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svolili ku pFeďedu poalanec
ké sněmovny na mlM nj nřjalho

IhfifTjlio dr Děni-dri- a

HsiUjoho liývftlho ministra

spravedlnosti v kabinetu Wekerlofř

jffil jent ti cisare velice neoblíben
k % ftll ftřmul jil Jednou byla krUe

dne 'Ji t m o fl hodiné ranní v

Iioiidýně „
V Analii v ťřNtavě (Ironesend

udála se exploze na válečné bárce

Petre!" naložené třaskovinsmi Po

mužstvu není ani sťpy
Nimed ú "Natlomit Zeituna" ne

prorokuje presidentu friiieouzskému
dlouhé úřadování "Tsgblatt" oée

kává od něj přátelskou politiku k

Nímecku Otárkoti je lak dlouho

dovede čeliti radikalismu a socia

lisrnu

Číiíané podnikli dne 17 ledna

útok is Hai Chanir Bojováno od

rána al do 6 hod večerní kdy poda
řilo se Japoncům nepřítele odrazili I

r I 1 £1— '
veiM cusi jsponKO nrinu iy
000 mužů čítající odtáhla smérem

severníma západním zbytek vrátil

se do New Chwang Ztráty Japonců
(sou jen nepatrné Japonci ukořistili
7 děl

Čína vyjednává s Japonskem o

mír Chan Ysng Hwan pověřený

čínský agent naléá se na cestě do

Japanu v průvodu Shao Yu Liena

Volba agenta považuje se za šfast

nou neboť Chan Yung Hwan sezná-

men je dobře i poměry nánnlů zá-

padních nalézaje se po dlouhá léta

v úřade vyslaneckém ve Spojených

Státech Spsnělích a Peru PrŮ-vod- ce

jeho byl attachern čínského

vyjlanectvi v Petrohradě Vy-slan- ci

tito mají přivést výsledek
vviednáváni k plstno-t- i — De

peše z Che Foo praví že mužstvo

všech eicfeh lodí váleonýeh vystou
pilo na pevninu aby chránilo zástu-

pce cizích zemí 'Pall Mali Gazette'

uveřejňuje list ze dne 4 pros ve

kterém se praví že obyvatelů Che

Foo zmocnil ae hrozný zmatwk ná-

sledkem blížících se Japonců Čín-

ské vojsko v městě se nalézající

chystá se ku vzbouření Z Wei Hai
Wei donuceni byli Japonci k ústu-

pu po velikých ztrátách Čiňuró

zajali devřt Japonců lelegrafnl
stanice na ostrově Ching Chen mezi

Che Foo a Wei Hai Wei byla opu-

štěna Spojení mezi oběma místy

je přerušeno
Afezi Merikem a Guatemalou chy-st- á

ms k válce Příčinou jest spor o

hranice Obč země stojí houževna-

té na svém a obyvatelstvo obou

svrbf kůže a rádi by si dali pustili
krov neboť z obou zemi sděluje se

že panuje velké vlastenecké nadšení

pro válku Guatemala prý vyjednává
o pomoc a republikami Honduras a

Nicaragua a chtí prý mezi sebou

rozdělili Salvador

Trpěla jsem trvalými následky
a používala k radě svých přá-

tel Dra Aug Koeniga prsní thé a

v krátkém čase jsem se uzdravila
ní Aretwgallová 148 Court St

Cincinnatl O

Českii kořenná a bylinná mast

V Omaze a okolí řádí strašně zá

škrt (difterie) Paní Kretschmero
vá vynalezla prostředky které pozů

sávájf ze zavařených kořenů a bylin
v jistém oleji a zvláštní masti S

těmito prostředky vyhojím každý
záíkrt za $1 Za vyhojení ručím

Uvádim krajanům ve známost že

jsem obdržela velkou zásobu cenných
kořenů a bilin k vyhojení plícnfch
neduhů a jsou jen u mně k dostání
Balíček 35c S mými mastěmi (4

druhy) vyhojím jistě revmalismus
kostižer bolení očí lišej staré rány
otok spáleninu zmrzlinu atd Za

