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ČENĚK DURAS
Čeaký hostinec l'ní ho-- ti na-

leznou vily čerstvé OmahVké p-

ito llsvafcké doutníky a kule

řníky nrjtivi3£ b druha

C7ÍF STCIDL
ÍVskf sedlář obzloulí krajany

v i vždy dohře jak ♦ kařdý kdo

a něho 'dosud koupil ku svému

prospěchu přesvědčil

M ČADA
Obuvník Kdo cbco dobrou

trvanlivou obuv za mírnou cenu

taethť jej navštíví

JOS KLÍMA
HoMinký nádraři ťrrte Neb

V7 AKSAMIT
Kovář a klár Main Ave

CEDAR RAPIDS

F DVOŘÁK
Ncj iUi řfcký obuvnický závod

Výrobky doiuá i i x nejvybláše-něji-t
h východních továren vždy

u velkém výběru
Z vlo zboží se ručí

CHliTai5A IOWA
J D MUSIL

Sedlář a řemcnář zhotovuje
vlechny práce ve svém oboru k

úplné spokojenosti Správky se
tes odkladu vykonávají Za všech
na práci so ručí lříj ftc a pře
vědčtes (dM2r5)

Schuyler Neb

zhotovuje vlečky práce kovářské
člÍTě a k úplné spokojenosti

Tak dobrou a přiměřeně levnou

práci nedostanete nik Je jinde

OMAHA
mocnu e k porodu v OmazervJH 102 roh liti a Ilarncv nl

ve-l-le lékárny Bodra

í do
r a- -
ífcHiYYCH

Cestovatelé

on nu
kimtl c4i JU Mfr' mfci Uairaf tko

nejlťpii k ruiy í nápoje dobré

poatele a veíkeré pohodlí
MslaatlliCiM

HOSTI1TEO
VÁCLAVA KUČERY

Pleji m aa iiimUn Halí

Chttrli vátu jako mil vat piva
Jděte do hostinco Pivoňková!

4ět roh 7a Johittton ultce
V OMAHA NEB

ČRSKÍ HTHAVNI IÚM
pout dra bloky od nidraXi

a obaloolt via

CVttujíct xvláite npoxorftujl
lanimo vlebo kohodli nalétnou
tu té! apoleblif é jxjrady avl4ite

vybUjÁrini pocemkfi

Franta Pivoňka

boatioaký

Nejčelněji! obuvnický závod !

HENRY D0I1LE& CO

Uají nejlejii a aejvéUi iobu

BOT a STŘEVÍCŮ

Za zWi se rutí
Cis 210 Famham

mezi 12 a 13 ulicí

QMAHA NEB

WAHOQ
Kopbjta raSa rboíf a

& CO
vdl poíty Doatanete via nej-

levněji a (bo2{ cejlepSi a ta vejce
a malobjvj£íí ceny

IVahco nevracím:
Proi ebodíu doPREMONT

pro polál Biřadi kdjl mSIete j
koupit prívS tak levni re

- Waboo a

7nZaIZ3cCO
ktn errodárají pooté nifadío--

v avidíené aa nejlepSí uxnané
aico

rzzzU~ fiíz--S ttzí

TATSICKA a TVXIRA pluh
UflPA oorÍTJfy

o:í a Tciy
TALLC7 tnir--? trbaei
CCD laH tírrjaV 4 V
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Dc 25 května
SENÁT — Výlo- - jri veřej-

nou službu odporuíi! aby eo bIu-in- é

presi4nt hiiížíIo na 25100

při sOrntovo veto— Výboj-
-

pro zá-

ležitosti poltivni podal zprávu
V níž achvalujo nayrácenífranko-vn- í

privileje řcnaterSm — Opět
pojednáváno o impeachtnonta v

lijič-t-
u gezení

ZÁSTUPITKIT V O — V po
radě pojednáváno o zjednodušení
stávajících celních rákonú —

Výltor pro vyšetření Švindlů při
do!u Emma podal zprávu v níž

kárá Schenka pr podíl jeho v

tomto podniku řk vysiúvujo
mínění žo o rúinys
dně žádných podvodu

Ine 2' května
SENÁT— Několik zpráv bylo

podáno od rozličných výloru a o

pět přikročeno k poradě ohledně

právomocnoatt senátu v záležito-

sti lUlknapa
ZÁSTUPITELSTVO — Uzas

vření nímž povolují e nektefó
požadavky G Ii Tykra a E li
Latkctta vzdor veta presidenta
přijmuť lylo velkou většinou
181 pro 14 proti— JHPatterBon
ustanoven za stráfce dveří —

