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k ( IH lomu
Stell Jftil
vyhlídl dňtřjnlk
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věinftm a tento také byl 345 hlasy
císař na baron HaníTyho to strhl
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Hraběti Hedervárymu udělena byla čtverce Hyl zdrcen a zvolal více
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den veliké bouře Ve Vídni zuřila
celé Francii a nalezlo ozvěnu v teploměr až na 32 F pod nulou
v pátek prudká bouře sněhová která
Berlíně a hrozilo vážnými násled- Mnoho lidských životu přišlo na
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Franrií Ob třl e dobrém
llravl Artnenl při jeho přljilti
do Franci poilsli ih- belitmu starci
a i botl skvostné kytleM ro dík ta
hájení rájmn armenskýcli
Uťtthtmt tastal přátelský dopis
pani Navikové ruské dopisovatelce
ngtickýrh litft v nřml Vyslovuje
přání by "dueh Alexandra III ještě
dlouho ovládal rádce !luka"
'iififi Jenl stále baží po spojení
církve východní n římskou udělí prý
dvěma patriarchům řeckým hodnost
kardioálskoa
Vyznamenání toho
dostane se patrisrchovi arménskému
Amianovi patriarchovi antiochské
mu OssefTovi
Okolnosti této při
kládá papež velký výxnam neboť ]m
přesvědčen le uělnl velký dojem v
celém oréntu a snad také přivodí
dlouho žádanou shodu mezi řeckou
církví a papežstvím Od doby úmrtí
kardinála Hassariosa v XV stol nenalézalo se jádnych duchovních
řeckých ve svatém kollegium vyjma
kardinála Hassnna Arména jenž
byl nucen trvale v Kfmě se usadili
Arcibiskup weslminsterský kardinál
Vaugham očekává se do Híraa jeli
kož papež má v úmyslu poradili se
n ním v
zájmu náboženské otázky v
a
Anglii zvláště o tom jak nejlépe
docílilo by se shody katolíku a pro
Výsledek porady této bu
testanty
de oznámen dle všeho ponději ve
formů papežova vyzvání ku anglické
církvi ly vrátila se v lůno církve
římské Mimo toho zanáSÍ sc papež
Lev XII myšlénkou docíliti shodu
pravoslavné církve a Itímem
ve
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Dostává potřeby ku
psaní n ruké francouzské anglické
a itěrnecké knihy len1 Jeho bydlí v
vesnici a smi ho jednou týdně navštíHlavlnski jeden t předních ftl
vit)
hilislft klerý poilltel se ni víech pn
tnovfeh attentátech těsí s ttejným
mimo toho má vlsslní
vJliolAtn
Fiiiilianov jenl měl
lékárnu
na vralé raia Alemndra
II těsí s svrdiodě v Kharoisku

Jsk(itkém řokn

ibi

tt-- vi)

eeli

elvl

Ksloulín bývalý dňtoJtjlk námořní
Jenl učinil pokus carovu yachtu do
postři vyhodili jest písařem v
bince a vlistnl půjčovnu kněh
Windt doufá že podaří se mu vy
hlndiii veAkeré mylné názory o Kůtku panující
Jiijumri vzali útokem Kai Ping a
fJlfiany rshnali Naobou stranách jsou

ilráty Když jHpunská armá-zřídili svftj hlavní stan u Shen-Yu-

značné

d
en

byla obyvateli kteří již dávno
t1tati pol vtňdou jipon-skovřele uvítána Japonci nalé-

přáli si

ti

20 mil nevěrno od Pekinzají se ato
přední divis prvního
gu Jest
armádního sboru Utkala se v místech těch v šnrvátce
Číňany a
zahnala je na útěk
Armáda japonská trpí velmi zimou
V Číně nedošlo ještě k žádnému
dohodnutí mezi válčícími mocmi
Vyslanci Japanátí vrací se bez výsledku domu
Japan nesloží zbraně
-i

až

1

dobude Pekingu

Kychlé vlaky do Chicaga
'Omaha&Chicago zvláštní rychlík

na dráze Chicago & Northwestern
vyjíždí denně z Ornahy 645 odpoledne přijížděje do Chicaga v 8 45

příštího rána "Northwestern vlak
č šest" vyjíždí z Omahy denně ve 4
hod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 8 15 příští ráno
Oba vlaky jsou
co nejpohodlněji zařízeny obsahují
Wsgnerovy a Pullmanovy spací vozy
jídelní vozy jakož i vozy pohovkové
Sultán svolil aby papež jmenoval
Písárca k prodávání lístku
arménské patriarchy
OKO P WEST
Pupel prohlásí prý KriStofa Ko 32tf) 1401 Farním ul Omaha Neb
lumba ra svatého
Římská banka Popolare učinila
SE VERÚV
úpadek
Cri$j)iho dcera Josefina provdala Vlastenecký
se zi knížete Lingnilossu Král italNA ItOK 1H05
ský zaslal k Hnátku blahopřejný te- obdrží každý kdo se v čas příhláaí
legram a císař německý drahocenný
dar pozůstávající ze ukvostné kol
lekce skvostů
Sníhová bouře zuřila v mnohých
provinciích italských a zničila mnoho
Ct krajanům na venkově ozna
majetku a lidských Životu
muji že prostřednictvím mého
Vinař německý opět jednou vhodil
závodu mohu Vám
do světa avé rozumy Při parla ušetřili peníze při nakupování v
odboru jako grocerním střiž-nímentárním vítáni v Postupími mlu
oděvním obuvním hospodář-skévil císař Vilém dlouho o zálež i to
železářském
hudebním zlatstech námořních a poukázal na nickém hodinářském tabáčnickém
lékárnipotřebu zvětioní německé mocí ná doutníkářském likérním
mořnf Ukazoval na mapě jednotlivé ckém atd
stanice námořní a činil pozorná pří
Chicago jeBt nepopiratelně největ-š- í
y
zásobárnou v této zemi jeho
torané na
válku
a výběr žádné jiné město nepoukázav na důležité body asijského předčí a odtud že i v nízkých cebojišlě
nách není k překonání
V Pruielu byly i rozkazu králov-skéhJediná zkouška Vás o pravdivosti
zavřeny herny
tohoto tvrzeni přesvědéiti mnsf
O rmkých vypovězencleh na SibiKdokoliv a Vát co potřebujete a
ři vydal v Londýně známý cestovatel výše uvedených odboru ať jednotil
a žurnalista Havaj de Wirth rajíma-v- vě aneb společně obraťte ae přímo
že uspokojeni
na mně a
obraz
Týž hodlá odebrali ae do budete hnedujištěním zakázce
neb
při
první
Ameriky uspořádali tde přednášky úspora peněžní a spravedlivé obslouna vyvrácení klamu šířeného o Sibiři žení bude Vás stále nabádali k dal
a
šírou se mnou obchodování
šířeného vylhaným spisem Geo
Na dotazy odpovím po obdržení
Wíndt praví ve svém pojednání že věíňovó bydlí v prostran- 2c poštovní známky Pište o katalog
ných avětlých a teplých pokojích v
MAX KIllCUM AN A
obUrTiWlakf tirod
kterých i květiny se nalézají Vé
tftové chodí denně do práce doly
774 a77W líth St BoulM
Chicago III
nalézají ae ve vzdálenosti aa Jedné tf)
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