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ní :

výtržnosti a týž tasil nůž a 1

několikráte hostinského bodl Dle - í

jiné Markeson dobíral si ntzná-- í s
mého a při tom rány si utržily Pa--
chatel zmizel později však zatčen v

byl Edward Harris na němž lpf
podezření že na hostinského útok "V

spáchal
' Přiznává se že dostal se

'

Rakousko- - Uhersko ' V Hradci
ve Štýrsku udála se nehoda ítal- -'

skému vfducboplavci Merighi-m-u

' jenž vzaesl se nad zemi 10000

Í stop V závratné výši mu balon

přílišným nadmutím praskl a ry
chle klesal dolů S výše asi 40

( stop vzduchoplavec skočil při
f čemž si zlomil nohu Během pádu

do rvačky v místnosti Markesono- -

vě
'
ale praví že majitele pouze

'

V nepozbyl však Merighi duchapří

jednou bodl a to jenom malým ka- -

pesním nožem

— V South Omaze ozývají se
opět hlasité stesky na bídný stav
Vinton ulice mezi 20 a 24 Ulice
tato jest pojítkem' mezí oběma mě- -

tomnosti a napsal na lístek tato
sláva: "Umírám spokojeně do--

sty a neustále veliké množství

těžkých povozů po ní jezdí Ne- -

mine téměř dne aby nějaký vozka -- '"'

tam jněkde nezabředl ale veškeré

' sáhnuv svých podmínek" — Ve-

škerá úroda chmele v kraji Žate-

ckém jest zničena následkem

prudké bouře jež snesla se nad

krajem tím — V Praze zemřel ar-

cibiskup Schoenborn ve věku 55
t roků Schoenborn byl ve svém

mládí rakouským důstojníkem
Arcibiskupem pražským stal se

stížnosti neměly dosud nejmenŠí--

ho í výsledku leda že ty největší
prohlubně a výmoly r zaházeny
byly cihlami starými konvemi a -
podobným materiálem „ Byl sice
učiněn před časem pokus aby
vlastníci přiléhajících majetků po- -

žádali o znovuvydláždění ulicer
nemohlo však býti sehnáno dosti J

podpisů a tak z toho opět nic ne--

bylo Vidouce nezbytí jateční a --

jiné firmy v South Omaze a Kru- - v
gův pivovar zahájili hodlají sou- -

"

kromé sbírky na vydláždění neb- -

aspoS náležitou správku té části- -

ulice Mnozí obchodníci se sice
'

zdráhají přispívati na vydláždění
ulice omažské ale vzdor tomu

přece panuje naděje že slušná
částka sehnána bude-- - '

roku 1889 po úmrtí arcibiskupa

Schwarzenberga Císař jest úmr-

tím Schoenbornovým dojat neboť
s ním bral časté porady ve věcech

církevních Když došla ho zpráva
o úmrtí arcibiskupově zvolal

"Opět jeden z mých zbývajících

přátel pryčl" Stav císařův jest
opět vážný a lékaři odporučují mu

lázně v Gastýně — V Gravose

Dalmácii koupila Dreyfusova ro

dina letohrádek od kapitána To
maševiče — Ve Lvově zatčen

byl výstřední Amerikán chtějící
na vlaku platili americkými pe- -

t nězi jež zřízenci železniční ne

chtěli přijmouti To rozčílilo

Amerikána tou měrou že vyjá
dřil se nepříznivě o tamních po
měrech při čemž urazil prý
císaře rakouského Následovalo

ovšem zatčení — V Praze byl

rozpuštěn buršácký spolek Teu-ton- ia

pro německo-nacionál- ní a- -

gitaci
Úroda plenice v Evroýl V

Anglii a ve Francii stav pšenice se

lepší Pšenice ve Francii metá a

6tav její jest uspokojivý Výnos

její odhaduje se na 40000000
čtvrtcí Plný průměr úrody oče

kává se dále v oblasti mezi Balti

ckým a Adriatickým mořem O

zhoršení stavu úrody dochází zprá
vy z Rumunska Ruska jižního
Polska a z jižních provincií balti

ckých '

Německo - Parník Kaiser Frie
drich postavený pro severoněme

8 Krurerem rozmlouval pakFi
cher s anglickým diplomatickým

agentem ' Conynghaíwem Green

em ::! '( !P!2

r Ceylon Admirál Děwey tyjMu

se svou Olympu z Colombo minu
lou středu Na křižák vstoupil v

deset hodin ráno a zdraví jeho se

očividně lepší
' Během svéh6 po

bytu v Colombo navštívil též výpo
mocní křižák americký Yosemite

po němž kapitán Richard P

0'Leary guvernér ostrova Guamu

pluje na své stanoviště í

Výstava Vétší Ameriky!

