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KoCárky jenž Iiosl se %

flisím
í Jest plné velkou)

vyzdol#n květnatým
eretonsm péry novťho Aj nn
druhu bytiklovými koty ( h{
a slunečníkem Cena y'ÍUU
II Kočárek plné vel-

kosti zhotovený a bím-busov-
ých

prutu vvzdo-be- n

egypt dsmsškou a

hedvábnými ínftraml i n1
slunečníkem a krsjko h hll
vým okrajem Cena (jlUUu
III Kočárek plné vel

kosti pokryt úplně ze-

vnitř hedvábným plyšem

hedvábný slunečník a

podšívkou a krajkovým
okrajem
Cena

vše jest No 1 $850
Í-Í-T Nejlepší a nejlevněji! druhy

za mírné ceny
50 rozdílných vzorku ku vybrání

si kdežto jinde ukážou vám pouze
druh jeden

Nábytek
Teď jsme kápli na ten pravý bod

učinivše souhrn ze šesti rozličných
druhu souboru nábytku do ložnice
po $15 každý Přítomně máme ro-

zestaveno v oddílu nábytkovém přes
40 souboru nábytkových v cenách
od $1050 do $5000 Mažeme vás
tudíž uspokojiti jak s výběrem tak
cenou

Čtvercové skládací atoly po $3 50
$385 $425 $450 a $550

Čtyry rozličné druhy nových židle
do jídelny po $100 kus

Mšlífte úi a mé se

Mužské jarni obleky —

cena Cookova $500 aŽt050 djQ 7R
nyní pouze za a I J
Mužské pěkné jarní oble-

ky jež Cook prodával po $500$1000 až $1100 nyní za

Mužské pěkné proitřed
ní a jarní černé worsteda
a kašmírové obleky pro-

dávané Cookem p $2000 010 flfl
$2250 jdou nyní po(])IUiUU
500 páru pěkných vlně

nýoh kalhot zbylých z ce-

lých obleků ceny až $5

prodávámo nyní po $1 75

$125 a

Co budemo jisti ?
Můžete obdržeti v grocernfm oddí-

lu slalkou kukuřieí po 5o rajská ja-

blíčka v krabicích 6c 25 íb hranole-néh- o

cukru za $1 Uio káva 19jc
Golden Ki 22o Mocha káva 28o
lb Kukuřicová mouka 12c pytlík
velký kbelík jellv 29c gallonovó
kubice jablek 22 Je

Máme té! zásobu všech možných
semen a krmtní pro ptactvo

HAYDENBROS
roh 16té a Dodge

OMAHA - NEB

iMvMrni jni i rnlf nf #řřjř4fio
pořá Iko protivlá Iní iKilar i íla
r n4hr!ri{víf rnanfrUfvl #♦

k rdlr4hrt
Pďwwln ffirhuťlgH řl fplt

Jedno Ik indii Ji drtilo O proti-lllovtko-

předloh dl fll nb
líjll 7 bm nilnriliiovánf illlfto a

liti n( avěni h tmtň jiným
obtliriAfii lichém debily ď itil l#
ntifmíd llohtř dn potyčky

pfdcdof ifilřnffty wiliowm

jnl rikiMl l aby j Ináií J ho jko
před'dy byl lritlíián'i K lomu
ivoUl Itifhlfř! "itií fiwrnám

moi ik ítiil mim k tomi lUijft
hvrilnf právo!" Nállota(a vřtva
k hř"n4if i k lyl k něnl příkro
hnu k M'vif)í nrrřfty protili
ďiviké přfdhdi ohřomftjml Vtl-nim- i

J'řtdnďt #ffw#4Ai tninUhr$ttt
kribA Mtilibfř-Wřilcli- M který
ivolen byl iátipcetri di lťiintitfi
itranon iřiřftlkfl(rři((novl i mlnU

