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Íijtl4matkki $iojrnl mezi Čínou

Japanem bylo opět zavedeno

hrabě llayash bývalý náměstek rai

bistra zahraničných zálelisií by

jmenován vyslancem do Pekingu

Vokoll J!'na Kwnt u Číny dle

zpráv přes Victoril JI O došlých
vypukla opět cholera l ortugalci
Číňané v Makao onemocněli a ji! se
událo přes 200 umrlí V samém
městě Ilong hondu událo so £5 úmr
tí během tří dna

'A Viny dochází přes Indýn zprá
va ie čínský císař vydal úřední pro
hlušení o ukončení války a podepsán
podmínek míru s Japanem V pro
hlášení udává vláda že se dlouho

rozmýšlela a uvažovala rady aby ve

válce pokračovala musela se vsak

podvolit podmínkám míru poněvadž
nuda neschopné vojevůdce Nepřlte
ohrožoval reking a neí by byl
vláda dopudtila aby se tyl dostal do

Pekingu radši se podvolila

V ěnimovně noruéíské oznámi

předseda ministerstva Emil Stang
že jest kabinet hotov odstoupni
pakli by tím bylo nynějdí situaci
nefiím vypomoženo
JYed ned donem kolovala pověst

že čínská vláda nechce zaplatit Ja-

panu dodatečnou válečnou náhradu
za vyklizení Port Arthuru a polo-
ostrova Laio Tang Tato zpráva
se nyní vyvrací a z hodnověrných
pramenů přichází zpráva že byla již
smlouva stran zvláštní náhrady při-

spěním velmocí ujednána a Čína že

slíbila zvláštní náhradu zaplatili

Zprávy osobní

— Pan Sefčlk zdejší občan

jenž před krátkým časem odejel do

staré vlasti aby doprovodil svoji
starou matku do Spojených Států
navrátil so včera opět do Omahy
Co so tý5e staré vlasti nenaleznul

ji tak jak si ji představoval a stě-

žuje sobě na zkracování tamní svo-

body Mezi jiným navštívil též

Národní divadlo a Národopisnou

výstavu Divadlo si chválí za to
však kritisuje postavený na výsta
visti čeHkoamerický kostelík jenž
sice z dřeva stavěn jest za to však

v slohu nio amerického při sobě

nemá Americký hostinec resi-

dence a farma právě se dohotovo-val- y

a dle úsudku pana Šefčíka
účeli svému úplně vyhoví

PanJos A Kolín zástnpeo

firmy Petru Importing Co a Cbi

caga zastavil se v mřstfi našem na
obchodní své cesté po západních
místech v zájmu jmenované firmy
— Minulý týden navštívil nás pan

Jakub Přibyl z Linwood a bylo nám

milé a ním s sejiti

— Pan Jos Itoubal i North Ilend

spolu s p Fr Fialou dřívťjsím soko-t- m

zdeiším navštívili bísárnu naši

nalézajíce se v mčsté návštévou j

— Pan J Odvárka tLo! Angele
Cal nalézal se v místi našem ni--
vfitévou u svých přátel a při té příle
žitoeti navštívil tél naši písárnu'
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iouíltví usneslo spfiobitl povulánl

apilrié dopravujn ibrsne přes hra

nice Vypuknuti povt4nf
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m co nejdříve Jak se zdá Kuko

