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G H BREWER COLyceu poněvadž sál téhož jest náhledu že Spojené Státy nebu

dou požádány aby chránily hraní
ce Arizony jelikož Mexico má do

velmi prostranný vzdušný a vy
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
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"

Rakousko-Uhersk- o — Hrabě By

hovuje všem potřebám podobného
statečného vojska ku vyhlazeníprocesu Všichni důstojníci kteří

SOUTH OMAHA

— John Shanahan hostinský
jenž zabil Edwarda Joycea a po-

ranil soudruha jeho Callahana
odkázán byl pod zárukou 1 1 o 000
k distriktnímu soudu Původní

Yaquisů Mexičané budou prýnenáleží k posádce rennesské mu
lant rakouský ministr kultu ode-

přel české škole Komenského ve
válčiti s povstalci dle americkéhoselt koncem týdne opustiti město

pořekadlaŽe "nejlepším Indiánem
Vídni orávo veřejné školy — Ně

a naopak všichni důstojníci nále

žející k jmenované posádce a nej jest mrtvý Indián ' žaloba zněla sice pro vraždu první
pohrobníci a pAjčovatelé koní

430-4- iev 26 ul„ 80 Omaha Neb

tf ' BBBB_Telefon íísloíM

Jsem nucen jsa v peněžní tísni

prodati za cenu jakoukoliv 32a
akru krásného a bohatého pozem-
ku buď v celku neb na kusy Po-

zemek tento nalézá se ve Wheeleř
Co v Nebrasce 5 mil od města
Bartlett a 18 mil od měst Eriksoa
a Harrington Za vyhotoveni
dobrých papírů se ručí Každý
kdo si přeje může pozemek si pro--

Yaquisové pocházejí z plemenesou přítomni obdrželi rozkaz aby
ku svým setninám a plukům se

ho stapně avšak ze svědectví ob

hajoby jež dokazovala že Shaaa

mecké časopisy prohlašují že ad-

mirál Dewey odjel z Terstu dříve

než měl zamýšleno za příčinu
udává se aféra Hazletonská a vy-

jádření se Deweyho Že příští vál

starých Aztéků S obcováním i

bělochy poněkud nabyli vzdělání & COhan střílel v sebeobraně aby za W G SLOANE
obchodničil

vrátili První sezení soudu bylo
krátké neboť byla čtena pouze chránil se před oloupením seznalavšak jen potud pokud týka se

užívání palné zbraně Yaquisovézpráva mayora Carnera jenž za soudce Babcock že může býti něka Spojených Států bude s Něme
JIstupuje vládu načež poskytnut co pravdy na tomto tvrzení a protožijí po staletí na svých pozemcíchckem Rakousko požádalo prý

hlédnouti a přesvědčiti se že jest
dobrým Jednejte co nejrychleji
neboť pozemek musí býti prodán

určil obžalovanému zárukuv provincii Sonora a vyznají se téžbyl obžalované straně čas do stře

dy ku prozkoumání tajných listin
dle časopisu Libře Parole — na-

šeho admirála aby objasnil tento výborně v hledáni zlata — Na nové poště vypukla

v Itale 407 409 411 sev 85 ulloe
South Omaha

BBBBaaaaB_ Telefon 834

Zboí! se prodává dle libosti buď ta hotová
neb na splátky 41tí

B F Záruba— Jv soudu byli připuštěni pouze
pátek malá stávka jež však brzyzpravodajové velkých časopisů v94x3h13x2 266 Washburn Ave

DROBNÉ ZPRÁVY
Počátek soudu není sledován

takovým zájmem jak dalo se oče

byla vyrovnána Povstalo to k

vůli zaměstnávání W S Cooka
neuniového elektrika s nímž ostat-
ní dělníci při tomto řemesle ne

v Jbrant nepatrné vesnici 4
míle jižně od Susquehanaa Pakávati neboť do šesté hodiny

před dveřmi Lycea vydrželo státi
Oznámení úmrtí a díkůvzdání

seŠílel náhle 40letý Chas Jaeger
pouze asi 50 zvědavců a povraždil své tři dítky

Spanllsko Vévoda Tetuanský Ve státu Indianě generální

chtěli pracovat! Poštmistr Etter
jako správce budovy povolal si

kontraktory a celé nedorozumění

bylo brzy vyrovnáno Tento týden
budou již všecky práce v nové bu

jenž vyslán byl španělskou vládou návladní Taylor vydal rozhodnutí
na mírovou konferenci v Haagu že tak zvané léčení věrou je proti-

zákonným a že každý bude stíhánodejel do San Šebestiánu kde dově dokončeny
kdo usvědčen bude z páchání humhodlá stráviti léto Při té příleži

tosti navštíví též generála Campo- -

— Tak zvané "slot machines"
buku tohoto

strojky na nichž za pěták vyhráti

Hlubokým žalem sklíčeni oznamujeme tímto svým přátelům a zná-

mým že milovaná matka a tchýně naše'