48 hodin vyhojím chronické boleni

hlavy aneb croup a mými zavařený-
mi kořeny a mastmi Od shora uda-

ných nemoci mám od vyhojených

krajanů velkou řadu odporučeni ze

všech osad v Americe kde krajané

žijí Velká krabička moji mastě (5

unci) 50o Na venkov se zašlou jen
dtě velké krabičky zatl10 s poštou

ANNA KRETSCHMKR
2104 již 18 a Vinton ul

DTS4i3m) Omaha Neb
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si bude prý úředních povinnosti aby
lokátal vdéčnost těm kteří jej o- -

iliHhodne se jisté se sněmovnou a

nebude chilli obvod svého vlivu

siřití všeho buď prý druhým
Carnotem Nemá žádného ivláilnl- -

ho předsudku proti rsdikál6m a bu

de-- li třeba připustí i sebe rsdikál

néjftl kabinet Listy londýnské ví

denské petrohradské berlínské a

pařížské povaluji volbu jeho za

dfikas síly a mohutnosti republiky
Kvropa obávala se že atavény budou

v Paříži barikády a pochodeň revolu

ce osvítí oitét Kwpu ale nestalo se

tak Zvoleni Fanrea bylo prý nej-lepSí-

rosloaténím krise

V Francii nemají doposud kabi

net neboť veškeré pokusy Ilurgeoi-sov- y

setkaly ae s neuipéckem Po

rozmluvě s Poinosrem a Cavaigna-ce- m

president Faure požádal liour-geois- e

znova ta sestaveni kabinetu a

soudí se také že Iionrgeoia opětně
se o to pokusí při čemž co se týče

rádců finančních bude ae hledět ta

chovat členftra levice Jedním i

hlavních požadavku nového minister

steratva bude postupná dan příjmu

Když Cavaignao pozván byl ustavili

s Bourgeoisem nový kabinet náhled

jeho o danit příjmů vzat byl v áva

hu Cavaignao praví že učiní velký
obrat Veškeré osoby které maji

příjmu méně než 4000 franků

($800) budou t placení dané vyjmuty
Osoby s ročním příjmem 4000 fr

platiti budou 10 centinů daně osoby

s 100000 fr 5 franků a osoby s při

jraera 1000000 franků ne více jak 6

franků Touto cestou muže Francie

tiskat 400000000 fr ($80000000)
na nových daních

Ire$ident Faure přestal býti čle-

nem obchodní firmy v Havru

Jiýv president republiky francouz-tk- i

Casimír Perier pomýšlí na roz-vo- d

Prav! se že právníci Casimíra

Periera učinili potřebných kroků

ježtě ta doby kdy byl presidentem
Ku přijelf vysokého úřadu přiměla
Casimtra Periera jenom jeho matka

která doufala že veřejný život pre

sidenta učiní konec neshodám rodin

ným VSak nepříznivý poměr ten

mezi manželi nejen neutuchl ale

nabyl povážliví jfiiho rázu

Casimir Perier nahlédl že všecky

radosti politické moci nenahradí mu

domácí mír Prav! se Že v paláci

spravedlnosti co nejdříve bude roz-

vod povolen Jednáni bývalého pre-

eidenta odsutujt i nejdůvěrněji! jeho

přátelé Ač nelze všemu věriti co

slí jazykové vypravují o poměru

manželů Perierovýcb přeo stává tde

pozoruhodná skutečnost svědčící o

tom že vŘe částečná na pravdo se

zakládá Když se byl Casimir Pe

rier rozloučil s palácem Elysejským

odjížděl sice ve společnosti své ženy

ta vsak jej neprovázela do soukro

mého příbytku jeho v rue Nilot

nýbrž odebrala se do obydlí své se

stry v avenue Montaigue Mluví se

O vdově po zesnulém presidentu sně

movny Bordeauovi jako cí

choti Caaimfra Periera

Ilourgeoit přijme prý jestli poda
ří se mu sesiaviti kabinet úřad mi-

nisterstva financí Faure přistoupil
na jeho návrh uděliti všem politic-

kým provicilcům roilosť a povoliti

jim návrat do Francie Vůbeo zí-

skává si nový president svým libe-

rálním jednáním stále větsi přízně a

očekává se od něj že sledovali bude

Carnota totiž "pohybovat! se nsd

stranami"