(rttva riletkm výroku rlMře

jj! tif iil tento proti atrini irir
niku Cítt reiignaeí phjil

Vťiďt ntmttkd vynnluji e i

oejvice i(kt i trhy lahraniěné a

iUpřiti vývoi avýtb výrobkft

tejraena do Hpoj Ktálft H{wdkotý

koniut Htrr v lUmhrrku podává

iprávu o mihách německýth or
chodníku nalétli trh pro ivé výrob
ky ve Hpoj Hiátech Vláda něme

cka vynxnaluje eě jet dopo-moc- i

jím k tomu

Vt francouzské inimooni při ro

kováni o vojenukém roipoětu ová

děno zpravodajem výboru ie po!%
d ováný obooi nutným jeot an armá-

da francounká na tuttl výii a armá

damiitálo lounednlch uvedena býti
mun( Od roku 1870 vynakládáno

bylo prý Německem na zdokonaleni

armády mnohem více ne! Francií

náiledkem ěebol pak také nyní
Německo připraveno jeHt a armá-

dou tvou kaldým okamiikem do

pole vytrbnouti Armáda francouizká

měla prý by býti právě tak dobře

(organizována jako armáda německá

a na nějaký ten milion nemělo by ie

proto hleděli noboC úpora několika

milionu v ěae míru mohla by inad-n- o

porálku ve válce za následek

míli

Z fiíma dochází zpráva že papei

podrobi v ae nátlaku rakouoké vlády
zatratil antisemitismu rozhodnutí

avé zašle židovským záutupcQm ra-

kouským (Snad nechce svat oteo

přestoupit jtfité před cmrtí na židov-

skou víru Kotschildové a Židovsky

kapitál jsou schopny třeba i a ná

stupce Petrova udělat žida)

Poblíit JIull v Anglii vylovena

rybářskou lodicí mrtvola M Iíau-man- na

známého divadelního ředite-

le jen! a ohromným úspěchem pro
vozoval "Prodanou nevěstu" na cizo-

zemských jevištích Jel na Elbe do

New Yorku kd byl angažován za

managera Wagnerova operního do-m- u

Manželka jeho jest rozená v

Califomii

V Ijondýni zemřel v úterý ve

stáří 85 roka Henry Creswieke Kaw-limo- D

kterýž byl prvým jemu! po
věstné kllnovilé nápisy babylonské a

ninevejské přečisti se podařilo

Anglický rozpočet pro ndmořni-rto-

obnáší pro letoAek $18701000
Ib Slerlingň co! jent o paldruhého
milionu více ne! v roce minulém

Zvýíenf rozpoělu itab se nutným
následkem toho že vláda rozhodla

se rotmnožiti I ďstvo válečné o

10 křižáku a 20 lolio torpédových
tak aby Anglie opětně na prvé mí-

sto v řadě mocností námořních vy
iinouti se mohla

Anglie jak se podobá hodlá při

pojili 4 k řadě těch státu evropských
do kterých! jil s razných domně

lých příěin přivot amerického mísa
a dobytka zakázán byl Učiněn byl

totil ve ětvrtek v parlamentě dotaz
čeho té vláda učinili zamýšlí aby s

Vládou řoíh'dnillc posálkd t K

b iniěnoti měrou řoimnoliil tik
aby povifánf fisjsrj úplně potliěeno
ale I

pf ba louenost aplně nemol

njin bylo Uiitt vyslstl lam

fldrrtdilJícti phkl fjki a vrchním
v elílelem po eelý ěa oblořsnl Jme

rtován dMíjí %Mitih kubánský
Usrtinsi de Cimpos jmn! jil ně

kolik povtánf na Kubě p thěíil #

podíhlo — V pá'k onimno le
íllřriebovl podihto M Jeden

o I lil povstalerký ! Nf rol'
přilili f(ft Ciřři loví ( o lihlo

pik Wh"l dne místa IUiř Mívnfho

lostředik pftvstilsekěho ďdyti
iHfdtffntlli-k- ryjtnďdnl metl

llmitíl a Portm(ilkm t iUIittl
porls{lkho K"n#řál ! (limy

]n! upřrhl na in II portagiliké i
plístám f Ulo d# Jineiřo thýll m

k konění

S't Jliiťj vypakla kofiem lne

rivoh Jilýeh plléin vypukli
nenf dosid mámo mbof vle eo o

tom dosad mámo jt le vytlsncem
nsiím i Port au Princ telegrafová-

no la revoluce vypukla a le k orhra
ně lijmá natích pMlomnol parníku
váíeěněho tapotlebi jst Několik

