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3 srpna K somlu nejí nejvetsl
oj atlftil policejní Vouko a oli-i-

budou nejen budovu soudní
ale i ulice kolem

Votlnntc Denois uratil ve sně
movně francouzské novinářské zira
vodaje a tito vyiedSe losovali o tom

který t nich mi jej vyzvali na sou

boj
V Avignonu ve Francii událo se

edno úmrtí cholerou

Jiadikálnl a monarchistické ča

sopisy rozhovořujíce se o přijeti
zákona proti anarchistům shodují
se v tom že zákon ten předložen
byl spíše k voli obmezení tiskové

svobody nežli k voli tomu aby
anarchismus te světa byl vyhla-
zen

Anarchitta Theodore Meumer

jeni aúčastněn byl v pumových
atentátech v kasárnách lobanskýcb
a v Cafe Věry a po těchto uprchl
do Anglie byl ad contumatiam od

souzen k smrti Nyní vydala jej
Anglie Houdfira francouzským a byl
těmito znovu odsouzen a sice k do

životní deportaci a nucené práci na

galejlch Když byl rozsudek poro

ty vynesen zvolal odsouzenec

"Nynějííí stav společnosti nepotrvá
dlouho ! Odvahu soudruzi ! Ať

žije anarchie !

VfiímS vybuchla blíže britického

vyslanectví puma avřak neučinila

žádných fikod

Crínpi měl v senátu řeč ohledně
kolonisace Afriky a pravil že hlav
ním cilem za kterým dlužno jiti jest
aby italská emigrace byla odvrácena
od Ameriky k Africe (rro Amenkn
to bude malým Destětím— V r)

V Itálii pocítčno bylo opětné ze

mětřesení

Kardináhký výbor s stavený za

účelem projednáni některých záleží

tostl katolické cirkve ve Spojených
Státech skončil v ftímě své porady
Výsledek úvah je prý v každém smc
ru přfmiv "americkému papeži"

Sa-tolli-

jehož postavení je prý dosti
silno aby odolal vsem utokom

Prof Oyen který na Dave Islandu
u prostřed věčného ledu žil nalezen

byl majitelem y ach ty 'Saule' I íelden
em na smrtelném Ifižkn a jediný pes
zastal ze všech kdož sdíleli a ním

útrapy polárního života Přes to
váak odepřel oputtiti pustou krajinu
a byl tudíž zásoben potravinami
léky se svým psem zanechán

WtUmannmHt výprava k severní

točně americký to podnik byla
spatřena rybářskou lodí a vlajkový
mi signály oznámeno le na ní na- -
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Varevit odplul t Anglie do Hnka
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Aatka runkéhocarevičea princi-ino-

Alicf clo
VhoUra na Huni nabjv4tile

řt-iib- o

rotxaha atŇak ťwtatní svít na-

balil ae jil aeniiace té za lofikó epi-

demie a neviímA ni jí příliš N4led-k- y

toho jřoo přllii patrny neb cho

lera roalési e potvolna po celé

Eropé a případy ojediníltho nl

ohlašuji ae a Nťraecka

Hollanduka JUkouwka Francie atd

(Jent na íase aby i naáo úfady Aim-l- y

ai nebeipefí které těmi naií
hrotí zavlečením daného mora Pr)
V šanovi v provincii IUdomké

v ruíkím 1'olttku událo ie velké

tboařenl obyvatelstva následkem

cholery Zboufenct zabránili pocho
vání jedné mrtvoly na hřbitov urče

ný pro cholerou zhynulé a podnik
Duvčd pak útok na domy v nich!

opatrováni byli cholerou onemocní
11 dvacet z týchž oddtranili Policii

podařilo ae konečně zjednati pořá-
dek a vůdce výtržnontí zatknouti A

pak ae divíme že ae cholera v hvro
pé jeitě Šíří I

Kumký čmopit "Novoje Vremja'1

praví že Kunko neumí tfiatati lho

stejným k oaudu Korey a že by buď

mělo přiflpéti Č(né k pomoci aneb

fiecovati
o to by ae válka

Nikolai Judrinčev redaktor 'Vý
chod ní Kevue" nejleptií znaleo an- -

thropomcie butone i archeologie
asijského Kuaka zemřel náhle v Si

biři
Parník PakanitU arazil ne

Orodna na Němenu a neznámou lodi

přičemž utonulo 11 lidí a 14 jich

bylo téžce zraněno

Kardinál Ledoctowtki který avé- -

tového iména nabvl avvra odporem

proti zákonfim lei v Némecku za

Biamarka byly proti kněžím a jezu
ítftm přijaty zemřel v Lutemu ve

Švýcarsku v sobotu

Na Jlalkín$kém poloontrovi na

rotných místech pocítěny byly o--

třasv země

Z Sofi v Bulharhsku doíla zprá
va že dne 94 t m požárem zničeno
2000 budcv v rnřstě Cottell (?) v