Zpráva presidenta v níž dává
veto na zákon týkající ne rccor-dová- ní

4pia v Dist Columbia

předložena a zákon přijmut —

Navrženo aby vyšetřena byla po-vě- sť

že vynaloženo bylo 30000
dol na pro-a7e-

ni v kongresu
smlouvy a HawaUkými ostrovy
Návrh přijmut — Několik návr-
hu týkaitruh se místních záleži-

tost' bylo přijmu to —

)no 2? května
SEEÁT — Uzavřeno j aby

příští pondělí bez debaty při kro-

jilo se k hlasování o právomocno
ti senátu v ohledu impeachmen-
tu
ZÁ STUPIT K LST VO — V ý bor

zvolený ku společnému se dohod-

nutí s výborem senátu o rozpočtu
pro konzulární a diplomatické
služby oznamuje Je ee dohodnuti
nedocílilo — Pak pojednáváno o

zmenšení artrády a spojení ně

kterýchdepartementS aniž by se
eo v tom směru uzavřelo

Dne 20 května
SENÁT — Dle dřívějšího uza-

vření přikročeno k hlasování o

právomócnosti senátu co soudu
nad lielk napěni a uzavřeno 37

hlasy proti 29 že Senát MÁ prá
vo jej soudit Soud položen na
čtvrtek
ZASTUPITELSTVO — Po

jednáváno o novém celním zákc
na Myslí ho že předloha tohoto
zákona nebude v tomto zn sedá ní

vyřízena — Zákon ustanovující
prodej od Otage Indiánu v Kan
sas postoupených pozemko sku=

tečným osadníkům přijmut
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Evropské Telegramy

BOSNA A HERCEGOVINA

Ilagusa 23 května

tolétiit zpráry táboia po3
vstalc-- ohlašují že za příčinou
rozhodných újěchS jakýchž jm

vstalti v pohledních dnech dobyti
noc-ht- í o nějakér vyrománl ani

fcjyšet ořaduji ryui úplnou
neodvialosl Bosny a Hercegovi-

ny ix pilně fti připravují k pře-

hlášení prozatimné vlály
25 kvřti a

Z Pešti se oznamujw Že vy!a-ne- p

tijrecký přibyl tam k poradě
V}'slancové ruký něim-- t ký a an

glický so tam též čekají Srbský
vyslanec v ťařihraáě tormálně
vedl stížnost proti nepřátelskému
vytupování Turecka Dvacet

sedm ruských a několik švýcar-

ských dutojňikú přibylo do Bě-

lehradu aby zúčastnili e připrav
válečných Předjvídá se Žo ny-

nější pokasy o míro bu

dou tak marné jako všechny
do-savá-

Zpráva x Bělehradu

oznamuje že 20 0Ů0 Bulharů %

vstalo v okotí Hlivna o slavnosti

Cyrila metodrjtké Dvanáct ti-

síc Turku bylo posláno proti nim
x Niši a Vidina

Dubrovnik 2tí května
Dva tisíce povstah-- pokusilo

se o vzetí výšin Bahanských v su

Gacka Úřední turecký te-

legram zvěstuje porážku pov ta U

co aí dle zpráv povstalci i tento-

kráte jako po každé Turkovi vy-

prášili První útok jejich byl
sice odražen avšak když o loOO

mužů sesíleni byli a po druhé o

Výšiny se pokusily podařilo se

jim Turky zahnali V krutém
boji padlo 500 Torku a jen 125

povftalefi i praporům tureckým
velel sám Muktar pala
'Coarier d Orient' zvěstuje že

v oné části Bulharska kde po--

vstáni vypuklo 1H měst a vesnic

čítající 100000 oby vate!3 sjle
no bylo
Dne 23 kv měli vfidt-ov- é

(
VítalcIS vážnou poradu Seznavše
obsah pamětního spisu mocností
turecká vládě podaného usieli
se vytrvali v boji pokud by Her-

cegovině a Bosné samostatnost
nevybojovali
Z Bělehradu s telegrafuje Že

mezi bulharskými povstalci a

Turky svedeno několik bitek
Turci oběsili několik náčelníku a
kněží bulharských v městě Pasa
viku (?) Též koluji pověsti že
musutinarská luza přepadla a po-

vraždila značný pofet klcsfanu T

okolí toho města

Londýn 29 května
Berlínský dopisovatel londýn-

ské Tinu oznamuje že Srbská
obranu sestávající ze 100000

pěchoty a deset tisíc jízdy se
tři sta kusy děl jest připrave-
na k válce 'Jihoslovanské liatr
tvrdí ie srbská vláda zásobuje
povstalce bulharské a posílá jim
vůdce

