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saských totiž Anglie se Spojený
mí Státy k nimž přidružil se nyní

nový mocný spojenec — Němej
cko Nový tento trojspolek (An-

glie Německo a Spojené Státy)

jest prý zcela přirozený a má ne-

smírnou důležitost pro celý svět v

budoucnosti Řeč Chamberlaino

va přijata byla v anglických kon

servativaích kruzích s nadšením

episkopální církve sv Jana v New
Yorku přestoupil k církvi katoli-ek- é

Byl odpůrcem dra Brigse
proti němuž protestoval aby' ne
byl přijat do církve episkopalní
pro své kacířství a nyní z tohotéž
důvodu přestoupil ku katolictví
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Nabídnuti k sňatku

Hledám družku Života v

starších letech Dáma jež by
si přála sňatek se mnou uza-

vřití' nechť dopíše na níže
uvedenou adresu:

Steph Osvalelík

Carroll Nebr

Telegrafické

Rakousko-Uhersk- — Koncem

minulého týdne sešly se obě dele

gace aby vyslechly trůnní řeč

níž císař rakouský zmínil se též

smrti rakouské císařovny a o pro
ievech učitelství iež se vSech

stran byly za tím účelem rakou

skému dvoru projeveny O za

hraničních záležitostech zmínil se

císař že Rakousko jtst v přátel
skem ooměru se všemi mocnostmi

t v otázce anglicko boerské Že

zachována bude nejpřfsnější neu

tralita Ku konci své řeči dovo

lával se císař vlastenectví vSech

Cleno delegací — Vláda zvýšila

rozpočet na zbrojení o šest mili-

on a zlatých z nichž připadnou 2

miliony na loďstvo což jest ovšem

DřekvaDuiící poněvadž Rakousku

není zapotřebí aby loďstvo své

rozmnožovalo Soudí se ze roz--

počet na zvětšení loďstva stalo se

t na Žádost německého císaře jenž
stále bezvýsledně domáhá se na

říšské radě německé povolení roz-

počtu na zvětšení loďstva něme

ckého — Vídenská "Neue Freie

Presse" ostře kritisuje řeč angli-

ckého ministra Chamberlaina v

níž tento útočí na francouzskou
4
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grdečné

ho časopisu není vláda francouz-

ská zodpovědná za karikatury
r i _ u xHnM:A rÁ -

to uveřejnily o anglické královně

poněvadž v zemi této panuje úplná
svoboda tisku Útoky tyto jsou
tím neoprávněnějšfjelikož ministr

francouzský Delcassé ještě před
několika dny mluvil s velkou še-

trností o nynější situaci v Anglii a

hleděl pokud možno uklidniti roz-

jitřenou mysl lidu francouzského

ohledně otázky fašodské

Ntmeeko — Vláda opět zakáza

la veškerý dovoz masa z Rumun-

ska Zákaz tento trvá již od roku

189a avšak nebyl důsledně pro-

váděn což nyní odpadne poně-

vadž bude prováděna v tomto pří-

padě přísná kontrola — Německý

vyslanec ve Washingtonu dr von

=
"

Tímto dovolujeme sobé vzdát své nejhlubšl díky vSem třm cet
!
y ným piíznivcfim kteif 1c úspěchu zábavy naší na americké posvícení
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) stíně pořádané císařem které se

též účastnil princ Albrecht Brune-

te) vický jenž mluvil o svém poslání

Chřři dvoře španělském Mezi jiným

jravil princ že mladý král španěl

se pronajmout! místnosti pro své

úřadovny což mu působilo v mi

oulýrh dnech značné nepříjemno
sti jež ovšem jsou ponižující pro

Američany Z nouze té vytrhla
ho maličká vláda Badenská jež
mu nabídla nejhořejŠÍ poschodí
své budovy avšak pouze do ukon-

