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— Na 37 a L ul přišel ve stře

du odpoledne ve stavu značně na

ALLEN'3

LUÍJG BALSAM

Kalifornie za stát započala 20t m

opakováním obřadů nastolení

prvního guvernéra Burnetta

Zástupci Federace práce na

sjezdu detroitském uzavřeli dvou

třetinovou většinou že členové

Rytířů Práce nesmějí býtizárovtři
členy Federace Mnohé spory
mezi oběma těmito organisacemi
vedly k tomuto usnešenf

V Kanadě se připravuje nový
sbor vojenský ku vyplutí do jižní
Afriky na pomoc Angličanům na-

proti Boerům Vypluje prý ten-

tokráte asi 1000 mužů do Afriky
V Kansas City jsou nyní

4 kupci z Anglie kteří kupují
koně Mnoho koni bylo zasláno
do Kapská z Anglie které nyní
musejí býti nahraženy ze Spoj
Států

Ben Andrew vrchní řiditel
škol v Chicagu se vyjádřil veřejně
ve prospěch Angličanů ve sporu s

Boery začež má býti s úřadu
svého sesazen Aspoň v městské
radě byla přijata resoluce žádají-
cí sesazení jeho

Vychází nyní na jevo že

zloděj který v Cheyenne oloupil
úřadovnu Pacific Express společ-
nosti sebral také $1800 vládních

peněz které byly zaslány z Den-

ver do Fort Russell k výplatě
vojska --— Společnost expressní
ovšem ztrátu nahradila

V Dallas Tex stál před
soudem dr Jenkins pro zabití
Marie Wheatonové provedením
na ní aborce Bratr dívky při
výslechu střelil dra Jeokinse do
zad poraniv jej smrtelně

KKANK K HlASŮ
V O BLIbs 'prodávat horía dobytka J H BLIdd prodavač dobvasf
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Stí se angličtí vojínové na zajatých
neb raněných a mrtvých Boerech

opakují si stále hustěji a křikla

věji Synovec zabitého gen Ko

cha jenž byl též raněn vypráví o

těchto loupežích mnoho případů
a končí slovy že ani Kafirové
afričtí takových surovostí by se

nedopouštěli jaké páchá vojsko
civilisovaného národa anglického
—Dle zpráv londýnských jsou do-

savadní ztráty Angličanů následu

jící: 739 mrtvých 3389 raněných
a 3339 mužů se pohřešuje — Dle

některých zpráv pařížských zavi-

něna byla nynější válka princem

Waleským jenž jest prý nesmírně

zadlužený a věřitelově jeho se-

stávající z velkých finančníků či-

nili na něho nátlak aby úvěry je
jich byly zaručeny báňskými íňte

resy v Transvaalu — Dnes (v

pátek) očekává se v Kahýře pří
chod lorda Kitchenera nově jme
novaného 8 fa gen štábu odkud

neprodleně odjede na své nové

působiště v jižní Africe Na

Madejře sejde s gen Robertsem
odkud společně vyplují na válečné
lodi Gen Roberts vyplul z An

glie minulou středu — Časopis
Chronicle odhaduje válečné výda-

je na 3 miliony liber šterlinků

každý týden
Rakousko-Uhersk- o —Min úterý

předsedal ministerské radě sám

císařnásledkem čehož v některých
dobře zpravených kruzích panuje
domnění že ministerstvo hr Cla-ryb- o

se poděkovalo ačkoliv prý
jakákoliv změna ministerstva
nebude oznámena až v pátek
(dnes) kdy parlament se odročí a

členové jeho rozjedou se do svých
domovů na vánoční prázdniny —

V Salcpurku začali stávkovati sa
zeči cbtějíce dosíci vyšší mzdy
následkem čehož vydáváni čtyř
tamních časopisů muselo býti za
staveno dokud stávka nebude
urovnána

Válka jiho africká

Situace anglického vojska v již
ní Africe se od poslední porážky
Angličanů nezměnila Angličané
maji sice k boji připraveno značné
množství vojska avšak není jim
mnoho plátno poněvadž není sou-

ši ředěné následkem čehož muší

každý generál operovati resp há

jili se se svým oddílem samostat
ně V Naialu jest gen White
obklíčen v městě Ladysmithu s