Berlínská depeáe londýnskétca
"Telegrafu" tvrdí že porta ozná-
mila velmocím že neavnli k dvou-
měsíční mn přiměří

Vídeň 30 května
Princ Miláa (Srbský) příprava-j- e

se k vydání válečného provo-
lání Srbam

Anglicko chce pcdpcrovttl
Bosnu a Hercejoviru v j:ch
požadavcích na utvcřcra ho

stdta

TURECKO

Pařil 24 května
Sofutvé žádají dle telegramu

Sasopsa Lo Temps zasláni ho ca

taluniviaby do státní pcilaíjsy

C'::0 tvf:j a r: i

i 4 i 7

Jrástntk V

li Minulý týden panovaly pově
8t: že sekretář námořnictví lío-bea- on

hodlá ee z úřadu svého

poděkovali že však Cirant poděs
kováni jeho přijmouti nechce do-

kud se z podeíři rjí i5 r£ho lpícím
neočistí

Vyšetřování gen

bývalého vyslance u vlády angli-

cké v záležitosti jeho účastenství

při dolu LiirmafckuiiBei)0 a vjjjbo-pod-
al

svojí zprávu Vo zprávě
neviní jej výbor z podvodu víak

kárá jej že účastnil se obchodu

který se s důstojenstvím vy#lan-p- c

nesrovnává

j Na místi odstouplého xy
slánce ku vládě rakouské Ortha
nominován byl minulý týden E

P Beale

J Dem kandidáti pro soudce

nejvysliho soudu státu Indiána
obviněni jsou z korupce a ústřed-

ní niátoí dem výbor uznal za

dobré je požádat i aby od kan il

datury odstoupili což v5ak tito
rozhodně zan)ítnnli AI brzy
pro horké počasí bude muit
kongres zasedání tvá úkon-čil- i

přede-
- aŽ donud málo se stará

o ukončení nejdaležitějsich otá-

zek Jichž vyřízení jest tak velice
žádoucné Otázka celní a otázka
finanční nejsou o nic blíže

než byly z počátku Slibu

bylo dost však kdo zBslalo spl-

nění A přede nemají listy de

inokratické pro to ani jedno slovo

káravé

J Senátor Spencer z Alabama

byl vo vyšetřování pro domělé

podplácení kterýmž piý se místa
V senátu domohl Minulý týden
podal výbor vyšetřovací výsledek
vyšetřování a prohlásil jednohla-
sně že na něm žádné viny nena-

lezl

Celní komtMuř podal minulý
týden kongresem požadovaný vý-

kaz tnii ohol i zpronevěřeno bylo
od úřadníku v celním oboru v SO

letech předcházej ícíi h rok 18C0&

mnoholi po rooo tom až do té do

by Ze zprávy té vysvítá že po
30 let předcházejících rok 18C0

zpronevěřeno bylo na každých
deset tisíc přijmu 25 dol v

posledních pak patnácti letech

pouze devatenáct dol na každých
sto tisíc Při vydáních zprone-
věření před rokem 1S00 obnášelo
26 dol na každých 10000 kdež
za posledních patnáct let pouze
53 dol na každých sto Iíkíc Dle
toho je vidět že právě nejame
tak velmi koruptní a£ mohli by
jsme býti lepší však alo polepšili
jsme so o mnoho v posledních 15

letech

Minulý týden byl opět boha-
tý na konvence V New Jersey
odbývána konvence demokratic-
ká Za presidenta odporučen
Joel Parker Iiep konvence v
Kansas prohlásila se pro Blaina
za presidenta a Ingallse za ná-

městka Konvence repub v Mis-sou- ri

zvolila delegaci rozdělenou
Někteří jsou pro Blaina jiní pro
Mortona a ostatní pro Bristow
Dem delegace z Michigan jest
taktéž rozdělena Někteří pro
Tildona jiní pro Hendrjckse
Iiep konvence v Illinois prohlá-
sila se pro Blatná a přijmula
platformu z kterél st mfižo dle
libosti vybrat buď vlo a neb nic

