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dl řečníci (irudce útočili proti

ojnéjifmu řpolefťnkí'mu řádu Ne

ítrořitnanó dílnictvo Hakounku

nalezi se ve stavu na nejvýS smut-

ném térnčř beřnsdřjném Jen v

samotné Vídni jent přes 100000

na venkově páčí e

počet jich 350000 — V týž den

zatčeni tam dva anarchitičtí dělníci

a redaktor českého 1'iHtu "Volné Li-ilj-

jsou obžalováni pro velezr&du

Policie tvrdí ?e všichni tři natření

byli ve spojeni a hamburskými a

amsterodamskými anarchisty že ca

mýileli roaéiřovati letáky pobuřují- -

čího obsahu

Eutko donutilo velkým zvážením
i cla Néroecko k uzavření výhodné
celní smlouvy a mnohým ústupkům
"U rozumných vlád je clo zbraní

ale naše demokratická vláda raba- -

zuje tuto zbraň do žita

i Celní tmloum mezi Ruskem a

sNéroeckem byla již oboustranné

chválena Podrobnosti smlouvy

nejsou posud známy vsak zdélujese
že jest v ráj mu promyslu německé

ho a rolnictva ruského Rolnické

zájmy v Německu jsou prý smlou

voa touto velice znepokojeny a ho

dlají klásti jí v ř:gké n lé vše

možný odpor Vsak vláda jest
uzavření smlouvy velice potěšena

[Jelikož jest smlouva zhlížením se

1 Německa s Ruskem O smlouvu

tuto již po delší dobu bylo vyjedná
i váno a uzavření její uspíáil prý ne

divný zákon francouzský kterým
clo na pšenici zvýíeno bylo Pa-

řížský dopisovatel New Yorského
Y1 9i%An nttf&9n{d iifatFunf ttmlrtiiw

f této za jednu 1 nejdňležitějííí h poli

tickcn událostí jelikož se nejen

Raško Némeckem zhlíží nýbrž
mnohé jejich zájmy stanou se spo-

lečnými a budou vyža lovati míru k

svému rozvoji Shoda francouzsko
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stlhajícfcb i zabil jednoho a poraní
několik ze stých pronásledovatel ft

Hyl ale přece obkl tn a sttčen

V lirazilii svedena byla ostrá

potka v přístavu Ilio de Jsneirskén

mezi povlali a vládním vojokert

minulý pátek Povstalci snížili s

lobýti Nictheroye což se jim nepo
dařilo však přece zničili některé

redut vládních jimiž nejvíce hyi
ohrožováni Ztráta vládního vojsk

obniší prý ku pěti stfim kdežto po-

vstalci ztratili 370 mužstva svého

'avětalecká loď Aquidabon ve

plula ve středu v noci opět do při
stavu Rio Janeirského ze širého no
ře Z pevností byla proti ní žaluje
na ostrá palba a více než 300 v (stře
lu bylo vypáleno ale jak se zdá

bylo špatně mířeno an Aquidabon
neutrpěla podstatné škody

Zprávy spolkové

I Ceskoslov spol v Denver ColoM
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Ve prospěch Ústřední Matice

Školská t Čechách
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Do Prah V odeslali ismu dne 16ho

ledna r 7l II za 2800 a Sbfva ▼
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ní Pro pllptd tif vjliovřo! jeho li
l)tl pohrozil l do lukanderu