Včera ráno přijeli sem i New
Yorku Kubánci kteří budou na

výstavě představovati v kubánské

vesnici denní život na "perle An

til'' jakož i Společenské způsoby a

mravv tamní Na Midway bude

zřízena též havanská ulice a budo- -

v níž bude otevřen doutníkář

ský obchod havanský jest již té

měř hotova

Padesát obyvatelů z dalekého

Orientu přijelo sem v pondělí

aby v ulici Kahýrské zajímavosti
své vlasti na odiv vystavili

' Mezi

přijedšími nalézá se též 'královna'
Madelina představující Kleopatru
pohrávající se s velikým brejlov
cení Madelina jest 18 roků stá
ří jest neobyčejně spanilá a při

jíždí přímo z Egypta Tance

které bude prováděn neisou ni
kterak nemravné ač bujnosti ne

postrádají — Pořadatel Kahýrské
ulice udělí zítra v den otevření vý

stavy cenu neilepši lezdkym na

velbloudu závody budou odbývá
ny večer a cena bude též ihned

udělena
#

Různí vystavovatelé mají nyní

plné ruce práce aby v čas měli vše

uspořádáno K tomu cíli zvětšili

počet dělníků na uspořádání vý

stávek pracujících kteří dnem i

nocí pilně pracují Mnoho výstav-

ních předmětů nalézá se ještě ve

zdejších skladištích mohou však

býti během 24 hodin na výstavě

uspořádány

Otevření výstavy bude přítomno
též asi 400 novinářů s presiden-

tem národní novinářské associace

McCabem v tele Novináři na své

výletní cestě ku pacifickému po-

břeží zdrží se zde až do večera

načež pojedou dále ' '

'

Vojíni kteří bojovali v poslední
válce budou hostěm od 1 do 5

července na výstavišti Doposud

přihlásili se následující setniny
které súčastní se četných parád a

tábořiti budou na výstavišti: set- -

nina E z Nebraska City s 50 muži

setoina A z Kearney s 52 muzi

dále přijede 100 vojínů z Lincoln

50 z Blair a asi 40 z okolí Colum-bu- s

Generál Vifquain bude hlav-

ním maršálem parády v den ote

vření
v

"Milesův den" na výstavě bude

odbýván někdy v říjnu a generál
sám bude-l- i jen poněkud možno

bude zde přítomen

Řiditelstvo snaží se zfskati pro

výstavu Coru Beckwithovu nej do-

konalejší ženskou plavkyni na svě-

tě Beckwithova jest přítomně v

Kansas City a řiditelstvo s ní vy

jednává Vyznamenala se tím

Že přeplula již průplav anglický
Přijme-l- i nabídku hditelstva bude

produkovati se na laguně
-

Budova hospodářská bude pro

rolníky zajímavou tím že bude

zde vystavena letošní úroda tak-

že budou moci na vlastní oči

přesvědčiti se o jakosti plodin
toho neb onoho okresu ve státu

Doposud zaujalo místo 18 okre

sů ale není pochybnosti ze

všechny okresy plodiny své zde

vystaví již k vůli cenám jež ři

ditelstvo vypsalo na nejlepší vy-

pěstované plodiny

— Niklové hodiny "budíček"

zdarma za 150 obalů z Diamond

"C mýdla Požádejte o ně svého

grocertstu

Cechová a jejich zápas
o samosprávo

Nákladem Pok Káp vydána bylí v

broiúrce předoiika pod rýíe uvedeným
názvem kteroa připravil p 1 J Pal--

da pro literární klub Astorovy knihov- -

it v íew xorn a právu pas pro w
ířnfk Midland Monthly Teotořekf
ořekUd předl Uky tvoH broiůrkn 40