Ve Francii hrotí se vzrůstající
moci socialistů a rodáků Během

posledních aedmi měsíců tiskali ra-

dikálové ato hlasů a potřebuji ku

své většině v senátu 35 hlasů a v

poslanecké sněmovně ku své většině

23 hlasy Podobni majorita zna-

mená docíleni mnohých revolučních

opatřeni a velikých převratů Na

nynějíl vládě jest aby učinila při-t- ri

nynřjiímuia preaidenta Periera

sinu
lHouhoUtu m(nitr cahraničný f

Hušku stařičký M IMJiers který

teprvé nedávno úřadu se vtdvf

KemM minulou sobotu Trpěl již

po delší dobu reinatismem a játra
nesloužila mu dobře (Jier byl
původu {védského Narodil sn dne

9 kvřtn 180 a jíl ve vřku 18

roků vstoupil v asijské oddlení mi

nMerstva zahranioneho v letech
1881— (50 byl vyslancem v Tehevanu
a od dubna 1883 po odstoupeni
(Hircakova slul se mililitrem ralra- -

čiiým
' tnnalitršíi! tmiíitrtilu bvlo iro

detnonalrativiil projevy vy louč no

dvacet studujících Zakázáno jim
na lále kteroukoliv universitu na

vštčvovat anebo usadit! s v něstě
kde vysoké školy se nalézají

limktj kf ilák "Kreiser" vyslán byl
ku Wei-Hei-W- dle vieho proto

jelikož očekává se že Japonci co

nejdříve na místo to t pevniny i z

moe udeří
Ve Vatikani měli zase trub! s

A melikou Jednalo se o známou

záležitost biskupa McQuaid z lio- -

chestru N Y jenž kkrnl proti arci

biskupovi Irelandovi ze Mt J aul

Mini Přívrženci arcibiskupa tvrli
že řečí kterou biskup McQuaid měl

proti arcibis Irelandovi v katedrále
Kochesteridcé jen úcta k Hrkv utr

pěla Ve své řeči odsoudilMcQuaid

přísně stanovisko které v zjmu
strany republikánské zatmi arci O

Irelandra posledních státních voleb

Vyšetřováni to je nyní u kotee i
církevní úřady jednáni biskupa odsu-

zují Tvrdí se dále že biskup Mo

Quaid je prvním hodnostářem clr
Letním tobo druhu ve Spoj Státech

který z kazatelny napadl arcibisku

pa Papež prý lituje že k podobné
události došlo Záležitost povazova
na je církevními úřady za něco neo

byčejného nepřirozeného rapežsk ý

státní sekretář kardinál mmpolla
sdělil kardinálu G'hbsonovi v Blti
more a papežskému legatovi ve

Washingtonu Saitolimn nález smír
čího soudu Nálet ten oznámen

bude též arcib Irelandovi a biskupu

Quaidovi Soud praví ta biskup
dopustil se omylu svou řeči jejiž
příčina byla bezpodstatná Jednání
arcib lrelanda bylo v každém onle
du schváleno

1'apei jenžpovsžoval se vždy za

druhou hlavu katolické rrancie při
cházl nyní k jinému poznání Po
hlední události jsou příčinou velké

obavy ve Vatikánu co ae týče mař
ných nadějí na sestaveni kabinetu
mírně republikánského na jehož zá

kladě oživnul by znovu vliv nábo--

ženský va Francii Papež pravil že

celá jeho politika s b ranču neměla

úpěcbu a li na určování nového

směru pro ní je přlna stár

V Itálii udaly se opět otřasy země

na ostrově Sicílii

Král italský jest prý odhodlán

rozpustit! sněmovnu

Anqlické paroplavební společnosti

hodlají příštím jarem ae sloučiti aby
spise konkurovat! mohly a němec

kfmi
Krdloima anglická Victorie sejde

prý se na jaře s carem Mikulášem a

carevnou v Darmstadtů

Špantlskd tnlmovna ustanovila

výbor jenž má prozatím spor mezi

Sp Státy a Španěly urovnati Týž
pozůstává za seňora Hanlosa a tří
kubánských poslanců seňorů: San