Josefa "Véelovtl
skončila pozemskou svoji pouť a v sobotu odpoledne dne 5 srpna v lůno
země vložena byla na Národním Hřbitově Drahá zesnulá narozena byla v
Bílově' okresu Královickém kraji Plzeňském v Čechách v roce 1822
V zármutku našem nemůžeme opomenouti vzdáti srdečné díky všem těm
přátelům našim za četné projevy soustrasti nám věnované Zvláštní dík
nechť přijmou sbory Olivová Ratolest J Č D a Martha Grove číslo 10
Kruhu Drevařek jakož i paní Marie 8kaláková a Anna Robertova za daro-
vané skvostné věnce a ostatní přátelé kteří kyticemi rakev zesnulé ozdobili
Dále nechť přijme srdečný dík pí Nellie Svobodová za dojemnou řeč v do-
mě smutku 1 na hřbitově a všichni ostatní kteří se pohřbu súčastnili aneb
jinakým spůsobem soustrast svou nám projevili

V noci ze čtvrtka na pátek
se s nímž bude se raditi jak opět
zvelebiti stav Španělska Jeho neznámí dosud lupiči vedrali se do
náhledem jest udržeti za každou osamělého obydlí Dra Tosepha

možno několik jiných pěťáků nej-

častěji ale nic zmizely opětně z
hostinců south-omažský- Ho-

stinští dostali "vítr" že okresní
návladní hodlá zahájiti proti nim

cenu Kanárské a ostatní ostrovy Perkinsona nedaleko Wellsburgu
dosud vládě španělské náležející a

svůj výrok což však Dewey ode-

přel a z Terstu dříve odjel než

původně měl v úmyslu —V Trut-

nově v Čechách zatčen byl pod-

vodník jménem von Blancken-stei- n

jenž jest prý newyorským
lékařem — Včera pozván byl

Thun ku císaři do

Išlu ku konferenci Porada tato
rozhodne zda-l- i Thun u vesla

vládního vytrvá či zda-- li mini-

sterstvo jeho padne — Na veliké-

ho prusoňla Wolfa jenž tak
smutně se proslavil v poslední
době svými štvanicemi proti vše-

mu slovanskému také trhlo Mi-

nule jsme se zmínili v těchto

sloupcích že vyzván byl na sou-

boj poslancem Křepkem také

Němcem pro urážku Výsledek
toho souboje jest že Wolf utržil

si dvě rány jež vzbuzují u přátel
Wolfových značné obavy Wolf

počínal si při souboji jako šílený

Když obdržel první ránu jež čini-

la ho téměř neschopným k další-

mu boji neustál dříve dokud v

boji se nepokračovalo V krát-

kosti však zasadil mu soupeř jeho
ránu druhou a sice do hlavy
načež muselo býti od dalšího boje

upuštěno
Rusko — Francouzský ministr

zahraničných záležitostí M Del-cas- se

přibyl minulý pátek do Pe-

trohradu aby oplatil návštěvu

rozmnožiti počet a vojska námoř
ního loďstva válečného veliké tažení a proto je v čas

Záp Va a když svázali všecky
domácí lidi prohledali celý dům
Ukořistili $75 na hotových peně-
zích za {10500 vládních dluho

Frank Mejstřík Ant Koifál
zeťové

Srbsko Vojenský soud jenž má
Marie MejttHk Barbora KoifáX

dcery— Během minulého měsíce prosouditi domnělého útočníka na krá pisů a značně stříbrného nádobí a

šperků
dáno bylo na zdejší poště za $4200
kolků

le Milana Juru Kněževiče sejde
se dnes Jakmile bude soudní

postaveni budou před
Z Pine Bluff Ark dochází

— Včera započato bylo se správ Do Yellowstone Parku!zpráva že horké počasí posledních
vojenský soud Pašič a MiŠanovič kou viaduktu na Q ulici již podavou tyana poškodilo bavlnu v
kteří jako vůdcové radikální strany nikla společnost dobytčích ohradokolí tom Nedostaví-l- i se chlad
mají býti nejdříve odstraněni Mi Nová a nejkratši cesta podráha Union Pacific Prozatímnější počasí bude po úrodě
lanem Až tito budou odsouzeni nebude ještě most uzavřen aleV uhlodole Quincy blíže