tránek obsahujíc: Tyobraseal Jan
Hasa Jan žilky Jana Amoae

Josefa Junginana Cena

pouze 10etreba v kolkách Dra aesit)
aiesfčnfka Midlan4 Monthly rbsab
líd tntei pfcdnalka v aarUce

k cký Lloyd bude vrácen majite

jsme značný počet takových Odbě

ratelů kteří pó delší dobu rtino- -

hdyj i několik íei' Časopisy' námi

vydávané sice óďbírali avšak k

placení za ně se nemají
' Učinili

jsme" všemožné abychom-
-

jím' i

sobě zbytečné nešnáze uspořili a
v v t jiLV iLl fxr '

upei a opei duo v cirituiaricn ca

sopíse ano i v osobních dopisech
na povinnosti jejich vůči nám po
ukazovali avšak vyjma řídkých vý
minek dělo se tak marně Někteří
dokonce odbíralí časopis několik
roků pak zastaví a ještě se durdí
že-p-rý časopis neobjednali vědou
ce dobře ze vědomě nepravdu
mluví a že buď na žádost samých
aneb prostřednictvím jednatele ča

sopis jím odeslán jelikož jej niko'
mu nevnucujem' Abychom dalších
ztrát se uvarovali a k zasloužené
mzdě 'přišli rozhodli jsme se dáti
všechny větší dlužníky ku práv
nické kolekci a pak nechť si každý
připočte následky sám Uvádíme
dnes následující jež ku kolekci
tento týden dáváme:
Vác Volák Frierid' Neb Í3475
W í Kottas Milligan NebŽ7oo
Řežábek Ťobias Neb jlx 125

ohn Kottas Milligan NebS625
Kuš Tobias' Neb $ 10 25

Vác Marrek ioí Hamm St
Cleveland Ohió': $70
Kozák Blackstone Kasill975
Nikl Milligan Neb 11470
Stejskal Milligan NebS266s

Fr Švec Milligan Neb $2340
r Bárta Milligan Neb í 23 90
Častoral Swanton Neb ž 13 90
Kostlan Abie Neb 1 $630

'

J Selement Milligan
Neb V: 'T ''#985
Holeček Crete Neb $1085

Vác Šklíba Crete Neb $615
Šafránek Crete Neb $ 1 5 05

Fr Klásek Western Nebíi765
Weldenthaler St Paul

Neb $2390
Čmela W Point Neb $ 10 60

V Horký Milwaukee Wis$i66s
Knotek Milwaukee Wis$ 14 45

Kaplan Milwaukee Wisí 1275
Slabý Milwaukee W1sJ124O
Zíkan Cleveland O $290
Hablesheiter ' Cleveland

Uhio $310
'
(Pokračování příště)

ČEŠI V AMERICE

% Z Yukon Okla se dozvídá

me' že tam byl založen nový řád

Západní
Česko-Bratrsk- é Jednoty

pode jménem Karel Havlíček kte-

rýž bude uváděn do Jednoty dne

24 iervence Jest nám divno že

Iowy a Minnesoty odkudž
vlastně "vyšlo 'hnutí pro založení

Západní Jednoty neslyšíme o za- -

ládání nových řádů ač řádům

nynějším členstva stále přibývá

1 Ochotnický spolek v Tyndall
D pořádati bude v úterý dne

1 července v siní ura aivaaei- -

ní představení ve prospěch českého

dne i a sice sehraje dvě velice

poutavé frašky totiž Dědkův
kalmuk a Věno Představením

svým zavděčí se dojista ochotníci

hojným účastníkům slavnosti če

ského dne

1 Sděluje se nám z La Crossé

Wis že tamnější sbor Zlatá Svo-

boda č 3a JČD není spokojen s

rozsudkem kterýž vydán byl
ohledně vyloučení dvou čleBkyS
sboru onoho a hodlá se z rozsudku

