávka miaUipřed-ed- a

Frank Hrabik tajemník Jame Formánek 35

ul mezi N a M pokladník Anton PlvoDka

Dvfir Prokop Velký l 8380 I0F

odbývá tvé achftxe kaidý prvni a třetí ttvrtek
v méaícl v ainl Frankově v So ilinaze P O K

John Kubát O K Jot Tetnoblldck V UK
Váulav Sobota R S Joaeph Hrown 8323 Bou
levard ave t F H Fr Vaěáfc 17 Berry
Treoauer J Hajný 10 a c 8 W JKoaiaÍJ
a Wtman J W John itártn I O Joa Stanek
17 a Q A G Alb Traoohiídek

Řád Palmofe Dřeio t 7

Kruta Dřevařek v Ho Ornáte odbývá acháte
vé kaidé poaledni pondělí v mealul v miatno-a- tl

Br Koutakýrh Martě Vomácaa Dtstolná
Kalte Vomtěka miatnpředaeilkařiručolre 187 H 13 tr ialemnl e

Frantllka Pt vodka bankérka Framliaa 8v
teda aouMnimiilce Barbora Rcek pr&vnděl
Joaepblo Boukal vnitřní atrát Anna Křeček
veoaovoí atrái

Chas Kaufman
pojišťující jednatel

O notář °a veřejný
7_tu )ui Jlepfl pojurojícl apolefnnatL

pnlává a kupuje mah"ek n'm' il vvdávé

k'epUvni luttky a Evrupy a do _vrupy aul

{ii)_ iwize na nemovitý majetek

Plsana Mproli 13 a Doo_las ni

Na camÍMÍMtprké' meiinárod-- nl

yttavě v Omace obdržel
▼ odboru pivním

_2_ragn_— 1___
Cabinet Bcer

ZLALOU MEDALII
základě Jrbo řtt it y a Jeho Oavě

Jicjca a pualiBuJícíca vlaMooatl

Objednejte al bedalčka od

Fred Kruč Brewiaf Co

loor Jnckaon Mt
"

Tcuroii 4M

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou Pouze fioo roční

Simpaonovy ve Fort Monroe povíjen byl vUdou úkolem zbudovali a spravovali
novou americkou nemocnici jež zřízena bude v Manile Též stvb nemocnice v

Yokohame určené pro pozdravující se vojáky a námořníky Spoj tttátb bude veda
na pod jebo dozorem

pravé násilí jakéhož je schopen
jenom Němec

Uherské kruhy politické měly
malé překvapení dne 23(10 ledna
Až do té doby psaly stále vládní

listy peŠtské že "ministerstvo bu-

de uvažovati o smiřovacích punk
tech podaných opposičními stra
nami avšak o cestě předsedy mi-

nisterstva aneb některého člena

jeho kabinetu do Vídně že není

na tu dobu absolutně nijaké řeči"
A v týž den už baron Banííy byl
zase na cestě do Vídně kam ho
neočekávaně předešel Koloman

Szell vůdce té skupiny liberální

strany která jeví ochotu ke smíru
s opposicí K Szell odjel z Pešti
dne 21 ledna Místní korrespon-denc- e

peštské tvrdily že odejel
na svůj statek do Ráchotu Ale

v týž den došly z Vídně do Pešti

zprávy že Szell tam přibyl a ice

na vyzvání samého panovníka
jenž chce býti o situaci zpraven
také jinou osobou než baronem
Banííem Ta zpráva způsobila v

Pešti značný dojem neboť Szello-v- u

slyšení u krále přikládá se nej-vyš- ší

význam Odejel-l- i za ním

baron Banííy také na pozvání krá-

lovo Čí na svůj vrub o to_i zprá-
vy zatím mlčí Z peŠtského jed-

nání o kompromiss sluší z posled-
ních dnů zaznamenat! jen tu okol-

nost le oppovice povolila ze

svých požadavků ohledně vyrov
nání tolik ze jest ochotna svoliti

aby ie vyrovnání a Rakouskem za
dosavadních podmínek prodlouži-
lo až do konce roku 1903 kdežto

původně chtěla je přijati jen do r
1900 Tím by hlavní obtíž v

vyrovnací byla odstraněna

poněvadž také vláda se své strany
učinila ústupek nestojíc na tem

aby vyrovnání mělo platnost i po
roku 1903 v tom případe kdyby
s cestou ústavní nestalo zatím ji

áS?T!ieBig4- -
ještě nešel Hosté celí udiveni
koukali na sebe í na nevěstu
Avšak ženich nepřišel a svatba
ovšem se nekonala Událost tato
vyvolala po městě veliké vzrušení
a to tím větší že pro jednání že-

nichovo nebylo lze nalézti žádné-
ho důvodu Ale netrvalo to dlou-

ho a tragická tato historka vesele
skončila Ženich který před svat-

bou ujel vrátil se za několik dnů
z čistá jasna zpět ku své nevěstě

jako kajicník Tato uprchlíkovi
ráda odpustila a svatba bude se
konati opožděně ale tentokrát
prý ve vší tichosti

Viti 9 HaliTu V Haliči objeví-- li

se v posledním čase r okresích