dojde k tomu pozdějidojde prý na dvacet jiných radiká
lů Houghton Mich 3 havíři spadli

se žebříku v šachtě do hloubky — Místní sbor armády spásy
Transvaal — Včera odbývá 300 stop a jeden byl zabit na místě

velksraad v Pretorii tajné sezení a dva těžce poraněni Laciná
chystá výlet pro chudinu south-omažsk- ou

do Syndicate parku na
den 24 srpna Aby účastníci
mohli býti pohoštěni žádá dárky
od lidumilných a příspěvky na ho

na vybídnuti ministra Chamber
lain v němž bylo jednáno o no

President McKinley opětně

vém výsadním zákonu Všeobecně

hraběte Muravěva v Paříži Del- - se očekává že spor mezi Anglií a

koupil svůj bývalý dům v Canton
O a ve městě následkem toho za-

vládla radost veliká Kupní cena
obnáší Si 4500 V domě tomto

tovosti též přijdou vhod
Transvaalem bude konečně urocasse zdrží se v Petrohradě pět ECSXZ
vnán poněvadž obě strany jsoudní během kteréž doby budou

vykonány některé porady mezi
začal president svoji domácnost s

vyrovnání příznivý manželkou a přednesl s verandyoběma diplomaty a několik ban
A ODBOČKÁCH

ketů bude pořádáno V některých
tolik politických řečí v roce 1896
Z té příčiny je to místo jaksi hi-

storické a presidentovi drahé

San Domingo — Z Kap Haytien
dochází zpráva že v La Vega jež
leží od San Dominga asi 78 mil

severozápadně vypukla revoluce

Pain-Kill- er

IPEBRT DAVI8 )

Jistý a bezpečný lik v kaídém

případu neduhů břišních jest

celé dráze naskvtuií se krásnékruzích však proslýchá se že účel uostavniky projíždí rovinou a po
scenerie činíce cestu do Rocky ountain velmi půvabnounávštěvy Delcassovy jest docela

Blíže Screentown O Katejiný než onen předstíraný Tak Telefon 316 Městská písárna 1302 Farnam uliceve prospěch Jimineza jenž chce
se státi nástupcem zavražděného řina Wiseová zavraždila i61etouna příklad M de Blowitz paříž

ský dop londýnských "Times nevlastní dceru Ruth Schwartzo- -
presidenta Heureauxe Povstání
šíří se neobyčejně rychle a již nynípraví že hlavní účel této návštěvy HAYDspočívá v tom aby rozmluvu ca nalézá se v Santiago de la Cruz

Pairi-Kill- ér

To jest rozhodně pravdou a ne

lze ua to klástl dosti důrazu

jednoduchý bezpečný a rych-
le působící v případech

vou a po te utopila se v rybníce
vzdáleném míli a půl od domova
Děvče životem svým celé rodině
hanbu působilo a matka často se

vyjádřila že najde ještě prostře

více než 500 ozbrojenců JI
rovi jeho úmysl odstoupiti s trůnu

při zamýšlené návštěvě do Darm:

stadtu Car jest totiž nanejvýše
sklamán nezdarem haagské konfe BROS 1

dek jak by dceru svoji zachránilaIndiánské nepokoje v Mexiko třečí Kašle reymatismn
Ve vesnici Dunsmur Cal

Vážné nepokoje mexických In

rence a také tím že nemá dosud

žádného přímého následníka trů-

nu a následkem toho chce se

vzdáti vlády ve prospěch svého

loiiiy nastuzeni neuralgie

prUjmn Krupn bolení znoíi

DVĚ VELKOSTI 25c a 50c

diánů kmene Yaquis zaměstnávají
a znepokojují mysl obyvatelstva

pilař Henry Brown zastřelil na ci

ženu svoji a pak vlastnímu ži-

votu konec učinil Manželé rozešli
se před rokem a nesetkali se až v Velkolepá prodej obuvibratra jenž jest velkým zpáteční sesterské republiky Indiáni jme

novaného kmene nešetří ve svých nedělikem — Minulou neděli pořádal
car velkou hostinu na počest

Del-casso- vu

které účastnil se též
útocích ničeho a dle nejnovčjších Blíže Humboldt la na trati
zpráv vraždí ženy i dítky Mexi

Mljte jej u sebe Střežte se ná-

podobeni Kupujte pouze pra-

vý — Perry Davis
dráhy Northwestern osobní vlak
vrazil v pátek do vozu v němž třická vláda vyslala na pokoření