Iiep konvence státu Nebranka
taktéž se prohlásila pro Blaina
taktéž konvence v Minnesotě
Dem konvence Michigan prohlá-
sila se pro tvrdou měna a Tihle
na Dem konvence Kalifornie
se prohlásila pro Tildena

A teď mají r prádlo předs
sedu dem doma zátopitelstva
Kerra Mají prý svědka ie přij-
mut 450 dol za to žo jistému
Grccsovi dopcochl k díada

' '

1Vr4

peněz složil aby C(0
ročně na tttUtě davadakh la
mil dotl jkiji! ay aárodat
rada k donUleni ea víád ata-nov- il

aby tital kaiif--a ikailj itsj- -

složil a kotoečbě aly hějakéha
evrotkého tinahčni'a mnUima
financi ustanovit

27 M
Z iiihradn trtaj-

- ž#

turecká vláda patuětni m-- c

ností zamítne a j# jwá t aby
držely v metů h palúký k ft
z r 151 Tarecko pv4i iW
ky záložníky d t arě a fcl-- o

ct nejrátřji k ptlčfei
(ovtátÍ battán dě-lc- r ♦ 1

pokladna sUtní j— t iítiat
bil se v attiikrouté vkL-tr- y

potřebné pěnit vyplatili
Vřadnim vy ajitln

že Americký kofcsul mthy l v S

lahikdyž nexkoj tana vypakly
Bratr konoala amerického --oky-1

tnul oné dive přitřci jdt
'

noc
Uřadni telrauiy oUiržrr a

tureckého vyslanrttví v VaL J

intonu oznaraaji že l t dal-- 4 b j

treata smrti (statni k věxeal

ťařhrat kěta
Turecký velitel v lUlharka

ox namuje ž jvtalci m vzdali
a že panuj Um úplný pk)4?)

iBJjn J" a vciaa t

Zprávy X Cařihra J oxamaji
Že v městě vypukl ovtánL
Sultán byl sesazen a na jeho
místo nastolen synovec jeho
Uurad Effendl

ANltU:K4k

Smýšlení V Ailirka vydáal
padělatele WinIow z iá a# ž#

mění Některé íelal Jaa-p- y

vyjádřily 1 dl stávajútrá
smluv Anglicko nemá práva vy
dáni jeho zdržovat Ai do-c- js
v záležitosti té vyjodnlvá a vy-dá- ní

Winslow odruJen opit aa
S dní

ftyH řetí plavci a lodě Uaaí
kteří zavraždili na vysokém rnoli j
kapitána a ol-- a korná idelaiky
bylí dne 23 května ponraveai

Ustanovení Piefrepoiata xa

vyslané da Anglnka HMwatj

se tam dotl příxntvě

Iadýa 2-- kvilná
Párník Pandora odploal do le-

dového moře aby nabyl možaoli

nějakých správ o výprav kapi-
tána Na re

Uadýi-2- Í května
Na Gibraltar a Malta sa!áy

byly velké xáoby střeliva Vá

Ie2né lod3 se a chvatem připravují

ŠPANfcLSKO

Sn Sebastian 27 kvttaa
Ciea Qaerada prohlatil v pro

vinních Baskických a Navarr
stav obložení V Toloa v pro-
vincii tšalpascoa vdlly m ap
koje Srocené davy volaly sláva

repaMicf

Cold Spring CaKon

Tento prSsmyk leli aa eeatě a
Hed Clotid {daate!ay daCttr
City Jsoa to I20 stop vysoké
kolmé žolové skalní stíny Pti-smy- k

sám tvoří jakai kráaa k

Černým vrthSm % ta sptckali jíl
Iadiiné mnohých vra!J atřilejic
4kry tl xa shora ea reatovate!

kteříž se ta nikam před tleLazai

radocbS skrftt neiohoa PršU

smyk aenl k poxorováaíal kyl
m k eleaa tetha kHsko plili:: í
Jedslí m k aissa t ridlti a