čení presidentské lhůty McKinley-ov- y

Nesnáze tyto zpúsobeoy
byly bývalým naším vyslancem
ve Vídni Bartlettem Trippemjenž
měl svého času nějaké nedorozu
měnf stran nájemného za úřado-

vny našeho vyslanectví tamtéž

Austrálie — Předseda minister-

stva australského sir George Tur-

ner resignoval následkem čehož

guvernér Brassey splnomocnil A

McLeana aby pokusil se o sesta-

vení nového kabinetu

Francie — Znamenitý drama

turg francouzský Edmond Ro-stan-

jenž proslavil se svým dí
lem "Cyrano de Bergerac" vážně

ouemocněl v Brusselu a zdraví

jeho jest tak otřeseno že panují

obavy aby nemoci nepodlehl
Rostand jest pouze 31 roků stár

- V Paříži umírá na souchotiny
Věra Douglasova jíž sého času

vydržoval dům velkokníže Vlad-

imír' Douglasová budila dlouhou

dobu v Paříži velké vzrušení svý-

mi nádhernými toaletami a také

po několik sézon skvěla se v bo

hatých kruzích newyorských Věra

jest vysoce vzdělaná dáma pochá- -

žející z dobré rodiny avšak niko-

mu se dosud nepodařilo zjistili
kdo jsou jejími rodiči ačkoliv se
o to již pokoušel i americký vy-

slanec v Paříži — Prvnímu uni

versitnímu banketu americkému v

této sézoně předsedal americký

vyslanec gen Horace Porter u

přítomností 75 graduantú kteří

zasedali jako hosté — Společnice

bývalé císařovny Evženie Mme

Le Breton zemřela minulý pátek
což dotklo se císařovny tou měrou
že upoutána jest nyní na lůžko

Pohřbu účastní se též Louis Na

poleon přítomně v Paříži dlící

jenž zastupovati bude prince Vi-

ctora Napoleona svého bratra

trůnu — Známý fran-

couzský hvězdář Kamil Flamma-rio- n

vystaví spolu s některými

prominetními hvězdáři na příští

výstavě v optickém paláci křídlo

jež značití bude vznik a pokrok
vědy'

'
Projekt tento

'
byl

'
již

přijat — V minulých dnech

byly konány tajné zkoušky se

čtyřmi podmořskými loděmi jichž

výsledek byl překvapující a vláda

byla jimi velice uspokojena Ne-

pochybně bude přikročeno ná

sledkem těchto zdařilých zkoušek
ku stavbě asi 20 jiných podmoř-

ských lodí Pověstná loď Gustava

Zede jest v mnohých ohlededch

valně zlepšena — Po celé Francii

vyvolán byl hlučný protest proti
feči angl ministra Chambelaina a

některé časopisy dokonce žádají
vládu aby vzhledem na nynější

nepřátelské stanovisko Anglie

proti Francii odvolala loďstvo ad

mirála Fourniera z Levantu —

Časopis "Figaro' jenž zaujímá
stanovisko Boerům nepřátelské
jest všeobecně boykotován neboť

jest mu zabráněn vstup do vzne-

šených společností pařížských

španllsko — Špnělský konsul
Manile oznámil své vládě že

Filipínci propustili ze zajetí 135

španělských zajatců

Itálie — V londýnských kru
zích byli nepříjemně dotknuti

zprávou že irští a severo-američ- lf

alumnové nalézající se v Římě ve

vychovávacím ústavu nedostavili

se ku zádušní mši jež sloužena

byla za anglické padlé vojíny a

důstojníky na jihoafrickém váleč
ném poli ačkoliv byli ku slavno-

sti této pozvání Tito irští chován-c- i

jsou smýšlení protianglického
a vesměs odsuzují nynější vedení

války Anglie s republikou trans-vaalsk-

Smýšlení své projevili
i tím zpfisobomie zahájili sbírku

jejíž výnos věnován bude Boerům
— Z Říma dochází zpráva Že v

tajném sezení konzistoře jež od-

bývána bude dne 11 prosince

jmenován bude arcibiskem havao-ský- m

monsigneur Dooato Sba-raet- tí

nynější tajemník papežské-
ho legáta veWashingtonu Arci-

biskup havanský jest prý smýšle-
ní amerického coZ prý působí
různé nesnáze a proto na návrh

kardinála Rampoly dosazen tam
bude Sbarretti jeni jest úplně
nestranným

Anglie — Ministr osad Josef
Cbamberlain pronesl v Leicesteru
velkou politickou řeč jei týkala
se hlavně zahraniční politiky an-

glické Cbamberlain ve své feči
kladl hlavně důraz na úzké přátel-
ství dvou velkých národů anglo