Pedra Moia a Pezora

Úřady turecké zatkly anglického
posimistra Cobba poněvadž prote
stoval proti tadrženl poštovního va-

ku t Arménská a týráni jistého Ar--

ména jenž nalézal se v službách

poštovních Teprvé na zakročení

vyslance byl Cobb produ-sté- n

a Portu omluvila ae ta čin ten

Turecké úřady očekávají že pomoci
této tadrzené pošty dopátrají se

jmen arménských agilátorů

Turecký sultán v dlouhém listu
ku papeži prohlásil zprávy o ukrut- -

nostech arménských ta nepravdivé
Žádal papeže by se u velmocí ra
nébo přimluvil Papež ujistil sultána
o svém přáteMvi pravil ale že by
dříve rád zvěděl zprávy americké
komise
Wintlom Churcbit nejstaršl syn

temřtlého lorda llandolph Churchil-l- a

sděluje zástupci Spoj tisku že

smrt jeho otce byla lehké Báno

konány zádušní slnioy v resnienci

rodiny Churchilovv na náměstí Oros
venor Mrtvola uložena bude příští
ho pondělí v kostele blaodonakém

blíže Blanheimu vedle dříve r?snu-Uc- h

dvou bratři llandolph Cuchilla
Matka zemřelého vévodkyně Mart

boroug náhle onemocněla

David City Neb 20 led '95

Tlfíito odvolávám vse co jsem
náhodou naténje se v nepříčetném
s avu řekl proti panu Mirt ftthovi

nsmaje k ton u ani nejmenšl příčiny
k uznávám jej veřejno i% muže řád-néh-

o

Frank Svoboda

)KCÍCíCClir Xses!
ZLATA ZRNA

ZnAloto) Din Jinoso IttWA
dn-o- d poStovnlm llatks

tOLI)
b bado 1d xmUo krámi
tllnitroTBo koUlog oula Kukuřice

_

IOWA SEED CO DES MOIXtS li

Obíli l III (Ml í
ťpoíortujl ct krsjanjr na náulodujlol Wkrs

KarUmankov ihl STÍtonámr rottodok
prou nemocem žaludku jMtwr ledvin a mé-eh- ře

lejtnena proti cukrové moíi nextravt-tolnon- tl

(!)ri![H'pib chronické lácpé tloust-
nuli dýchsviCnoiiti a žloutence Cená M Ib

todnitky 60o liliemi l2

Pilulky dithúinori a ether knlni fluid
jkiy tyto Jdou jediné úspf ítiíinl proti rheu-mntlsm- u

a boleni hlavy KhIhIio kdo m

trpí vyhojl bf huiij í-- :i dn& Ceoa
obou tclito lékft tl&

Prof Mngebnana priní elirlr Vooconl-teln- ý

lék pro lidi ú7kopr4 pro mladé 111 i ry-cb- ln

routo ucí a pro tv tlmž J konali práci 8

nachýleným tfloin Kttlcl rýmu chUpku a
bolesti na prsou vyléti velmi rychle Cena &o

ThwformotA matť na rány tpAUniny
vFedy a nemoci kožní Ffedíi JodoTormovou
Dit xárovefi jedovatou tádni Jln
niHhť nezhoji tak rychle a úplně rány jako
tato Cena 5io a &'

ro JLigra iwuť pro rtr&st tlatá a
vouíft —novinka: Jediný Jlétý prostředek od
Hranující zároveB Heky cizopáaniky a plhy
oblifju a řini pint zejména u iónských volloe

jemnou Cena II

Prof Hrejikého olni mat Uolvorsilnf
lék proti chorohám ořniin lilini ziroveB zrk
zejména u siaríich lidi Cena 35c