ělenu pnsídentova kabinetu prý z

i lilnlho města uprchlo a někttřl
nich na atranu povstalců se plídili
Jelikol presidentovi Hppolilovl se

nepodsřilo pěníte na vypravení vol-

íka norou pojěkou shniti mohou

povstalci anadno vládu nynéJSí
vrhnouti lle pofednlch zpráv

vypukla revoluce i na opáČné strmě
ostrova iíral z lir její tím více za

beipeěen býti se zdá

Japonci dobyli opětné nového ví-

tězství nad armádou čínskou Do-

byli totil dle zprávy ve čtvrtek do-ál- é

opevněného města NevrChwang
v něm! posádka ěínská po plných 13

hodin houževnatě se bránila Číňané
ztratili 1000 mrtvých proti 200

usmrcených Japonců Zajato bylo
600 mužft a vítězům padlo mimo to
ho za kořitt 16 děl a značná záioba

atřeliva

Čína konečně do opravdy leze ku

kříži Jak známo jmenována byla
již jednou komise kteráž Japon
sketn o mír vyjednávati měla leč

jeliko! opatřena nebyla plnou mocí a

pouze vyslechnouli měla podmínky
japonské a předložití je pak ještě
měla ku schválení neb zavržení vlá-

dě své odepřeno Japonskem každé
ní jednání a ona a nepořízenou zpět

vrátiti se musela Nyní dle t Pe-

kingu došlých zpráv jmenován za

účelem vyjednávání o mír vyslanec

nový plnou mocí opatřený a sice

jest to místokrál Li Hung Chang
kterýž ji! v' pondělí v průvodu J VV

Fostera co právního rádce ca cestu
do Hirošimy se vydal

Sekretář války Herbert obdržel

kabelogram od admirála Carpentera
velitele amerického loďntva ve vo

dách čfnikých z New Cbwang v

něm! sděluje se že Japonci hodlají
dobyli pevnosti té a ohlásili cizin-

cům že poženou na ní útokem New

Čhwang jest důležitou pevností při
zálivu Pe-Cbi- -Li a vyrovná se Port
Arthuru

Z Hen Ttin oznámeno v úterý že

nepokoje a výtržnosti mezi vojskem

činským značkou měrou se šíří Tak
zrvražděn byl v Shan Tung generál
x té příčinyže vojsku svému v dran
covánf zbrsnovol Podobné výtrž
roiti udály ae i v Hanan a Liao
Yang

I Ceskoslev spol v Denver Cele

dbf t! hIIm kal Jo drabea Itrrtos UA%

mfatet t mUtatl p J Blgr 1US Markat
I Tt tmít Up tejaafk 1311 ( olfi ut—
afutla Barlaa k!on( J9JS Uaoola a

FRANK CUBA
Ciact raimíi

SCHUYLER - - - NEB

Xartapajn pH ih aea4ob proti
hal e Be)plalUrl}IUh tpoMaoatf pijla)
miiIm m aMotltý atajatrk faiiká lUMvi s
6~a síí ns-t-f

právě boljodlullíjr kontjtctlio knřie
nlirorDálKné ovečky Policii tt

prve po hodinovém táparj podařilo
ie t jmlnati pořádok
fllhkuu radou nlmtckou zavrieni

lyla v pondřlí předloha 2400000

tnarkft n atavhu torpcdovch lodic

povolující

ZetnidlUkd rada nlmtckd i ahájc-o-a

byla v úterý v Iierlfoo ta před

sednictví rnioifltra orby Ilamuier-'itťin-

V prvé achQíi rokováno vý

hradně o revoluci kterou! vláda Já

dána jest aby neponkj lovala výhod
i národ ft nejpřáUdňtéjSích iem(m mí-- '

evropukýro jel a Německem v jas
kěmkoliv ohledu noutřií dále pola-- '

dováno jent utvoření celní unie ne

'
strany rolnických mátu evropských

i' mni národ ní urovnání otátky pěně!
h _ - nt t

Dl přijeli upairum jiiuic uy cuui

plodin rolnických zvýšena byla

ii ZemídiUká rada némeekd přijala
K 30 blay proti 32 návrh hrabětě Ka- -

f i i
)ilte un imonop oiiHovuni oouniuo
bbchodu ilodatkemSe má caMzenl

i A'i AAI Jt Jil po rettluel Aí

potitilrflni f od tlilo ie v nlkolika

Jolyřkéth fvttllítl pfee lihy ftbřOV-ik- é

píetíle potádky IpiněUké pfxl-Uh- lí

{)! zpráv v pmděll doilýth
tři tlupy povsUlfcké i rovincti

MtUnii i vyikytnuvif byly roa- -

práteny Jrden i vd l 6gpn (hre li
pak zabít druhý Coloma byl zstěen

a třetí Mirrrro vzdat Členové

bind těchto bylí buď na útěku do-- '