— Za měsíc listopad přišlo do
ohrad dobytčích 375375 kusů do-

bytka a bice hovězího 90686

prasat 208249 ovcí 74440

- Na Q ulici se v neděli večer

servalo několik pobudů s Higgin-se-

zaměstnaným v jatkách

přičemž jej někdo střelil

do páže
— Policie se shání po Matt

Garnerovi o němž se myslí že

byl společníkem Cummingse při

přepadení Trumble Byli spolu vi-

děni před tím v hospodě od onoho

večera však nebyl nikde v městě

viděn Bylo telegrafováno do Kan-sa- s

City kam se měl odebrati ja-

kož í do více míst jiných aby byl
zatčen budeli tam postižen

— Nějací chlapci si hráli v ná-

draží Cudahybo a při tom povolili

brzdy dvou kár které se rozjely
po svahu až u Armourových jatek

vyjely z kolejí Obě káry se roz-

bily a zatarasily kolej Kluci

ale nyní bude pilně pátráno
po nich a příště může očekávati

každý chlapec zatčení který se
na nádraží jatek objeví
— Sotva byla zakončena tragi

cká událost s Cummingsem již
opět v sobotu večer byl na Q ulici

přepaden a oloupen Gus Stevens
To pobouřilo cbčanstvo a mayor
rozkázal policii pozatýkati všecky

podezřelé existence v městě

Zvláštní policisté budou patrolo- -

vati od 24 po 33 v okolí Q ulice
a zatknou každého podezřelého
člověka jenž se tu objeví Jakýsi
Finan byl zatčen jsa v podezření
že on ještě s nějakým společníkem
Stevense oloupil

— Ve Watkinsovu skladišti

stavebního dříví nalezl noční hlí-

dač několik dynamitových patron
a zápalky o čemž zpravil měst

skou policii Jeden strážník byl

postaven na číhanou a ten v noci

na pátek chytil tu Člověka když
si pro dynamit šel Zatčený udal
své jméno Geo Stanley ale tvrdí
že o dynamitu nic nevěděl že si

šel do dřevoskladu nalézti místo

vhodné pro přenocováni Byl u

něj nalezen velký revolver a něco

peněz což nenasvědčuje tomu že

by byl chtěl v dřevárně přenoco-vat- i

Má se za to Že dynamit
byl připraven k roztržení nějaké
pokladny a zatčený že jest jen
ledním členem četnější bandy zlo

dějů

— Bankovní kolektor Trumble

který zastřelil lupiče že jej pře-

padl byl na záruku $5000 z věze

ní propuštěn Na zastřeleného do

Brewerovy márnice se přišlo dí
vati veliké množství lidí a kaŽdv

prý souhlasil s Trumblem že jej
zastřelil Mezi obecenstvem se

ozývaly hlasy aby se pro něj ko

naiv sbírky na zaplacení výloh
soudních avšak pokladník banky
kde iest zaměstnán tnu zjednal

již k obhajobě právnickou firmu

bearles & Wells tak že sbírek ne

bude třeba Na mrtvole zastřele

ného byly shledány dvě rány:

jedna kule jej zasáhla do lcého
ramene druhá mu projela srdcem
Na adresu u zastřeleného naleze
nou bylo telegrafováno do Chica

ga načež sem přijel lhomas
Cummings a poznal v lupiči syna
svého Williama Otec vypravo
val že syn jeho měl výborné vzdě

lání před třemi týdny odešel z

domova zaopatřen vším potřeb
ným aby si na západě hledal ob-

živu zatím ale skončil Život co

lupič Porota koronerova po vy-

slechnutí svědků vynesla nález že
Trumble ' zastřelil Cummingse v

3ebeobraně Čímž veškeré další
soudní řízení v záležitosti té jest
skončeno Nešťastný otec si od-

vezl mrtvolu synovu do Chicaga
ku pohřbení

Kdo nemůže spáti pro neural- -

gické bolesti měl by použiti olej
Sv Jakuba jelikož jím od bolestí

úlevy se zjedná ZároveS ouJob- -

ně léčí
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Velký stor vypaluje

kdežto liberální časopisy chovají
se k ní odmítavě — Anglická vlá

da činí rozsáhlá opatření ohledně

dokonalého opevnění přístavu

portsmouthského kde kladeny

jsou podmořské miny a torpéda v

největším spěchu Přípravy tyto

konají se na tom základě aby

Francie mohla býtí požádána za

vysvětlení ohledne nepřátelského
stanoviska jež zaujala proti Anglii

Transraal — Anglická vláda

potřebuje stále více vojska v jižní
Aíricea veškeré dosavadní posily
které tam byly poslány ukázaly
se býtí slabými Nedostatek voj-