Dra HelUra práiek pro koni a Jiná do-

mácí zvifaia: chrání proti onemoenžni vyléci
neb apoB velmi zmírni dýchavltnost u koni
dálecliHpťoi a nemoce zažívacích a močových
áctrojt Hmrílni lesklou této plné aniž by
obsahoval Jed Krávy po ním bojní dojí a
Je-- li mléko zkažené brzy se zleili Cena t Ib
Nic 10 t 1100 20 Ib t4&0 50 10 11100 100 lt
MI0C
Dra HeVera otírá bromotá maC Vykejl

Jistě poíiiiajicl neh nepři II zastaralý ál(pa
vlní nohu (rlnsT-bone- ) prohnily (skfeeei
nálevky návni kont' a boule otlaíenira pod-
kovou povstalé při fomž možno kouě ku lehil
práci upotřebit Létaní trvá S až 6 nodél Ce-

na inoníi krabice S1&0 velké ťiíti
Dra Htlltra práiek na kopytnl nemoct

Cena II oj
Dr Ildlera ipecielni Uk proti kolice koňů

a hovězino dobtka Obsahuje 4 léky a sloo:
Lek proti kolioa křenové lék proti katíce po-

vstalé červy lék proti kolice větrové a lék

proti kolice povstalé zácpou nebo prožráním
Cena jednoho léku 11 v Jech řtyř leká 13

Dra JleUera Uk proti nemocem pratat —

dosud nejlopíil Cena f 100
Dra llelkra Uk proti nemotem ovci —

Cena llOo
DraITcllera Uk proti nemocem ptá TSo

Oznamované léky jsou po větllně Šalbou
obecenstva Já vlak vyrábím léky aestávajloi
výhradně látek Jichi se v moderním lékař-
ství Aspéftné užívá a proto doufám že mne
každý rozumný krajan podporovatl bude
Mnoho dik&vzdání mám po ruce
Ilu popisu choroby zuAlu též i jiné léky

Výlohy dtipravni (obyíeJnA S—30o muat sobě
uhradit každý sám peníze zasílejte ku předu
neb C O l a připojte k dopisu 3c známku na
odpověď Jednatelé a obchodnici léky ob-

drží ode mne mnohem vřUÍ proviní než od
kohokoliv jiného lkipiatt o bližší podrob-
nosti Doufaje v phzeB ot krajanb úctou

Dr UHELLKR
390 W18thSt

40tf) CÍIICAG0ILL

Pozor !

Ct krajan&m na venkově ozna

muji že proHtřednictvíia mého

závodu mohu Vam
uiíetřiti peníze pH nakupováni v kaž-

dém odboru jako grooernlm střiž-
ním odévnlm obuvnlm hoHpodář-aké- m

železářském hudebním zlat-

nickém hodin&Fakém tabáčnickém
doutníkářnkém likérnfm lékárni-

ckém atd

Chicago jest nepopiratelné největ-í- í
zásobárnou v této zemi jeho pra

meny a výbčr žádné jiné mčato ne-

předči a odtud Že i v nízkých ce-

nách není k překonáni

Jediná zkouíka Vás o pravdivosti
tohoto tvrzeni presvčdčiti mnul

Kdokoliv z Vás co potřebujete a

výSe uvedených odborft at jednotli-
vé aneb apolečně obraťte se přímo
na mné s ujiílřním že uspokojeni
budete hned při první zakázce neb

úxpora penčžnl a spravedlivé obslou-

ženi bude Vás atále nabádati k dal
íímu se mnou obchodováni
' Na dotazy odpovím po obdrženi
3c poStovnl známky Vlil o kata--

0g'
MAX KIRCHMANA

obotaravalalaky aávod

774 a 778 W 12lh St BonI'd

tf) Chicago 111

Nový kabinet j ffiluvil ne oficielno

ve suřmivno poahncA Ministr-pr- e-

sídent IJarilTy pratil že následovsli
burle politiku avého předrhňdce dr
Wekerle ponftvaiil zmčna kabinetu