fiřrjo tomuto povstání poněvadž

nejvíce zbraní přichátí t Huška

fynín z 7'therann v Persíi udá

vají že Iřěhem nepokojů povstalých

následkem pokusu o předčasné vy

mábání daní v Kuchánu byl místo- -

{{tivcrnlr a sedm úřadntka provincie
labito

Noý lichomořský kabel telegra

fický z Victorie na Vancouverovu

ostrovu na Hiwaiiské ostrovy bude

úplně celý britický Anglie nabízela

Spoj StátĎm žo povede kabel přes
ostrov Neckar blíže břehu Wash

ingtonu patřící Sp Státům na němž

by mohly Spoj Státy mít stanici

Tato nabídka byla odmrštěna a kabel

nyní bude poveden přes H00 mil

delaí cestou přímo do Britické Ame-rik- y

Ve smlouvě a Ilawaiiskem

Anglie si vyžádala slib že llawaiisko

nedovolí žádné cizé zemi nabývat

pfidu ve svém území

PoBtautnl tťuly v Anglii jest čím

dále tím kritičtější a nemine dne

aby se neočekóvalo rozpuštění parla-

mentu a odHtoupení ministerstva

Časopisy sestavují pilné nový
kon-nerva-

li

vnl kabinet s líalfaurem v

čele Jest prý již zcela jisté že se

nyaější ministerstvo neudrží

VAnglii se bude dle nejnověj-Síc- h

zpráv odbývali v červenci všeo-

becná volba členu nižší sněmovny

parlamentu Na všech stranách se

připouští žo ltoseberryho vláda Be

dlouho neudrží Liberální st ranči

hroaí vtlki pohroma — Vsoiky

peněžnickó firmy které

vlastní většinu zlata v Evropě a

ždímají celý svět podepsaly pamětní

spis k vládě v němž ji žádají aby

pracovala proti přijmutí stříbrného

základu měny na mezinárodním sje-

zdu

Némeckd snčmovna se odročila

minulý týden ale tentokráte se ne-

může pochlubit žádnou poctivou

prací a celé Německo pohlíží na to

a nevolí Hrabě Kanitz vyčítal mi-

nisterstvu že toho naslibovalo co

toho sněmovna udělá a zatím mini-

sterstvo svázalo sněmovně ruce a

ani slibované předlohy na zlepšení

rolnických poměrů v Německu ne-

byly přijaty Císařský rada Bootti-ebe- r

omlouvf 1 rozpuštění reichstagu
tím že v poslední době byly lavice

v eněmovně včtšinou prázdné a když

měmovníci tak zanedbávali své po-

vinnosti nechtěla vláda déle zasedá-n- í

protahovat Jedna a hlavních

pozoruhodností posledního sněmu

byl vzrftst smýšleni ve prospěch
Obé sněmovny jak

pruská tak říšská přijaly usnesení

odporučující vládé svolání meziná-rodol-
bo

bimetalliatického kongresu
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vstslcQ

ZtmWttenl v Itálii dosud neustá-

lo Ze Hoplito malého mMa blíže

Uiettp dojhizí zprava že v pondělí
vefer se tam událo nakolik prudkých
otřasu aemř Soplito jest starobylé
město mající mnoho památek mezi

nimiž jest vysoký viadukt sloužící k

vedení vodovodu do místa přen biu

bokí údolí a panuje obava že byl

poškozen Jak mnoho fikody bylo
uftinčno dosud není známo neb po-

drobné zprávy scházeli Z Uictli

poslána trpícím pomoc — Ve Flo
reocii činí úřady všemožné aby ule

vily bídu trpícím Vojsko byla
posláno k odklízení trosek po minu-lé- m

zemětřesení a v okolních městech

sehráno mnobo peněz k úlevé bídy

chudiny Král Mumbert pHspíl
sám znaěnýra obnosem peněz

lkúil zprávy o zemětřesení v

Kecku udávají že v jižní čisti

Kpiru bylo sedm vesnic zemětřese-

ním úplné zničeno a přes 50 osob

zahynulo

Wclítenl se sedmi anarchisty ve

Florencii kteří byli ohvinfni z vraž-d- y

Sig Dandi-h- o redaktora listu

Gazetto Livornose bylo skončeno

minulé středy Vražda byla spichina
ten samý den kdy byl president
Carnot v Paříži zavražděn Vraždu

(páchal jakýsi Lucchesia který byl
odsouzen do žaláře na 30 roků jiný

obžalovaný Komili který prvnřjsího
popouzel k zločinu byl odnouzen na

doživotí a třetí spoluvinník Franchi

odsouzen na 30 let do vězení Ostatní

byli propuštěni
V Jlalii odbývaly se v neděli vol-

by do sněmovny a dle nejnovčjSlch

zpráv získala strana Crispiho nepatr-

nou větáinu Hlavní otázkou o níž

při agitaci volební se spor vedl jest
otázka upravení měny Volby se

odbyly velmi klidně a žádných vý-

tržností se nikdo neudálo

fSopka Vetuv v Itálii jeBt opět
činnou Činnost tato zahájena byla

!stupují mocné oblaky dýmu % prou

y počínají téci i kráteru

Sopka poskytuje ta noci úchvatný

pohled

(
Z Malagukaru se oznamuje Že

zimnice strašné řádí mezi francouz- -

skvrn vojsaem aiero Dyio posiano
pokoření IlovQ

& (hiriiia

li no?í UĚi !

Můiefe utpořitl na sta dolarů

když koupilo zboíí pro-

střednictvím mícho ka-

talogu

i

Nový Ilustrovaný katalog
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a my vám jej zašleme zdarma

Prodáváme pouze spolehlivé zboží

a vrátime vám peníze kdy! s koupí

nebudete spokojeni Tento nový

katalog illustrujo seznam tisíce vý-

hodných koupí ve zboží střížním

střevících botách pláštích zboží

ozdobném galanterním atd jež ne-

mají sobě rovných nikde jinde

I3ff" Dejte pozor na náS list
zvláštních koupí v našem katalogu
Zboží za polovinu co vás stojí
doma