od volatí
1 Příští neděli dne 2 července

bude uváděn nový řád do Západní
Česko Bratrské Jednoty v Green

Bay Wis Bude to již číslo

63 této jednoty a od minulého

jezdu druhý nový řád v onom

státě založený Jak se podobá

jest po Nebrasce nejčilejší hnutf v

zájmu jednoty té ve Wisconsině

pozornční

našim pánům jednatelům

Jelikož přesnost v obchodě

jakéhokoliv druhu jest jednou z

lavních pomůcek k úspěšnému
vedení téhož byli bychom povděč-

ni našim pp jednatelům kdyby
askavě vždy po obdržení jakéko- -

iv Částky pro závod náš určené
hned o tom nás uvědomili aby
chom odběratele kntovati mohli

na adresách Odkládání s oznáme-

ním obdrženého předplatného činí

nám mnohdy dosti obtíží a zbyteč-

ného dopisování jak jtdnateli tak

odběrateli Není třeba ovšem

ihned obdržený obnos zasílat a

jednatelé mohou sečkati raději až

se vétší částka sejde avšak ohlá-

šení obdrženého předplatného na

poštovním lístku uspoří nám i pp
jednatelům zbytečné nesnáze tu--

dli j)ycnom je zaaaii aoy se aie
možnosti dle přání našeho ve

směru tomto zachovali V úctě

demonstraci pouliční avšak vždy
tomu bylo rázné zabráněno Před
pokládá se že žádné vážné vý
tržnosti se neudají a2 ureytus v

Brestu přistane
' — Včera večer

způsobila sensáci zpráva Že ka

pitán Dreyfus zemřel na' lodi
Sfax Zároveň se uvádí že veli
tel lodi dostal rozkaz aby zůstal
na otevřeném moři dokud vláda
neučiní nějaká opatření aby ne

staly se vážné výtržnosti až ne
bude možno úmrtí Dreyíusovo
déle tajiti Na jiné straně opět
se tvrdí že Dreyfus spáchal na
lodi sebevraždu Úřední zprávy
ovšem' ještě to nepotvrzují

Rusko Car jest velice zklamán
ve svých nadějích ze narodí se
mu dědic ruského trůnu Naro
zením dcery vystupuje ase do

popředí otázka následnictví Do

posud jest následníkem trůnu vel-kokní-

Jiří jenž jest ale zdraví
velmi chatrného takže většinu
času tráví na Kavkaze Po něm

by přišel velkokníže Michael

nyní aoletý jenž ovšem jest
příliš mlád pro tak zodpovědné
místo jako je ono ruského cara
Pak následují bratří nebožtíka
cara Vladimír Alexis a Sergius
jenž jest guvernérem Moskvy a

nepřítelem všeho západo-evro- p

ského

Anglie V Chathamu mobilisu

je se flota jež má býti do 11 čeř
věnce pohotově Předpovídá se

že jsou to přípravy k velkým vý
ročním manévrům při nichž pů
sobiti bude deset bitevních lodí a

třicet dva křižáky — Americký
velevyslanec Choate měl dlouhou

poradu s lordem Salisburym stran
hranic mezi Alaskou a Kanadou
— V Londýně zasedá přítomně
mezinárodní kongres žen k němuž

promluvil též arcibiskup Ireland

Nejvíce zastupitelek jest ze Spoj
Matů — V Newcastle byla spu-

štěna nová japanská bitevní loď

Hatsuse

Spanílsko V městě Saragossa

vypukly vážné nepokoje stran
vládního rozpočtu s nímž lid ne

chce býti spokojen Mnoho osob

bylo v nastalé srážce poraněno
mezi nimi i někteří vysocí dústoj
níci Demonstrace proti rozpočtu
prováděly se též v Burgosu Tole-