ska pociťuje nejvíce gen Methu- -

en jenž zaslal gen rorestier-- 1

Walkerovi depeši v níž Žádá to-

hoto b neokladuou pomoc vojen

skou Pomoc tuto čeká Methuen

na řece Modder a nedostane-l- i se

mu jí nebude mocidále postupo-

ván ku Kimberleyi Stav tohoto
města jest povážlivý a na mno-

hých místech se soudí že se neu

drží do té doby než dostane se

mu pomoci S tím zdá se souvi-se- ti

i provolání kapského guverné-
ra Milnera v němž tento pravíaby
podpůrné spolky přípravy činily
ku přijetí asi 10000 utečenců
Odkud tito přijdou se neudává

avšak všeobecnč se soudí Že jsou
vesměs z Kimberleye — Zprávy

londýnské došlé v minulých
dcech po většině uvádí počet ra-

něných neb mrtvých na obou vál-

čících stranách jinak ale o stavu

věcí zachovává válečný úřad dú

sledné mlčení — Dle včerejší

zprávy počínají si Angličané vůči

zajatým Boerům brutálně otupu

jíce je o veškeré cenné věci a ani

snubních prstenů neušetří Při

jednom plípadu stalo se dokonce
že když anglický voják nemohl

sejmouti zajatci prsten uřízl mu

celý prst Nejinak počínají si v

bitvách při kterýchžto příležito
stech jeví velikou ukrutnost

Zprávy spolkové

Praha lože čís 828 AOUW

Bratří! Dne 6 prosince připadá
naše výroční schůze a poněvadž

připadá i volba úřadníků proto
jest nutno by bratří v plném

počtu se dostavili Dále předléhá
důležité jednání
Frank Velich F J Fitle i

Mistr Práce tajemník
Tábor Nebraska i 4771 M W A

Ve středu dne 6- - prosince ol
bývati se bude pravidelná schůze

určitě v 8 hodin večer v místnosti

spolkové Jelikož připadá volba

úřadníků jsou všichni sousedé

důtklivě žádáni by se do této

schůze dostavili Též i jiné dů-

ležité jednání předléhá
J F Přibyl klerk

Tábor ColumtHis 0 WOW

odbývá svou výroční schůzi dne

12 prosince 1899 a jelikož připa
dá volba úřadníků jsou bratří žá
dáni by se všichni dostavili pod

pokutou 50 centů dle nového usne

Šenf — Od nového roku bude nás

Tábor odbývat své pravidelné
schůze každé 1 a 3 úterý v měs

Frank Svoboda velící konsul

Frank J Fittle klerk
Til Jed 8#kol

Schůze účetního výboru bude

dne 8 prosince u p Em Čermá

ka Dostavtež se určitě o půl 9
bod večer

Frank J Fittle předseda
Tábor Kebrasská Lpa í 183 WOW

odbývá schůzi ve Čtvrtek dne 14

prosince Jelikož předléhá důle-

žité jednání a volba úřadníků

nechť dostaví se všichni Členové
Anton Novák klerk

Sbor záatnpro české svobodné Školy

odbývá schůzi příští Čtvrtek dne

7 prosince v sokolské síni Zá

stupci jsou žádáni aby se do této

schůze všichni dostavili jelikož

předléhá jednání velmi důležité
Emilie Bandhauer taj

Členové Jan Has Loie i 6 B P

dostavte se všicbmdo schůze zítra
večer ve středu dne 6 prosince
Důležité jednání vyžaduje přítom-
nost všech členů

Frank Jelen K R & S

CoBealM Canp IUU 7 WOW

Všichni Členové jsou Žádáni by

se dostavili do schůze v sobotu
večer 8 hodin dne 9 prosince
jelikož předléhá volba úřadníků

Jos J Kalčfk klerk
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Od nynějška naše vánoční a novoroční zboží —užitečné ozdob-

né umělecké uspokojivé nákladné aneb laciné pro malé neb velké
—bude míti přednost Haydens tak jako vždy jsou hlavním stanem

pravého Ježíška Zde naleznete nejlepší dary a tak levně že i matky
musí domnívati se li přišly z komína

Inventuru předcházející a yyklízecí prodej
všeho zimního zboží započal tento týden a naleznete tu největŠí vý

hodné koupě módního Šatstva a plášťů a všeho zboží domácího jaká
kdy byly nabídnuty kupujícím velkého západu