Vyplatí se vám kupovati

v Boston Storu
N W Cor 10 & Donglas St

Omaha Neb
1f~ VH objednávkách rmltlte o tomto {ssopU

íu řo jBtuonámka ťotll dkbtSO-l-

ROLNICKÉ POZEMKY

VE WISCONSINU

Nikdy před tím v bisloril Wisconsinu
ncHtřliovalo se tmu tolik lidu jako nyní
Hledající pozemky pHchiízcjí r východ-
ních Jižních a ziíímdních RtiUd jakož I

i velkých měst a všichni zabírají domovy
v krdsných lesnatých krajinách Wiscon-

sinu Zvlilitiií zmínky zasluhuje pokro-
čilá řeskii kolonie v Itarron Co Neuply-
ne tcniťř týdne aby to tam nckohk
krannn neusaililo Mnoho z nich si již
vystnvřlo pohodlné příbytky
Tento týden staví so opět osm ntvých

donift V městě Hanben staví so nový
hotel a někoHk nových bchodních bu-

dov vesměs Čechy
JcRt-- li zamýšlíte zakoupili dobrou

farmu aneb zaěítl obchod v osadí zaMcte
s! okiiinžitěí pro naSo mapy knihy a cir-kulit-

řo

pozemky popisující Zaílu Jo
viem kdo so piihlíÍHÍ

M ii in lfí(K) akru
knísnýeh rwlnlckých pozemku nejbo-hatň- f

pftdou pěkný vlnovitý pozemek
dobřo zavodňovaný fetnVmi potoky po-
blíže krásných Jezer oplývajících rýna-
mi Vlastním těž asi 1X) nejlcpSích ob
chodních a obydelnlch loto ve město

Pozemky 1 loty prodají so za nej nižší
možné ceny a mírné podmínky Přijďte
n vnl dokud jest osada nová a ceny nízké
Majetek budo míti v brzká trojnásobnou
cenu
Nernámo zde žádné Jjorké větry v letfi

nneb blizardy v zimfi Lnxla vždy dobrá
Hojnost práco v zimř Dobré trhy na

výrobky 1 dříví Toto není žádný hum- -

iU)í a monu řanlali jména nejménč 50

Čecbo liž kounili ode mnó pozemky
řeknou Vám to samé o pozemcích co
nrnvím lit

ZaMeto il rro cirkulářo nestojí Vás

nic T7-1I7--

K ROSHOLT Eau Clalre WIs

JSl™}™
oboru Divadelní spisy máme vftechny

v rftzných sbírkách
"jtu0Vznam a obdržíte Jej zdarma

Adresujte Jednoduše-
-

IWtrok Západu Omaha Xeb

Kubincí mnobo a povutaleckó tlupy
1 tobo Uk hnětl nevzpamatují

MMarti byl ve Sp Stitecb dobře rn&rn

{neb ttr4vil cle u vybnanutvl dloub4

V lét musile prchnout o posledním
bobánskím povutAní U mrtvoly

?Marti-b- o nalezli Spanžlovó mnobí

(dftleiitó Iitiny

i Nlkleři vynikající Kubánci ve

£ Spoj Státech meškající se vyslovili

II že prý povHtalcam na Kubž chybí
M aympathie lepífch tříd na Kubě

yi Nyní prý jest situace docela rozdíl-b- $

nou oď onň při ponledním jwvHtání
?lfVýsledek tohoto povHtání jest prý

f velmi pochybný Z Tampy ve Flo--

ridé docháit zprava doíla i jdním
'

parníkem v níí se roz

áhodn£ popíri íe by byl Marti v

Ze Spanilských pramenu

lídocb4zí zprava v níž se tvrdí že

plukovník sanaovai a vsuu inuzisveui

bitvu íe 400 povstalci a porazil je
Kubánci po rozšíření zprávy o smrti

Martibo složili jeětS mimořádných

)! 25 procent přípévk& na revoluci —

Do ílainesville Fla doch&zí s tibo

Crra Kubincu zpriva že dne 18 kvřt

í'vbyl major Hann poslán se 600 po-J-%

vstalci k Neuvitas aby ctránil při- -

atiní nřkolika lodí íe Spoj Stitft

veaoucích povstalcům zbraní střeli-

vo peníze a flřco mužstva Španf
lo-v-

A

se o tom dovčdíli a vyslali na

míatr finn mužá voiska lež povstalceww — 0 mm

ce tří stran najednou napadlo Ztri-t- v

Dovstalcft byly pořátku třžkó

í brzy "6 aie vzpauiaiuw uuvuu

čtveice a pomoci opakovacicu win--

liij ebeatrovek zahájili tak prudkou pal- -

ba do řpanelskího vojska že toto

l utrpíodísnó ztrity dalo se posléze

A na 6tik a lodS byly pak vyloženy

7

i

íh

i

7
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ffjHmlhhl vllda nařídila zskoupe-- podobné jako r 1894 byvši prováze-

ní 1200 koní pro své vojsko na Ku- - na zemětřesením v Japanu Turecku

bfi Koní mají být koupeny na Kecku a Kalabrii Z fráteru vy- -

Jamaice a poslány na Kubu

RnmLlika Uolombia v Jižní Aroe- -

rice vymáhá oucenoupojčku ve svém

území v obnosu $1000000 ku krytí
výloh nedávnými politickými ne-

anázeroi a k připravení se na neoče- -

kivaná obraty ve sporu o území

%Moaquito f Střední Americe