padenl a pot hytáni neb dobrovolně

le vzdali Jeliko! v protincíi této

ani JcNlinkého povstalce na svobodě

ntzbylo posláno vojiko odtud do

provincií Pinano Havana a Santa

Clara V provincii Puerto Principe

panuje úplný klid a v provincii Sin-liig- o

de Cuba byla tlupa povitalecká
osamocena a trpí nejen nedostatkem

střeliva ale i nedostatkem potravin
tak ie vzdání se nezbytným jest

Tlupa v provincii Jaguey Grande té!

Jil ae vzdala a povstalci v městečku

Blaire opevněni o vzdání ae ji! vy
jednávati poěli V obec prý vzdávají
se povstalci na vieth stranách nebot

(

vidí dobře že při nedostatečném

ozbrojeni a úplném nedostatku stře
liva dlouho udrželi by se nemohli a

pomoci odjinud očekávali nemohou

an pobřeží loďmi válečnými pilně
střeženo jest

'
Místo Port of Spaiu na anglickém

ostrově Triuidadt ležícím blíže Ve

nezuely lehlo téměř celé popelem
čímž epfisobeno Škody za $4000000
a 30000 lidi přišlo o přístřeší Spol

kový válečný parník vysadil 250

mužft na pevninu a arglická dělová

lodice ai 50 k potlačeni plamenu
Nedostatek vody dodávané ze vzdá

lené vodárny zavinil tu plameny tak

se rozmohly Není známo kolik

lidských životu bylo ztraceno

Z Jlawaii doňU konečně zpráva
že kabinetem presidentovým rozhod

nuto změnili trest sairli vynesený
nad čtyřmi vftdci posledního povstá
nf tnovu dosazení královny za úče-

lem mujiclho na 35 roku káznice a

pokutu $1000 Celá řada dalších

ůčistnfkA povstání odsouzena do

káznice od 6 do 30 let a k pokutě
od $5000 do $10000 Kývali krá-

lovna odsouzena vojenským aoudem

na pět roku do vězení a k pokutě

$5000 očekává se že vsak ji trest

bude prominut kdy! pro vždy ostro

vy hawaiské opustí Kapitán loJě

kterou! i pevniny americké povstal-

cům zbraně přiveženy byly odsouzen

na 10 roku káznice a k pokutě deset

tifíc

V ipanihkéin iortesu učiněn byl
ve čtvrtek dotaa k vládě jakého sta

novinka Sp St vftťi otáice kubánské

zaujaly Ministrem osa 1 zámořských

odpovězeno že Spojené Státy zaují-

mají dosud v6ěi Španělsku stanovi

sko co nejpřátelštěji! co! prý nejlé

pe při pode-Jn- í návštěvě ipanělské
lodě válečné v Timpa Fla dok i
DO bylo

Jen otud prováděno býti pokud

lbude ulouíili tě! obchodním tá-jmft-
m

Nímetka Oiintouj enl lirabřtc

„ Stolbnrga c rniniateiatva prutikěho

V vykládáme v tom nnynlp Že prý
W láda a návrhy agrárníka noHou-ilUi- d

I f Vhlmeckéradi řliski rozpředla
V poěátkem týdne otrá debata o

f 1
oepoStu Vťjfnakém Socialista Lieb

I I necht nalěhal nato aby s armády
utvořtn byl uhoř který!

Í'1'iěmťckóbyl by nejen míří ale i práv

kdelto i Arodaí libera

vé aasc byli pro fachovánlayHtéiuu

f 'ťÓKavádulho a oroli vy láni armády

i rure ocihltft — Ve středu v Ats

atě o léinl rotpoětu pokraS váno

# tu trannti jfoulanco nociaiiniicaycii

proti týráni

j'!ojino te mrany daitonfku jako! I

L jrotřatováuo proti dosavadnímu apu

#f 1 'bu podávání itíinoHtl e trny
íf iojínu proli předutaveným an při

'# (5flwjbu tom těror nikdy uproMěmu

Irojínu prvedlnoRti dontati ae ne- -

' Vfí řyoor
řií-k- é rady německé který

ř fokoval o proti nKÍlirtickéin sáko

Vu favrll jeho oddíl jenl měl uta-- i

if
poviti pokutu

6 0 marku a věiení a!