Objednávky poštou se vyřizují rychle Pošlete si pro sváteční
zboží brzo

Frodej liod-ixie-
k

Suížeué ceny pro sváteční prodej

Mužské zlaté fUlované hodinky zaručené na dvacet roků se (Mi QJJ

znamenitým PSBartlett strojkem ceny 1 2600 pouze yiT Uu

Mužské zlaté fillované hodinkyzaručené na dvacet roků Elgin QD

aneb Waltham strojek po Q ! uu
Ženské zlaté fillované hodinky zaručené na dvacet roků se (MQ Pil

znamenitým PSBartlett stroj s 15 kameny ceny I25 QlOiuU

Ženské aneb mužské zlaté fillované hodinky zaručené na 10 07 QD
roků Elgin aneb Waltham strojek ceny 11415 pouze yiuJ

Ženské stříbrné cbatelaine hodinky ceny I500 prodávají se d)Q QQ

pouze po VUUU
Ženské zlaté fillované hodinky se zavíracím pouzdrem dobrý fal QD

strojek ceny $800 na prodej po y-ti-

ský jeví značnou schopnost ' a in-

teligenci avšak o politických udá-

lostech s ním nehovořil nýbrž
mluvil' s ním pouze jako s děckem
— V říšské radě podán byl vládní

rozpočet minulou sobotu jenž ob-

náší 1783042498 marek což

jest o 107004663 marek více

než obnášel rozpočet předešlý
Vláda domnívá se že nyní budou

vládní příjmy zvětšeny o 3c 000-00- 0

marek ročně následkem če-

hož bude se opět domáhati povo-

lení rozpočtu na zvětšení loďstva

Odhad tento není spolehlivý po-

něvadž za minulých devět měsíců

vzrůst příjmů oboáŠel pouze půl
milionu marek Opposičnf časo-

pisy píší rozhodně proti povolení

rozpočtu na zvětšení loďstva —

Skandální odhalení bylo učiněno

v miuůl)ch dnech v Berlíně kde

jistý bankéř jehož jméno se však

neudává prznil mladá děvčata ra-

finovaným způsobem Ohava tento
zařídil si v předměstí berlínském

malířský atelier kam pomocí no-

vinářských oznámek lákal mladé

dívky jako modely za slušnou ce-

nu Když pak některá dívka sella
mu na vějičku byla na dobru zni-

čena stavši se obětí ukrutoosti a
' bestiálnosti bankéřovy Sama po-

licie kdyŽ[jvypátrala pelech ža-

sla jak možno Člověku takové

hanebnosti páchati Prznitel tento
mimo novinářského oznamování

vydržoval si ještě několik kuplířek
které v různých velkoměstech shá-

něly bestii nové oběti Policie

zjistila že za minulé dva měsíce

zničil zatčený seméuě než třináct

mladých dívek — V Berlíně ko-

luje pověst le císař německý při
schůzce kúrou měl holandskou
královnou Vilbelminou Žádal mla-

dou královnu aby provdala se za

korunního prince německého jenž

přítomně studuje v Bonnu a Vil-helmí-

prý slíbila tak učinili

Korunnímu princi jest nynf 18

roků kdežto královně jest 19 let
— Přední továrníci textilní v Ně-

mecku rozhodli se Že zřídí ve

Spoj Státech továroy toho druhn

jelikož oocnoa textilní Amerikou

jest velice neutěšený — Řeč an-

glického ministra v Leincesteru
'

přetřásl se pilně ve všech něme-

ckých Časopisccha kdežto některé

Časopisy prohlašují ie jest to

pouhým tlacháním json opět jiné
které jistí ie leč tuto dlužno po-

valovali za blas vlády aoglické do

té doby než promluví premiér
Salisbory — Americkému velevy- -

Hodinky pro dělníky remontérky držící spolehlivě čas prodá-

vají se po

Klenoty a stříbrné náčiní
Ženské pravé diamantové prsteny ceny f2000 na prodej po £1005
Ženské cele zlaté prsteny se smaragdy rubíny turkusu

amethysty a per lem i oeny £500 po J29&
Ženské cele zlaté kroužky 69C

Dětské cele zlaté kroužky jgx
Ženské stříbrné náramky g8c
čajové příbory o 4 kusech ceny fSoo po f 8

Stříoroé pilníčky háčky k zapínání rohové lopatky břebínky
atd ceny 75 centů kus po 29c

Největší výběr pravého ebonového zboží kovaného stříbrem
od 99c výše

Operní kukátka od #1-4-
8 výše

Hodiny osmidenní bijící každé půl hodiny bndíčkem Ia48

HAYDBN BROS