12000 mužů a ačkoliv se před
pokládá že zásoby jeho jsou
značné přece jen panuje obava že

se neudrží do té doby než obdrží

pomoc která dříve mu nemůže býti
poskytnuta až asi kolem polovice
měsíce ledna-- ' V západní části

anglického území jest
' v městě

Kimberley sevřen boerským voj
skem plnkovník Kekevič jenž má

k disposici asi 3000 mužů Město

teto jakož i posádka nalézá se]
ve veliké tísni jelikož nedostává
se jim zásob s kterými prý vydrží
nejdéle do 10 ledna a udeři li na
ně Boerové prudkým útokem není

pochyby že musí padnouti Ne
dostatkem zásob trpí také město

Mafkingjenž jest sevřeno Boery
Posádka anglická v Mafekingu
čítá 1000 mužů jimž velí plukov
ník Baden Powell Vrchní veli

tel gen Buller jen! se svými
21000 muži nalézá se u Chíeve- -

ley nemůže dále postupovali po
něvadž jej bedlivě střeží oddíl
boerskébo vosjska v počtu 30000
mužů Gen Methuen jenž nalé

si se na řece Modder nemůže též

mfaa maje za zády boerské

vojsko v počtu 15000 mužů pod
gen Cronje-- m Gen Gatacre má
v Queeustownu 4000 mužů a gen
French v Naauvpoortu 3500 mu

žů avšak toto jest jen nepatrná
hrstkakteránemůže samostatně se
odvážiti k nějaké rozhodné bitvě

Náhledy vojenských autorit o

ustanovení gen Roberts nejvýš-ší-
m

velitelem nynější válečné kam-

paně se poněkud různi avšak
mnoho jich domnívá se že změ

nou touto ničebo nezíská Gen

Buller jest dobrým vojákem i vo

jevůdcem právě tak jako Roberts
avšak chybou jest ie nezoádoko
nale polohu tanrních krajin a způ
sob tamního Života To však ne
zná gen Roberts také Mimo to

jest gen Roberts starcem více než

šedesátiletým jehož jará síla a

ráznost kvapem opouští a to v tak
kritické době do níž nyní vchází

jest na pováženou

Válečný úřad neobdržel od gen
Metbuena od minulé neděle žád
nou správu následkem Čehož pa
nuje obava le spojení jest úploě

přerušeno
VfMtal

t7HvM Lantl v Brn Q ala UNetky

Francii ~ Senát jenž zasedá

pfítomoě na soudní stolici odsou
dil roirulou středu Pavla Deroulé
de-h- o známého vůdce vlastenecké

ligy na dva roky do vězení pro
urážku vmetenou senátorům jako
soudcům ve tvář Derouléde na

řknul totiž senátoryt že jsou slu

žebnfky vláduích rozkazů a shro
máždění jejich jest infámní a íran
coufskou republiku zneuctívající

Vyjádřeni Deroulédovo vyvolalo

pochopitelné vzrušeni mezi vSemi

přítomnými v zasedající síní Z

řeči Deroulédovy jasně vysvítalo
že chce býti odsouzen Čemuž

ovšem senát svým rozsudkem také

vyhověl —V Paříži způsobila po-

plach zpráva že banka ruská na-bid- la

anglické bance zálohu 8 mil

liber fiterlmků

Nlmecko — Po venkovských kra

jinách potlouká sé stále množství

anglických agentů kteří verbujf
kde koho pro anglické vojsko do

jižní Afriky Úřady německé byly

již několikráte na to upozorněny
následkem čehož vydáno bylo nyní

provolání že každý jenž verboval

by v Německu dobrovolníky pro
anglické vojsko podléhá přísnému
trestu Výsledek toho byl že v