du a Logronu V Saragosse pro-

hlášeno bylo stanné právo Klid

nastal opět v Seville a ve Valencii

Itálie Kabinet italský jest opět
ohrožen návrhem zákona jímž

zmocQuje se vláda práva zakazo-va- ti

dle libosti veřejné schůze po-

tlačování veřejného tisku jakož

potrestání dělníků kteří vyvolají
stávku Sněmovna poslanecká

jest rozhodně proti tomuto návrhu

zákona a také podle toho jedná

Belgie V poslanecké sněmovně

způsobena byla ve středu výtrž-

nost když na denní pořádek vyvo-

lán návrh projevení důvěry před
sedovi sněmovny proti čemuž

vzpírali se socialisté Během vý-

tržnosti byl stlučen katolický po-

slanec M Guchenacie poslanci

socialistickými Povolané vojsko
muselo vyprázdniti gallerie a se

zení sněmovny bylo pak odroče

no Také ministr války Van

Den Peerboom byl tupen a vy

čítáno mu bylo socialisty že vy-

volal nepokoje Večer odbýván

byl značný počet schůzí v nichž

protestováno bylo proti návrhu

Po ukončení schůzí uspořádán byl

velkolepý průvod hlavními ulice-

mi města Vojsko a občanská

garda byli povolány do zbraně

Předloha o volební

změně v parlamentu vyvolala vel-

ké nepokoje a obyvatelstvo
bru-ssels- ké

způsobilo včera výtržnosti
takže město jest jako ve stavu ob- -

eŽení Pouliční káry jsou zobrá- -

ceny a používáno jích za barikády
Velitel občanské gardy žádá

'

aby

byl zásoben 15000 kartriči Lam-

py jsou vesměs rozbity a vzbouřen

ci bodali do koní Četníků takže

tito se plašili a shazovali četníky
se svých hřbetů Policie použí-

vala svých Šavlí při čemž bylo

poraněno i několik žen a: dětí
Ministru války nadáváno '

bylo
vrahů lupičů atd

-

Kafsko V Kapském městě od

bývali tamní loyalní občané schů-

zi v počtu asi 4000 hlav za před-

sednictví mayora města v níž

schvalováno jednán! Alfreda Mil-ne- ra

guvernéra kapské kolonie a

nejvyššího komisaře anglického v

jižní Africe v nedávném vyjedná
vání pres Krugerem

Transvaal Konference mezi

presidentem Krugerem a Fische-

rem členem výkonné rady svo

bodného státu oranžského který
mi býti vyjednavatelem porn

mexiboery AogKčaay mi prý

lí -i-
- Iobni Pípal staví domek na

aila W ulici

' — Dobytčí
'
ohrady búdoú za

vřený ná čtvrtého července aie c

dobytek kterýž přijde bude po
' - 'staráno 7

r- - Až do středy odpoledne za
sedati bude městská rada jako
sbor équalisační a vyslýchati bude

protesty na odhady majetkové

— Železnice Stock-Yards- ká U
Pacific a společnost pouliční drá
hy dospěly k uspokojivému do
hodnutí ohledně správky viaduktu
na Q ulici a co nejdříve pustí se

do práce - v :V': i-

'A J
!

Mejskirk ' jenž při
vezl do zdejších jatek dobytek z
Howells v našem státě' omdlel
ve středu náhle na železničních

kolejích a zranil se poněkud
Byl oSetřen Dr Slabaughem
bude v krátce opět zdráv

— Ve své úterní schůzi přivo
na skoinl rada 25 učitelek na

uprázdněná místa a k vůli většímu

počtu dítek Je mezi nimi též
slečna Anna Fitlova dcera pana

J Fitla radního south-oma- ž-

ského Dle školního censu jest
asi 5500 nezletilých osob v South
Omaze Nejvíce dětí bydlí v druhé
wardě a sice 2004

Nestane-l- i se něco nepřed
vídaného dnes odpoledne pošta
přestěhována bude do nové vládní

budovy na rohu 24 a M ulici
Není tam všecko ještě jak náleží

připraveno ale poštovní odbor
ve Washingtoně přeje si aby
přestěhování stalo se zároveS s

počátkem nového berního roku a

přání tomuto bude vyhověno

Nábytek pro budovu očekáván je
6 července

— Na večer n července svo

lná jest hromadná schůze ob
čanstva za účelem výměny ná
hledu ohledně stavby nové vyšší
školy jež vyžádala by si asi