-- Na prodej viude
povstalců dvanáctý pluk svého

vojska jest však připravena vy

muži jeli přes křižovatku a zabil

všecky Dva zůstali na místě
mrtvi a jeden zemřel na stanici

Balší snížení cen obuvi ho-

tovené nejlepšími vyrabitelí

Ženské pěkné $4 00 Vici Kid Silk

Vesting Top šněrovací střevíce % 2 48

Pěkné ženské Vici kozinkové šněro-

vací střevíce mající ceny Í300
pouze X ři98

v

slat i do provincie Sonora kde

vzbouření vzniklo 10000 mužů kamž se vlak s nešťastníky vrátil
Zprávy spolkovéVálka může býti dosti tuhá neboť Na mrtvolách nebylo ničeho nale

Indiáni jsou připraveni na boj
majíce pohotově 4000 dobře ozbro

zeno co by ku stotoznení vedlo

Byli to vesměs mladí muži a dle
všeho jeli na hon někam do

) Ženské slippersy s přeskou 98c
jených bojovníků

ťékné ženské í2so Vici Kid OxfordVzbouření Indiánů vyžádalo si

polobotky f 150V Denver Colo zemřela 16

Tělocvičná Jednota Sokol

Dramatický odbor odbývá vý-

roční schůzi příští středu v 8 hod

večer v Sokolské síni jelikož při-

padá volba činovniků pro příští
seasonu tudíž jest žádoucno aby
všichni členové a účinkující do
schůze se dostavili Na zdar!

Jos Mik řiditel

již Život amerického občana foto-

grafa Ed Millera jenž zavražděn

byl zároveS s Jack Ramseyem
etá Edith Davisova z Bonne la Pěkné domácí trepky které mají cenu #100 pouze 58c

Některé zprávy též oznamují že
na níž Dr Harvey Bradley z po-

sledně jmenovaného města pro-

vedl zločinnou operaci 5 června
Lékař byl zatčen a musí se zodpo-
vídat! z vraždy

povražděno bylo množství ameri-

ckých prospektorů v horách kamž

povstalí Indiáni se uchylují
Vrchní vůdce mexického vojska
Lorenzo Torres vyslán byl do

pole proti Indiánům aby je zkro loniV Clevelandu0 vozka John

95c Mají ceno

$150
til avšak v zasvěcených kruzích

a suchí iézé flflii

prodává relml lacino

I LEVÍ 715 So 13th Street

Scblehnber zastřelil ženu svoji v

hotelu Woodland a po té vlastní-

mu životu ranou do srdce konec

učinil Žárlivost byla pohnutkou
hrozného zločinu

panuje náhled že válka indiánská

protáhnouti se může na dva roky
58S jf

i déle neboť na tak dlouho jsou K niagarským vodopádůmIndiáni zásobeni Ve srážce Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze $100 ročnějezdí letos tolik výletníků že v

hrabě Muravěv a několik mini-

strů — Časopisy ruské a celá ve-

řejnost protestují proti míšení se

kohokoliv do alliance francouzsko-rusk- é

Nimecko Pan Montago vyná-

lezce umělého uhlí v rozmluvě o

vlastnostech svého vynálezu vy-

jádřil se v Berlíně následovně:

"Výsadu pro vyrábění umělého

uhlí vyzdvihl jsem si v sedmnácti

zemích Jsem jist že uhlí mnou

vyráběné není lidskému zdraví

tak škodlivé jako uhlí přirozené

poněvadž nevyvozuje otravný plyn
Uhlí toto nezanechává po shoření

Škvarků a popele zbyde z něho asi

tolik uvážíme-l- i poměr jako z vy-

kouřeného doutníku Také nestá-

vá žádného nebezpečí výbuchu

při požáru Umělé uhlí sestává

z 9394 procent obyčejné prsti a z

6 až 8 procent chemických sou-

částek následkem čehož jest mno-

hem lacinější než přírodní uhlí

Stroje k vyrábění uhlí na parnících
váží pouze 750 liber Umělé uhlí

hodí se k vytápění parních strojů
na lodích mnohem lépe než uhlí

přirozené poněvadž déle hoří a

není třeba toliko prostoru k záso-

bě na námořní cestě"
Itálie Minulou sobotu přistál

admirál Dewey e tvou Olympií v

Neapoli kde zdrží se asi týden

Důstojníci lodi použijí této příleži-

tosti a prohlédnoa se v této době

okolí Z mužstva není ani jediný

nemocný Když navštívil konsul

Byington admirála jejž osobně

znal z Washingtonu dříve než od-

jel do válkyshledal prý že Dewey

jest právě tak zdravý jako tehdy

jen Že jest prý poněkud silnější
Američtí turisté mohou Deweyho
navštíviti v kteroukoli dobu jeho