losláns btidw 'pancéřová loď Přel
čaxem stéovala st turecká vlili že

v Arménsku zdržují e Arménové

kteří pobyli v Americe dobu zákj
9 v

netu určenou a stavsu n oocany

americkými vrací se do staré vlatti

a podobí tím nepokoje spoléhajíce
na ochranu americkou Vlála tu

recká dělil vláli niíf že nehodlá

je v zemi Irpěti a nepnjd?u!i po do

brém ie je vypudí
Parlament unglický zaedl v pon

dělí a jest možné že bude v krátko

stí rozpuštěn a nové volby vypány
Jak již známo není sněmovna

lorda v souhlase se sněmovnou po

slanca Sněmovna lorda zavrhla

zákon na samosprávu Irska opravila
k nepoznání předlohu zákona o zod

povědnohti zaměstnavateli jakož i

předlohu o správě církevní Tím

popudili lordové proti sobě razné

vrstvy lidu anglického a nevole

proti ním zrfistá Gladstone byl by

již dřív odvolal se k lidu rozpuštěním

sněmovny hned po zamítnutí irké
předlohy avšak co obezřelý státník

neučinil tak s otázkou jednou nýbrž

vyčkává doby příhodné až se náhle

dá vroubku více proti Jordfim tak

aby měl vítězství jité
V Anglii zmáhá se agitace

zájmu bimetalismu V Manchestru

odbýval se miuulý týden výroční

sjezd ligy bimetalistfi v kteréž při

jato UKnešení že zmáhajícímu se

hospodářskému zlu dá se odpomoci

jen pevným stanovením ceny stříbra

ku zlatu

Stříbro kleslo v Londýně již na

29 13—10 petic na unci tedy ui

sotva le ho za 50 cetitA v našem

dolaru

Úřední jednáni vlády francouzské

i vládou Spoj Stála ohledné sníženi

cla na francouzská vína má uspoko

jivý proběh

V Jiékhradi byly v posledních
dnech uspořádány četné demonstrs

ce ve prospěch knížete Karadordé

viče jenž proti ObrenovičQm domá

há se trfluu srbského

Bývalý král Milán doprovázel
svého syna Alezandra na ples běle

hradských obchodníka Klyž již
chvíli v taneční síni se nalézal spa
třil tam také bývalého předsedu mi

nWterstva Orujiče Jakmile jej zo--

čil počal mu spílati a obviňoval je
ze spiknutí proti vládě Křičel to--

lik že přehlušil hudbu Tanečníci

přestali tančit a očekávali co Grujió
odpoví jen stá1 zprm tise potom
se obrátil a opustil slň aniž by Mi
lána uznal sa hodna jediného slova

odpovťdu
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Praktlck prací htroj

Není snad nářadí peb stroje v do-

mácnosti o nějž by byl vřtšl zájem
než o prací fetroj a mnoho lidí ne tni
tnalii aby tento potřebný stroj zdoko

nalili setkávajíce se s lepším neb hor-

ším výsledkem Kdo by sestavil do

konalý prací stroj prokázal by velkou

ílutu hospwlyním které při ničem

tak nezkusí jako při praní rukou na
valše Stroje které byly sestaveny
na základé tření dvou vroubkovaných
ploch o sebe prádlo tuze trhají a pro
to se konaly pokusy o sestavení stroje
kde by uvnitř duté nádoby s vroubko-váným- i

sténami se prádlo v horké

vodí šplíchalo a převracelo Jedním
z nejlepšfch takových strojů jest
Rocker Washer jehož oznámku na ji-

ném mfsté přinášíme Jest to po
dlouhlá dutá bedna vroiibkovanými
stěnami opatřená a houpající se

Prádlo se uvnitř stále obrací a bny
a rychle se vypere Kdo by potřebo-

val prací stroj měl by si je napřed

prohlédnout! a dopsatl si pro ceny a

popisné oběžníky na vyrabitele pod

adresou: The Rocker Washer Co

Fort Wayne Ind

Z i ni mí jízda
nepotřebuje zrovna býti nepříjemnou
cestou

Dobře vytopené vlaky v únoru

jsou právě tak pohodlné ve své dobž

jako dobře provětrané v červenci

Vlakv Burlinctonské dráhy lsu
dobře vytápěné a jízda do Denver

Chicaga Kansas uty neb Uead-woo- d

v takovém vlaku nyní v zimě

jest se své stránky též příjemnou
Hleďte aby byly vaše lístky vy

stavenv "uřes Burlintrtonskou" To

jest právé ta železnice pro středo- -
a tmzimní cestovaní

Městská lístková úřadovna 1324

Farnam ni 42—6k

Nsliliim kntjanficn kt'M Jsou nillonlol
hudkf na harmoniku kránná JtxJnotkdová
harmonik v cmách l II lo 111 tuiká ta

dvoufadorkjr od fládu Iď

Školy na harmoniky

nimtrU ř0o™i Jř
' SnirlU ká a řil notami

řialloaml Vx)

fn) dvnuta4oky ""w

' 1'ro ttifn-lovk- r W

Kdo ob edoáá Jen Jednu koUku wtU po- -

TJ připravuji hobny atahfa k

„j do br pfá koupit dokonalý
Báatroj naebrsi oopi pro cenma

axim Morfoia Mak

Bii
BEST LINE i

' rnská ovšem tím porušena nebyla

TO

ST LOUIS
AND

1

j avšak přece jenom vane na ní z přá- -

telttví rusko-némec-
ko chladný vítr

V sobota odbýván byl na ruském
'
vyslanectví banket v němž pozoru

bodně mluvil ruský vyslanec Šuva

cínylov Mluvě velmi vřele v zájmu

mloavf právě uzavřené dodal la

Uto Jistě poved k lepéímu dorozu- -
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