Bulharsku Podrobnosti nejou zná

my Jest jisto 2e více osob v pla
menech zahynulo Obyvatelé táboří
v polích

V JluhireKti zatčen byl bývalý
úředník srbského konsulátu v bred
ci Arnaut m podezření že zavra!
dil bulharského ministra Belčeva

K činu svému se přiznal
Snbnwna francouzská zamítla
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v rvii'iiMic
Tímť tyf4m# íky ř4lkt

ré dosud řie-l- y ro!i' dnutl strsn
i4rlt i fá-l-l (ííti-hi- a 1'i'uky sby
k i t i 1

7 iirj iřlte ('% kvapí
a jet třbi aby vře bylo cm hfjlřtte
jfíni AI dosiťl poslaly n4le
dující ř4 ly své rofhislnutl :

OmslitOriislia ano

PaUcký Ouiiha ano

NVbraski Cri--t ano

Vladislav Prag'i ano
Urtiřiii e Ord ano

Pioneer Wahoo ano
Dobroslav )tvid City ano

Tyrš PlatlMtiouth ano

Jednota Pokroku Lincoln ne

Jaroslav West Point ano

Hradec Králové Odell ano

Nechť laskavě adresují řády od

povědí n% Jakub tSoohitila

ICO sd4 Wllll SI Owfth Vsít

Zi řády Omiha a Palacký
Solečný výbor

Čechovó !

Jedete li ilo staré vlasti ruMe sobě

zapamatovali že cestující a jich
kofry hned po přistán' parolodí do

právu jí se po Železnici bezplatně
až do města Břemen Chcete-l- i

sobě uspořili zbytečných vydání
nesvěřujte po přistání lodě nikomu

tickety a kufry nýbrž posečkejte a

tím až dojedete do města B ernen a

pak teprve odevzdejte své tickety a

kufry jediné ceskó hrmě :

Kareš & StotzKy J

V JIIIIJMIJIV

29 Hnlmliolstrsisso 29
byste se svými kufry bezpečně do

domova dopraveni býti mohli (10--

Farmářské ponty
Pošlete nám své jméno a adresu a

zašleme vám knihy cirhuláře mapy
atd pojednávaní:! o krásné české

osadí jež před nedávnem v okresu

Barron vis„ zuložena byla Neku

pujte pozemky dokud jste nepřečetli
tyto oběžníky Jest to nejlepsi pil
ežitost k získáni výbornó larmy za

poloviční cenu co stojí a to v hezké
čei-k- ó osadě Mám na prodej 23000
akru výborných farmářských po- -
zemkn

Pisto si o mapy a cirkuláře nebude
vás to nic stáli K lloslioll
Tllx8 Kau Claire VVia

Česká Qsada
zvaná

BEROUN
t sc?eroT}clioilflí Minnesotě

oři Jráje St Paul Jk Duluth Na
dobu neurčitou se tam prolávij
pozemky po $5 akr i í kteří po-

zemky ty viděli a prozkoumali tvrdí
že mají daleko vťlsi emu a my
směle mnžeme tvrditi že nikde ne-

lze tak pěkné pozemky za tak nízkou

cenu koupiti Pozemky jsou u samé

železnice a vSude je hojnost dobré

vody O mapu a další podrobnosti
pište na

Jsmn KliiAU
Masonio Halí St Paul Mino
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ji lyvolsti a odníllo rozliixlně do

těrné nabídky anglického vyslance
který nabízel Anglii za prostřední-k- s

Lodě v japonských přístavech
byly zadrženy aby se jich v přípa-
de potřeby mohlo použiti k dopravě
vojanu pres uzinu KurepKou {jar
mezi Japonskem a Koreou úký rft

liv jen as 150 našich nil Široký)
Naproti tomu zaslala Čína Japonsku
notu v níž odpírá jí smlouvou zsru'
čenó právo používali přístavu jejiih
Jsponsko odpovědělo Že ve svých

právech zkracovat! se necá 12000

čínských vujínft jest na cestě na Ko

reu iib lodích dopravních kleró pro
vází dělové lodice s rařízením by
stříleli na Japonce kdyby v přisátí
bránili lvrdí se že z? Japonskem
stn!l Huško (severní soused Korey)
a Francie kdežto Čína má trojspolek
a Anglii na své strané Anglické a