Hamburku byl v minulých dnech
zatčen anglický agent jménem
York jenž v okolí tohoto města
verboval sedláky pro vojenskou
službu v jižní Africe — Německá

vláda stále pronásleduje rakouské

občany v Německu bez rozdílu

jejich národního smýšleni V mi-

nulých dnech vypovězen byl z

Německa socialistický agitátor ra-

kouský Ant Kopp jenž usazen

byl v Lichtenbergu nedaleko Ber
lína— Spolková rada pokud mož-

no nejdříve uvažovali bude o ci

přijaté říšskou radou ně-

meckou - týkající se částečného
omezeni jezovitismu v Německu

Rusko —Veškeré časopisy Široce
e rozepisují o nynějším postavení

Anglie a nepokrytě se z porážky

anglického vojska radují Většina

jich shoduje se v tom že mini-

sterstvo války nese hlavni vinu

nynějšího nezdaru poněvadž se

nepostaralo aby v Čas vypraveno

bylo dostatečné množství vojska
na bojiště niledkem Čehož musí

nyní býti povoláno do zbraně

dvojnásobný počet mužstva a vý-

sledek je ještě velmi pochybný

Turuko —Na půdě kde nalézá

se palác sultánův Yildiz Kiousk

nalezen byt dynamitový podkop
— Z Cařihradu uprchl Mahomed

paša Švakr sultánův obávaje se

hněvu sultánova poněvadž vyšlo
na jevo že zapleten je do spiknu
tí směřující ku svrženi sultána s

trůnu

Anglie —- Časopis Standard na
redakční své stránce varuje ve

středečním svém čísle vládu portu-

galskou aby nedovolovala vysa-

zování válečného materiálu jakož
i četných dobrovolníků v zálivu

Delagoa jinak Že Anglie najde
již prostředky aby tomu přítrž
byla učiněna —V Berlíně a Brus-sel- u

mnoho se mluví o tom že

president Kruger je příznivým
uzavřití a Anglií mír na základě
dosavadního stavu - avšak f bude

Žádati aby Kapské kolonii dosta
lo se neodvíslosti od vlády angli-

cké — Válečný úřad vydal rozkaz

ku zřízení silného oddílu vojska

jízdných pěší kterému dáno bude

jméno ' "Imperiál Yeomaury''

jež sestávati bude z mladých lidi
ve stáří od 20 do 35 let Do vojska
tohoto budou moci vstoupiti do-

brovolníci x pluků Yeomanry

jakož i občanští dobrovolníci ' k

službě vojenské schopní Všichni

tito dobrovolnici musí býti dobrý-
mi jezdci a střelci mimo to musí

míti své vlastní koně a oděv je-

jich bude míti barva pleťovou a

estávati bude mimo střeleckého
kabátce s plstěného klobouku

kalhot a lehkých střevíců Není

vlak nutno aby měli stejnokroj
— Lord-mayo- r londýnský Alfred

Newton zřídl odděleni dobrovol

níka sestávající z 1000 mužů

městského sboru a výdaje s tím

spojené krýtí budou velké londýn
ské obchodní firmy Také velitel

královských westminsterských

plukovoík Vincent

zřídl pluk ostrostřelců sestávající
z 1000 mužů Nadšeni pro zřizo

vání dobrovolníckých pluků v An

glii je přítomně veliké—-- Z Ottawy
v Kanadě dochází zpráva že zři

zuje se tam také pluk dobrovolní-

ků pro službu v jižní Africe Lt rý
sestávali bude z pastevců

-

jízdné
policie a částečně z milice Ve-

litelem toboto pluku jenž po se
staveni vypluje z Hatifaz bude

nepochybné podplukovník Evans

pilém Polák Pyszkado hospody
ana Fydy a žádal o sklenici piva
Když jí obdržel neměl se k zapla
cení z čehož povstala hádka bě-

hem níž Pyszka vytáhl revolver a

střelil Fydu Policajt veběhl do

hospody zaslechna výstřel als

Pyszka se dal na útěk Byl
by snad býval uprchl však

policajt po něm střelil zasáhna jej
do prsou načež byl chycen Mezi

tím hospodský nechal zavolati lé-

kaře který shledal poranění Fj -
dovo za velice nebezpežné Kule

projela mu skrze sval páže do

prsou se strany a sedí v plicích

Pyszka střelil 1 po policajtovi ale

tomu kule prolétia mezi těle a pá-

ží zanechavši jen díru v kabátě

Na policejní stanici bylo shledáno
že byl Pyszka střelen ale kule

proniknuvši
'