IJče ne ouse oaob a ne innřru vládv

V 'eití doSIo k demonstracím
dřlnirtvs které táhlo ulicemi Vo

licie mí-- mnoho práce než zjednala
pořádek Konečné ohlukl e lid a

vetií msate a jelikož ne-bt- řl ne roze

Jiti byl pilicil napaden a doilo k

boji na fot ve kterém mnoho osob

bylu pornnčno a zatčeno 1'olicíe

střežila hlavné ulice vedoucí k sré--
movné ponl n:ft obávajíc ae aby
tam rozzuřený lid ne ncvrhl

Funslavisti ruStl a bulharSll pro

rokují zmčnu ve vládě bulharaké

Postavení knížete Ferdinanda jeH

prý ainé otheno a jedná ne o mož

né shotlč metl Cankovem Kravelo

vem a Stambulovern

Casimir Perier bývalý president

republiky frannouzké odebral ae c

paláce elynejkeho do avého obydli
řOukromého Když opouSiel palác

vířily bubny a stráž vzdala Seat na

rozkaz presidenta Faurea U vchodu

nalévali I í 1 ? Á vwnjLAa tx t r t sxti f v

ho i občanského domu Periera by a

bývalým šéfem svyin ne rozloučili

Casimir Perier oděn byl v černý
frak bez stuhy řentné legie V prft
vodu své ženy v černý fiat odérié

odjel v povozu do svého aoukromého

obydlí

Jlourgeoit odřekl seatavenl kabi

netu nAaledkem toho že Cavaignao

Peytral Poincarre a Bartton zdrába

li se vstoupiti do nčj Tit měli spo
lu rozmluvu a uznali Že stávajíc
aituace žádá ca sestaveni republi
kánského kabinetu jehož by by

Bourgeois hlavou Byli dle toh

náhledu že mezi nimi a ostatními

cleny kabinetu méně znalými otázky

peněžní snadno by mohlo dojiti k

nedorozuměni a proto žádali Bouř-geois- a

by sproHtil je lihu přijmutí
křesla v kabinetu kterému on by

předsedal Bourgeoi oznámil htied

na to presidentovi že nemožno mu

aestaviti nový kabinet

Felix Faure nový presikent repu-

bliky francouzské jest nyní predmč-te- m

pozorování všech lislfi Kádi-kál-
ní

a socialistické listy nepřivítaly
ho pHlií lichotivě a vřítědřiiy mu

tituly jako: "Reakcionář zvolený

monarchiaiy a klerikaly" "Vězen

strany zpátečnické'' 'Coadjutor pa-

peže Lva XIII" "Kreatura vatikán

ká" "Maršál domu prince Viktora

anebo 'mladíka orleánského" vévody

"Ubožák" "Figurant" ald LÍBty

mírné vítají nového presidenta vel--

vřele Dle nich jest Faure mužem

doby jenž nebude míli předsudku

proti radikálům bude-- li třeba by

povoláni byli do úřadu Waldeck

Rousseau byl by rozpustil snřmovnu

Tomu přičítá svou porážku Faure

naopak bude hledět ae acěmovnou

au ahodnouti V mnohém podobá ae

presidentu Carnotovi Jest prý ro-

seným protestantem ačkoliv ae k

víře přilií nehlásí a dcera jeho pro-

vdala ae ca katolíka ani vsak k víře

té přestoupila (S tím nesrovnává se

prohlášeni jeho v den volby?) Dle

tobo jest Faure prvním protestan-

tem jenž stojí v čele Francie od

doby Jindřicha IV Je velni vý-

mluvným Jako Carnot je náhledu

aplie neutrálních Zevnějšek jeho

je vsnesenesí ml byl klerenoKoiiv
francouzského presidenta Černé je-

ho obočí a vous odráží ae patrné od

bílého krátce přiatřiíenébo vlasu

Faure jest muž a lidu klér jedině
Usilovnou prací docílil napéci (l Vol- -