Spolkové námořnictvo bylo vyssze
no na břeh aby chránilo zájmy ob-

čanu dotyčných zemí Válka zdá

se neodvratnou — Poslední zprávy
ohlašují že udaly se již srážky mezi

vojskem obou rozvaděných řííí 1)6

lová lodice byla potopena čínským
dopravním parníkem Proslýchá sc

?e Japonci zajali krále korejského
Čínský konsuí v Negasaki nsřfdil

aby vňichni Číňané Um usedlí své

příbytky opustili Osm japanských
a 3 čínské lodi válečné a 20000 mu

žů nalézá re v Jangcnu kdn kaMo

chvíle očekává se vypuknutí nepo

kojů Cholera řadí v Jtorei hroz

ným způsobem
V Janomku zuří čcrnÝ mor kte

rý zavlečen tam byl z Číny a nebez

pečí pro Spojené Státy jen tím
vzrostlo Konsulové napomínají
niAi vládu aby napnutím všech sil

zabránila zavlečení děsné nákazy do

Unie kdež by si nepochybné tisíce
oběti vyžádala

V Německu panuje velký rozruch
nad celní předlohou projednávanou
nyní senátem spolkovým Vládní
kruh v jsou rozhořčeny nad jednáním
kongresu a hrozí celní válkou pakli
na cukr bude uvaleno clo

VlUla němtekd od mít 'a konečně
definitivně přijmouti Doweftv oepro-střeliteln-ý

pancíř do vojska poněvač
byl prí posledních pokusech v rpan
davě prostřelen na vzdálenost 700

yardů
MJ"iévr které měly na podzim

ve výchortním Prusku býti konány
byly pro nebezpečí rychle se smc
cholery odloženy na neurčito Za to
námořní manévry budou dle vSeho

velkolepé a veškeré válečné loďstvo
rod vedením bláznivého Vilímka
bude bombardovat llelgolaud

Odbor ortfivnf
Nové velké snížení cen My mJ

níme co říkáme a učiníme vše J
sdbujeme Nejsou-l- i naftě ceny
iieiuížsf neočekáváme že vám

prodáme Než koupíte jakékcr
šatstvo vyplatí se vám to p roh iV
nouti naftě zboží Na jednom stf
máme nakupené všecky zbytky krti

ných mužských obleku snížené sil
ně na 1750 1 yto sestávají c elf
violu kašmíru atd jež by byly 1

cinép12 J
lento týden dáme do prodeje!?

nárň neiiáraiících se kalhot do Díl- -v f

Zh tlOň koupíte jedny pravé celoy
něiió kalhoty kašmírové neb che l
oiové ušetříme vám ♦lSO na jej
ně h aneb vám vrátíme peníze %

Dáme s každvm 1200 prodeje!
šatstva silnou řemeslnickou záštěmi

-—

GR0CERI!
——

Dělení Ke o výdělek r zlch b
Hech

V našem velkém grocerním od oj

[ni dostanete více zboží za 60 cent
riež jinde dostanete za 1200
Nakládané lososy v krabicích 1

Nakládaná sladká kukuřice fic
Vybraná rajská jablíčka 9 Jo kr
řiirdinky v oleji 41o krabice
Nakládané ostružiny Ojo krabic

Nakládané brusinky 8jo
Nakládané maliny 1 2 Jo kr
Kalifornské broskve 15 jo kr
Kalitornské Švestky 14 a 14 Je kj
Hodově krekesy 5c Ib

Čokoláda k pečení 17tc balíř
Kakuřičn? škrob 4 Jo
Sladká čokoláda 4c tabulka
Zhuštěné mléko 10c krabice
Innortované míchané okurkv Ví

qnart
_ _1 M A 1 1

Ffancouzská hořčice 2 Jo I„4
Velké kbelíky rosolu pouze 3

Nezapomeňte na míi velký invert

turnl vyprodej

HAYDEN BROS
roh 16té a Dodgo ul

OMAHA - NEÍ)

žádosti premiéra Dupuy e vftechnyézá se víe v pořádku a pluje stál

dodatky navržené socialisty a radí k severní točně

kály k předloze o tiskovém zákoné y Jjriiopolí v Turecku onemoo-▼ětaino- u

82—127 hlasft Po té zase „ju 4 ogoby cholerou Na všechny
dání přerušeno lodi uvalena karanténa