$100000 kterýžto obnos musel

by býti sehnán pomocí dluhopi
sů Není pochybnosti že pod-
nik má značně příznivců ale

nynější školní rada svým libo-

volným jednáním nevzbuzuje mno-

ho důvěry a tu jest otázkou zda-l- i

občanstvo obnos tak veliký do
rukou jí svěří

- Porouchaná brzda zavinila
srážku dvou elektrických vlaků na

24 ulici jižně od F ulice Jely
těsně za sebou když tu brzda
zadního vlaku odepřela pracovati
a přes všecko úsilí řidiče motor
vrazil do zadní platformy prvního
vlaku Nebezpečně nebyl zraněn
nikdo a jedině starý jednatel ji-

stého knihkupeckého závodu jenž
znám je v South Omaze všeobecně

jako "Once a Week" (jednou tý-

dně) vyžadoval lékařského ošetře-

ní Byl vzkříšen Dr Ensorem a

poslán do svého domova v Oma-

ze

Rozdávají se zdarma
The Nebraska Shoe & Cloth-in- g

House v South Omaze jest to

pravé místo pro Vás chcete-l- i

koupiti nový oblek pro sebe aneb I

pro svého hocha Právě jsme
obdrželi novou zásobu obleků
Můžete koupiti mužský lněný
oblek až i za $150 aneb modrý
celovlněný serge za $575 Mů-

žete obdržet elegantní obleky po
$750 až $1000 Dáváme zdarma

elegantní vějíře Přijďte si pro
jeden nechť koupíte neb ne

Nebraska Shoe 5r CUthing House
roh 25 a Nul So Omaha Nehr
P S — Pan Novák jest naším

hlavním českým klerkem

— Společnost dobytčích ohrad
v South Omaze jest žalována na
náhradu $5000 panem Doleža
lem z 22 a W ulice jehož I7le- -

tý syn Jan přišel v ohradách do-

tyčné společnosti o život dne 24
května jak jsme svého času zprá
vu o tom poaaiL nuady jan uo-lež- al

pracoval u Omaha Packing
Co a při vstupování na stupátko
přešinovacího parostroje měl to
neštěstí že spadl pod kola a
smrtelné poranění utrpěl - Pan
Doležal v žalobě uvádí že jateč
ní společnost dovolovala dělní-

kům jezditi na parostroji a stroj-
vedoucí měl prý následovně dáti

synu jeho výstrahu dříve než na
lokomotivu v pohyb uvedenou vy-

skočil
- Mike Markeson známý ho

stinský leží ve svém domově
blíže 25 a P ulic s čžkými rana-

mi jež nožem do podbřišf zasadil
mu jistý cizinec v jeho hostinci na
N ulici ve středa večer Jak se
celá tato afíéra sběhla o tom

zprávy se různí Dle jedné
chtěl prý Markeson vyhodit! něja-
kého muže asi 4$Ietého pro trope- -

lům jelikož nevyhovuje podmiň
kám při zadávání kontraktu ulo

ny1 ly iy ly ly iflj ly ijj ty iy vy iw

Pain-KM- er

(PER BY DAVI8 )

Jistý a bezpefný lék v kaSdém

případu neduhů břišních jest

Pain-KM- er

To jest rozhodně pravdou a ne-

lze na toklásti dosti důrazu -

Jest jednoduchý bezpečný a rych-
le působící v případech

Helii kašle reraatísmn

loly nastal nenralgie

prljmn trop bolení zntifi

DVĚ VELKOSTI 25c a 50c

Míjte jej u sebe Střežte se ná-

podobent Kupujte pouzepra-v- ý
— Perry Davis

a Na prodej všude st

tQ tO &—j& ~j£!l a a fO oS

G H BREWER CO

JtO b 3=3-- tj
pohrobnícl a půjěovatelé koní

420-4- oev 26 ul So Omaha Neb
tf jáKtmmmm-JHetet- on Síslo30

W G SLOANE & CO

obchodnici t

roitr
t (isle 407 408 411 sev 95 ulloe

noům umana
JBSBaB__Telefoa23S

Zbofii se Drodává dle libosti buďu hntnW
neb na splátky 41tí

Obrazy
& dostání za hotové u Pok Západu

Jan Amos Komenskt podobizna ve
hlasného naSeho zakladatele moderního-ikolstvl-

Cena 60c v

Has před koncilem Kmtnickýnt Sní-

mek znamenitého umělce Vác Brožíka
Cena tlOO

Kristus před pUátem snímek obranu
znamenitého díla věhlasného malíře
Munkacsyho ve světlotisku velkosti Slz
kj zaaoc