oděv způsobila jen
lehkou ránu na prsou Při útěku

však revolver zahodil tak že jej

policie nenalezla Fyda byl do-

praven do nemoctice a lékaři mají
málo naděje na jeho vyváznutí

Pyszka sem přišel krátce před tím

z Amesu kdež prý pracoval v cu

krovaru Byl prý již v ohioské

káznici zavřen pro postřelení člo-

věka a tentokráte se mu může do

staň oprátky

Následkem stálých stížností
se strany občanstva poděkoval se

ředitel policie
ze svého úřadu Výpověď

jeho vyprší 24 pros a nebude-l- i

na jeho místo jiný dosazen zů

stane ve své hodnosti do i ledna

Policie So Omaby jest nedosta

tečná k ovládání tak velkého mě

sta a obyvatelstvo za ty četné krá-

deže a loupeže viní ředitele policie
z neschopnosti Platu má jen
565 měsíčně a tu sa zá malou

mzdu žádný lepší nedostane Ob-

chodníci chtějí prý přispívati na
služné schopného ředitele tak

aby dostával aspoň Jtioo měsíčně

— The Cudahy Packing Co

South Omaha dokázala ne j vyšší

jakost Diamond "C mýdlaobdr-Ževš- i

nejvyšší odměnu a zlatou

medalii na Trans-Mississip- a

mezistátní výstavě

'— Plattsmoutská telefon! spo- -

lečoost se dostala do města a pou
žívá drátů Postál Telegraph Co

ku spojení s venkovem Městská

správa to již jednou zakázala ale

telefoní společnost na to nedbá a

zařizuje se v městě po domácku

Mayor Ensor proto vyzval Postál
Tel Co aby požádala pravidel
nou cestou o povolení zařízení te

lefonů ve městě poněvadž nemá

práva než ku natahování drátů

pro telegrafování

— Michelson a Avery 1 sletí
kluci rozdělali si ohníček v Želez-

niční káře která již započala ho

řeli -

Byli zatčeni ale později

vydáni rodičům na slib že malé

dareby k soudu přivedou

— Nejpozoruhodněji! odměna

udělena byla na Trans-Mississip- pi

výstavě zlatou medalii na výsta-

vka Diamond "C" mýdla

— Svobodomyslní krajané so- -

omažŠtl měli by příští neděli uči- -

niti si dostaveníčko v síni p J
Koutského na 20 a Q ulici kde

pořádána bude druhá dětská be

sídka dítek navštěvujících českou

svobodnou školu pod řízením p
Fr Fitla a jeho slečny dcery u- -

čitelky na tamních obecných ško

lách Program k této besídce jest
pečlivě sestaven a rodiče Čeští

učinf svým miláčkům nemalou ra-

dost když přijdou vyslechnout!
četné deklamace a zpěvy České

dítkami přednesené Besídkám

bude přítomen jak senám sdělu-

je také Santa Claus který rád

přijme všechny bodné dítky Pro

gram zahájen bude určitě ve 3 ho

diny odpoledne a hojné účasten

ství se strany českého obecenstva

jest žádoucno - -
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Dáváme dnes do prodeje celou

koupi mužských ženských
a dětských střevíci! a

slippersfi

kleréi koupeny byli v Chicagu
minuly" týden

Střevíce a slippersy při této

prodeji zahrnují všechny nejno-včjš- í

a nejžádoucnější mody jež
se nyni nosí každého druhu kůže

jakož i plsť a satin
Budou prodávány v prvním po

schodí i v přízemků
V BOSTON STORU

Dětské 35c moccasiny s heb

kým podešvem 15c
Dětské 50c ozdobné střevíčky

zapínací aneb šněrovací s hebký
mi podešvy 25 c

Dětské 75c a řioo ozdobné

střevíčky s měkkými podešvy 50c
Dětské dívčí červsoé bílé mo

dré a růžové saudalky s řemín
kem z patentové kůže 59c 75c
89c a 98c -

Dětské červené střevíčky čísla

3 a 5 a 5 až 8 59c 75c a 89c

Slippersy pro hochy 75c 89c
a 98c

Ženské červené modré růžové
čeroé bílé hnědé jednoduché i

ozdobné kozlové kožešinou vrou
bené soukenné a plstěné hed-

vábné a satinové slippersy a san

dály s řemínkem jsou po
25c 35c 39C 49C 59C 69c 75c
89c 98c Í125 $150
li-7-

5
2-- Í3-5-

Stojí od 50c do I600 pár
Mužské slippersy sametové

plstěné a soukenné též kožeaé
všech nejnovějších a nejžádouc-nějšíc- h

mod jsou po 50c 59c
69c 75c 98c a 1150

Střevíce pro hochy zahrnujíc
velkosti pro mladé pány mladíky
a hochy od nejme nšího hocha až

do největšíbo jsou po 75c 89c

9$c H125 1150 fi75 a řa50
Střevíce pro dítky a dívky

zvláštní prodejní cena $i-35- - -

Dětské dongola střevíce 89c

Zapínací a šařrovací '