jtnliaoo IistÍvo akalaí Ust a
sJ kdyi k ax!aa pr(Uoc

Ncjnovejsí zprávy

JuW íiO křtna
Dne o drubé hodině vypuk-

nul j oiár v pfedw$ti nasebo
uř-a-

a tniřil skoro é pK lnurití

O devátí wřcr řidi jvile ct lou

prudkosti a ntioolno uiinití mu

plitri Policie vojoko Jauové
ioWantvo pracují neúnavné Na

ata li Ji bex pHatreii jnou rozloží- -

ni y iilifúiii ptkyttiji(e Hinut-a- f

obrat bídy
Xewport 1 JoO května

Henry Lippet tvoIi byl dnia
za guvernéra

WahfQ£tOli mI kvřtia
lComiauř ítjiuu vládnítb obdr

lei te St fíOuin zj-riv- u že te prá-

vnímu titup-- í Col Iyr píla
lilo docílili rozsudky ve v?ccb

přích proti kof alciiiíkúiii v ob

nosa ikoro 1(X'0(hW dol

2tw Yfik ?} kvěma

Vauderbilt tu-jvřl-lí e

Spoj Sl jest tiemo

Cena řeká e každou i K víti 2t- -

temra
Pařil íí května

Zprára o odstoupení itullána a
nantoleni Sland KtIVndi přijmu
ta byla příznivě Myslí e žo h

novou vládou dot ileno bude po-

kojného vyrovnáni východní

titky

X FRANTIŠEK PALACKÝ i
dějepisec jest mrtev

Stár 78 let
Těmito krátkými vsak velevý-tnaraaý-

klový přináU nim to

legral amutitou zvěť o (rnrli na-ieh- o

nezapomenutelného výteční-

ka buditele národnotiti ícaké

slavného dějepirtc--
c stařičkého na

Ieho "ol( národa" Zvěst tato

zajisté připomene každému cí

zásluhy jakých dobyl ni

o národ nái jemuž veškeré snahy
vé po elý Hrot věnoval Jda

jedním x 2elných buditeli naíich

vyniknul brzy tak že k němu po
vícero deniiiletí již co vůdci na-lam- a

zhlíženo a zinkal ní i ceitný
název "otec uároda Před krát-ko- u

teprvé dobou dohotovil svoje
nejdSležItějti dílo "Dějiny náro
da řeského" a ku konci minu'é-bcřrořsít- o

odhývá'1 byl v Praze
banket na oalavu tohoto důležité-

ho momentu Nenadáli jame s

ie tak táby po onom dnu slávy
vyrve jej smrt oboru jeho uži-

tečného a prospěšného púaobenf
V příHím fUle přineseme obšírný

jeho životopis
í'íaT a klXva jkiio pamatck!

b4uHoagros

Washington 23 května
SKNXT — Několik výborfi

podalo av€ja zprávy a pak poje-

dnáváno o impeachmentu
ZASTUPITELSTVO— Koz-pole- t

pro vydání nirmřní vzal v
úvahu — Návrh aby některé
loděnice byly zruíeny propad
nul Taktéž návrh aby poíct
námořníků byl zraenien a hudeb-
ní kapela námořská odstraněna
— Kozpolct pak přijmut — Vý
bóra vyšetřujícímu záležitosti
Louísiany loroleno aby mohl ae
rozdibti % pod-výbory--

Dne 21 května
SHNÍT — Přijato uzavřeni

požádá ti presidenta- - aby o pro-

puštění v Anglicku vězněného

ťeninaCondon zakročil — Pak

odbýváno výkoané sezeni a poz-

ději opit pojednáváno o impeaeh-ment- u

ZASTUPITELSTVO — Před-

seda Kerr jsa opět adravějlí za-o- j

mul syé místo — Výborové po-

dali zprávy o některých sporách
o místa poslanecká — Návrh a
--by výbor pro záležitosti obchodní

vyletni zda alava kombinace
Llavních dřDi na ujmu vleots- -
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Politické zprávy

J Panuji pověrttí že zrněny v
kabinetu Grantová nejsou dosud
o konce Praví se žo Brispaw
bude nahražeo Wa&hburnem

vyslancem v Paříži To

jest arci pouze jen doměnka

j V A la bam a odbývány byly
dvě státní rep konvence a poslá-

ny budou do národní konvence
do Cincinnati dve delegace Jedna
z nich bude příznivá Bristow

druhá Mortonovi

j Clerk domu aástupt-- Adama

vyielřován byl minulý týden
před výborem za příčinou obvi-

nění Ie prodával místa klerkov-sk- á

ve avém oboru Obvinění to
okázalo po vlak co acela nepod-
statné

(1 Bývalý vyslanec a jlády ra-

kouské Orlh jest ve vyšetřova-
ní ie napomáhal ku dosažení

nlkterých seoprávoiných poia--

aja#jíi výfeira ajlvfciíiev
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