Han a Ziika krásné dva litografované
obrazy představující české velikány
Husa a Žižku hodící se pro spolkové a
Teřejné místnosti jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady tlOO

Ladlmir Kláctl věrná podobizna to-

hoto věhlasného amerického svobodáře
Cena 60 centů

Bojarská svatba krásný barvotiakový
obraz od ruského malíře M Makowtky-h- o

cena 60c

Kolumbus na král drafe spaaěl
ském snímek znamenitého díla nefvý-teěnějSí- bo

českého malíře VácL Brožíka
kterýž obraz zakoupen byl nákladem
65000 a chová se v Metropolitan Musea
umíní t New Yorku c
Kimt Hapoleena s Maskvr Překris

ný barrotiskový obraz představující
uprostřed Napoleona v cele řady důstoj-
níků v pozadí řady vojska a za nm září
bořící MoskTa NejznamenitějM to dQ

znamenitého malíře Meissoniera 50c

Z výctarr k#al 8nímek sdaHlékt
obrazn Rosy Bonheurovy 60c

Věčný žid
Neaí dna které! by v rotnaaopise-rt- rí

tak poutalo víechny vrstvy Ctěni-- ti

jako "Věčný žid" Jeat to romaa
srětosnámý který kaldý it ae aa líbá-
ním Toto velké dílo čítající 1216 atraa

jat nyní k dostáni eplné sa tt Beťt
na ukázka poile a ochotni adaraia
ValUénia kdo o9 polidi pod adrcaoss

KalBOM Aawrtcká
Bs£r"

ženým

Francie Z Fayal došla zpráva
do Paříže že parník Sfax vezou-

cí Dreyfusa do Francie minul

Azorské ostrovy aniž by přibral

zásoby uhlí — Paul Peroulede
člen poslanecké sněmovny a za-

kladatel vlastenecké ligy podal
návrh na změnu ústavy jenž byl
však zavržen 397 hlasy proti 70
Tím dán byl projev důvěry nyněj-
šímu ministerstvu již Deroulede

chtěl zvyklati — Mezi socialisti-

ckým poslancem M Beauteauxem

a M Mellevoie-- m národním repu-

blikánem odbýván byl souboj na

Šavle minulou středu — Vojenský
' soud před nějž bude postaven

kapitán Dreyfus jest již sestaven

a pozůstávati bude z následujících
osob: předsedou bude plukovník

Jouaust dále major Brongniast

major de Breon major Profilet

major Merle kapitán Parfoit a

kapitán Beauvais vesměs od
Všichni tito důstoj-

níci navštěvovali polytechnickou
školu — Venezuelská vyrovnáva- -

cí komise jež v Paříži zasedá há

vývodům anglického zá-

stupce sira Richarda Webstera —

Ministerstvo Rousseau-ov- o získá- -

vá stále více přátel Ve sněmovně

poslanců prohlásili sociální radi-kálo- vé

a demokratická levice že

hlasovati s vládou V senátu četl

ministr spravedlnosti Monis pro-

hlášení: Sněmovna poslanců ho-

dlá podporovati onu vládu která
' rozhodnuta jest republikánské in--

- stituce rázně hájiti a veřejný po-

řádek zajistiti Jediná ctižádost

ministerstva spočívá v tom aby
úlohu tuto věrně splnilo Senát:

schválil toto prohlášení vlády

187 hlasy proti ty — Proslýchá
se že pod plukovník du Paty de

Clam který byl zatčen pro fal- -

fcování listin v záležitosti Drey-íusov- ě

pokusil se již několikrát]
"
o samovraždu ve vězení Vždy
mu bylo ale v tom zabráněno

vězniČnými strážníky K zatče-

nému nemá přístup ani choť

jeho ani právní'obhájce — O

lodi Síax která má přivézt! Drey-?us- a

do Brestu neví se doposud

jičeho- - V městě samém přihlí-

ženo jest aby Zidné výtržnosti

byly páchány a silné oddíly
"etnika prochází

'

stále nlicemL

yly sice jil ntinioy pokuty pří