Dívčí zapínací a šněrovací stře

díce ceny $155 jsou po $12$
1 stres joo raznycti arunQ' žen

ských střevíců k nošení na ulici
ve svátek aneb u večer jsou po

$125 Si 50 I225 S250 a

$300 Mezi těmito jsou lakované

plesové střevíce z patentované
kůže patentované lakované boty
do deště botky k sklouzání jakož
i střevíce s jednoduchými i ozdob

nými svršky též jsou mezi nimi

nejnovější mody po vzoru muž

ských střevíců

i řóoo mužské střevíce z paten
tované kůže po S300
Dnes dáme do prodeje 120 párů

znamenitých 'Rice & Hutchins

řóoo lakýrek z patentované fran

couzské kůže nové mody po
S3 00 pár
Též dáme do prodeje 330 rů

zných druhů mužských střevíců
v cenách od 98c do I400
Za t% 50 prodáme vám nové

mužské Blucher střevíce] za jakéž
jiní Čítají 6 00

Pamatujte že máme nejlepší a

nejlépe vybrané zboží nejen v

Omaze nýbrž západně od Chica-

ga A každý pár střevíců y našem

domě zhotoven jest vyrabitely
ustálené pověsti z nejlepší kůže a

nejlepší práce
Otevřeno večer každodenně až

do vánoc

Boston Store Omaha
M W cárat lftk a Do(ba

NOVÝ

I

1315 SHIFcrnsn 8t

JEN SE PODÍVEJTE! i

na naší zásobu zboží než kou-

píte sváteční dary

Mfižeme zaopatřili yA dary as Jnkoukoulivek cenu Knihami uspobo

jíme každého NecLcete-l- i koupiti knihu ra dar odporoučíme Vm nfli vý

břr koženóbo zho Mime nSkteré pěkné přiměřené novinky Jako mexické

rurní vyřezávané sebránky na navštívenky peněženky psaxi potřeby atd

NaSe sáaoba dárkft zhotovených s alligatorové vepřové opičí tulení mo-rok-

ruské jiných stojí každému ca podívanou
Právě jame dali novou zásobu knih do našeho oboru knih levných

Zkušenost v minulosti Vás přesvědčila ie cokoliv s této zásoby koupíte

jeat to skutečně veltni levné Všechny kniby jež máme na sklaJč jakmile
se doat málo ošoupajf aneb jestliže máme jich přílišnou zásobu jiou dány

na atul něhož prodáváme lacino 15c 25c 60c 60c a 75c be ohledu na

to co stály Jestli v této zásobě naleznete cokoliv co by ae vám hodilo

buďte JisiL ie jate obdrž li výhodnou houpl Přehlédněte si tyto stoly dři-- ]

ve neb nejkptf budo vyprodáno — a nebade to dlouho trvt
Naše pravidelné zboží všeho druhu Jeat úplného výběru v každém

ohledu Nejnovělíf spty zábavné novotiny v oboru psacích potřeb nej--

umělejší vzorky vánočních navštívenek a kalendářů nejpoutavější hry u
všech jei jame kdy ku prodeji aaělL

MEGEATII STATIOÍIERY CO :

í Telefon 234

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1K
Nová zéLSO"beu néťtoyt-k-u

kteroiaž jsme prétvé
otodrželi zalirn-uj-

e tisioe
rozlicfjnýcli přecimét--

a

vlxodiiýoli za svéiteóni
dary ——-- ==r
Rozkodnč nejnižší ceny v Omaze

VERICK EUMXTURE CO
0 S HMltWill Mlf UtrtMIr1 nui twipu jn va wiiwa mtHhKWliVbfl