pobytu v přístavu neapolském

Frtníie K příštímu soudu

Dreyfusovu činí se pilné přípravy
na rtech stranách a soud nepo-

chybní vyřízen bude vrennetském

nocí se čtvrtka na pátek mnozí
museli spáti v parcích a na ostrův

která mezi vojskem a povstalci
nastala zabit byl kapitán Juan
Maldorado jenž v době desetileté

války indiánské byl náčelníkem cích poněvadž nebylo pro ně v

hotelích dosti místa Odhaduje
se že přes 20000 cizinců meŠka- - TfW WoMtíp bocby a Mykmene Yaquis Maldorado znám

byl jako náčelník Yaquisů pod
o v téže době v Niagara Falls

jménem Tetabiate Mimo zabité Pěkná iairovacl střevíce pro hochy
a $100

$135
Těla sedmi stoupenců Johna Pěkná Hutá kolínková itfevioe pro hochy

Browna kteří byli postříleni a po
8Uppery přeskou pro divky 95c
50c itrevice pro děti 15Chřbeni před čtyřiceti léty v Har- -

ho Maldoradabyl poraněn generál
Torres do stehna rána jeho však

není nijak nebezpečná V poli

proti Indiánům nalézají se dva

Torresové a sice Lorenzo Torres
per's Ferry Va byla minulý tý

Za sníženou cenu!

Máme posud několik výtisků spisu

Královské vénné město Mělník

a okres mělnický
Který velkoa píli sestavil a ku velké
tvé ikodě vlastním nákladem vydal
řiditel městské Školy pan Lud Boehm
Jest to apis objemný neboť čitá 93

stran velkého formátu a 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Každý rodák mělnický měl by chovati
apia tento obsahujíc! popis a dějiny

rodiítř Pan spisovatel oprávSu-- e

ni kn nabídnuti Chytka spisu ca
cena valní sníženou a sice budem týl
prodávat! nyní ca f200 1 poštovní
kásylkoa DřírěiL' cena $400 žádný
Měloiěan nemusí ae nyní vymlonvati
na cenu knihy neboť ta tuto cena je
v pravdí levnou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu

Ooufca Kek

den vykopána a pohřbena budou
vedle velikého protiotrokáře ▼

©"b-uT- r pro DQvažejenž jest velitelem pravidelného
Nort Elba N Y Mužské $200 telecí šněrovací střevíce Sitf

Mužské 1350 Kangaroo telecí šněrovací střevíce

Mužské polobotky f175

vojska a Luis Torres velitel
milice Ve srážce jež

udála se minulý pátek bylo zabito
60 Indiánů a dvojnásobný počet

Změna vlajky temného kříže
Agituje a ojaí o to aby istněna byl vlaj--

jich byl raněn Povstalci přetrhali
dráty mezí Vican a Potam takže iVružslfé výbavné zboží

k (crrena kKle Spolek eerveaéao MUe jest
mám liroko daleko trfm prospala fa p&eobe-nt- n

Zdite te býtllkodo ataltl mámku-ktere- i

tnameaá tak mnoho dobroty a lidskosti
v apatoba Jlaéa Jakou hooael te Hoetetterfl
Stomack Bittera Ta Jde ka kofeaa akoro at

6 párů punčoch pravidelné ce
oddíly vojska mexického vyslané
za Indiány kteří uchylují te do

bor jsou nyní beze všeho spojeni axie aaloeca-anSc Jej aUasi a tiljm Zdrav?
laledek eee vyta Inky tnaaeat sdrTÍ tělo
Mátli táfpa aestravltelaost dyeaepsll aer-vesa-ost

beeseaBost ab obtlie jaterat aeb
Hoetetaara atomech Btuen

Mužské 50c kravaty 35c
Mužské 50c šle —25c
Mužské bílé nežehlené košile

P° JS
Mužské 10c a 15c kapesní lát-

ky JS

hlavním vojem
Guvernér státu Sinaloa generál

Pánfto úraáníkĎni spolků

Úíetnf (obchodní) knihy Jaan Vcá

ny 20c pár pouze 50c
Mužské It50al2oo košile 49c
Mužské 25c spodní prádlo 1 2 }£c

MaŽské 50c a 75c spodní prá-

dlo 25c
Francisco Candedo jenl přítomně i

ledrfecrri
m tyto dubV po bioiu ptiii ers lournaJa denní knmy a jmu

15c Buborv reredlí v San Francisku jest toho1
— '


