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HOKNOK ZÁPADŮM

VttHn t ntwkýth $1 M prohlá
ZPRÁVY ZAHRAHICHé

A' liwimkt dM" f HirVfftí

mri'ft MUiU ibMftfui práni Vt%- -

ví # I bll ) l(m fcipeew jn- -

niMfi Ffiř popuni ki stá Vť a

'ttft byl $%ihn )nbl # fbro
tli n potvill posilnému na nl

vojVi h odp r V sráli-- bylo II

řlnfkU a 4 v já i bitl a mnoho

ieh pořn'no
Chuml un iittmvt Júďm'H'1 jo

řpííml bojovníky hl na rsml Ja

rofiri ftí nimi pMvotl potil
NsV

Udrti n K monsuftíl řimobotl

Jipom i s lorMrni k jiířilm pobřilí
a priii ritt"Jf při-- ''♦ míl Ý" '

bn i: ftfti plřps hjl jJib třál#

ktré ubyii-jh- (obtjoo Při pokusu

pojeni #s ilvi-- jpnkýrh praporft

vjkf byl '#H jddy přepa

U% a vískána Po'ií třem sa

i dnílu iKfiknoittí

IV ty'flitíhA mti 'tru a U

hul v Jilnl Awerii nstl Dáhly

obrst Bolivie rhilaby Peru zdra

vila bolivlanikon v!jk na odvinění

ítiAné urálky a byla vlna učinili

nřjiké jiné ňstupky jiiiě aby byl

#por rnvai f brna armřml vyrovnán

mlritou retou Í)U poldních zpráv
učinil ihv li li v L Pi v Bolivií

ufok na ďirn periiankéb vysl

nrctvl vytloukl okna a kamenoval

ponUnee aby e Peru poninhl Vlá

da peruíiifká zaittvíla vyjednávání
a vyčkává nyní podrobných apráv o

útoku

'právy osobni

— Minulý týden navštívil město

naše bodrý jednatel náš p Kd Te-xc- l

z Bruno Neb aby tu nakoupil
zásobu vázacího provátku Úroda
si chválí pravě že zapotřebí jest
dvojnásobného množství provázku
na akr proti roku loňskému a má

pevnou naději v časy lepší
— Paní Bartlová ze St Paul

Neb zavítala min týdne a rodi-

nou do našeho města a jest návště-

vou u p J Kavana

Tržní zprávy

Cbloiigo 3) řrTíLO

Pí nlr i mora t cni l liUvuí prutu
I Hvoi J ilbý Jrk tbcilt liotofí proíáTá
n itTíW0 twrái 64 ífrviií 66% pro
tíH SKS proilnai 70

Kukuřic ji't ďiiT iplie octible]it x

4S'n pro 7ÍM 45 ifiWu ZStt3l
Ov J iBvnr !1u M'í bil WíHTtX

Žito en4 ochabuj prodávi tetf t iVi

itmo Jo onj tnUIen dobry za 8íiOo
Lnini wmano pontnáhln klftf v cni prodí-

rá M Uď i lQTat 38 pro lili $1 JO

Dobyli k hoTÍtt ]it canjr UU dotl dobři
tnout voli prodávají I $500f£l70 piknl
It toaSOO a prottradnl $3 ÍO 34 60 voU k Hra

3 2Vai 00 krávy a Jalovice ílGfc43 75

Vapřovj dobjtk v minulém tidnl valní

tonputil vlk tanto tdau poílná cnoa

ochab)l ad vvMI nci ř- - d tdnm tuíny
lehlí 7 za 19 KKtli M tilky 10(((J4O aado-il- r

%tOQiltO
Omabit n

V tdnl mlnalam byl ( řlvoz dobytka do trhá

pouikud hiijníjílm n-- l v mlnalam pMvaino
totil 93R1 hoviIho 14049 a 1371

kopového

VoU zvUiU krmených itála milá ta přivi-
li Dua poaza S atáda bylu v trba i niohl J

dno prímirní váhy 1400 lb prodáno po Í47Í
druhá váby 1380 lb po f 465 a tfetl 11M Ib po

1371 krávy a jalovloa }iea po $170(34 00 voli

k Kra ti 40U3W západ ul dobytk z ranil 1360

Q3U
Vrprovy dobytk v tydnl minutím ttoapoal

v eani taki prodával aa v aobota ai z ISI0
▼Ink tanto tyáen pd vlif-- m klatint v triieh JI

nch vzdor alabima pMvoa byl tai o--ay val

ni nllil Ma]1jil toí"ny a tilky prodával aa po

14 90 piku? po S4SQr3467-- proatradiil I470Q
4 80

Vajea iioílnall na v eeni JIpiI
IOJKI'4 tooft

llialo tkoro bz aminy k nakládáni SoSa
pákni vankova lOrřtllo t máalovan laUlSo

Přibal ]Mt a4 tiia eany 00 prad tydn-m- :

kurii 13214a libra ilaploa 47o kachny atari
7o mladi 10a krocani i"o hniy So

Brambory aa honi přivili a aaaa klaala Jll
aa SOOSao

SI Loola 33 i'oa

Pianloa aa opit v eeni alaiAlla prodává a far

váná 1 1 za 6S pro tářl S7 proaloao 70'

laknUoa kt-- rí mlnniya tydaam klaala pa-S- lai

Unto tyďa a oa prodává M u
40a pra (áH 4 pnlor II' a kviua SI

Bavtaajoat eany ochabl]! proatfadai za '

Farma na prodej
400 akrů známých co farma

Cobbova vedle samého mčutaCUrk
aon v Colfsx C Neb DopiSte
neb hlaste se a Blchard) Kren k
CC Fremont Neb Tl4x8

Mil Ují MIM výMnf ln l'
řiicMft iioiirivf ftli4a o svij

iifjf lmlřnřk ii tlili knliU

14 oiřU Útok m u lál ni

ftjíí]íf ulici a Mk l ř ku

líOMiw l '# frlirlstl btló hablflktl

st li f4ffi ifritillUk I- - lil

fké #ířřřl( fit policii l bl l V

Stok ipU'# Ari liíif Jfřt! ♦!

Vyleká # mi I }ř'thl npr4kl
J#i fcř ňf a lřnli4 I# filná íifw

v'4lfýf h nlřfil — Ilik4
líoty blijí iiUťxli a

k'ti by bls I4I itt4iil Hlimbu

bita hi ' ( )U by me a t r áv

níla liot~UI4biř Ui spq'biia v

tfirx kýrh kruitrb v ('sMim I! prsvé

pUn a pannu obtvy 1 lírn l u U

ppI4 výřbfKlnl nf4ihs nin ots
rit Tur-fc- láls li'i#fti oin4

iiiA')U brnŇ' Hifii" i a ýl4

(tm pohoriké bsttrri

'o'trtfté ifUfímy od vřUiny

fřftpikýrh dvoří Msi tAfnito bjl

tl mUu o I (ifoř FrantUka Joíí
l'uli(i utkU jskiboni 0orgirs
ktrý prchal smlrm ol kočáru

kJy 1 'itok na Htambulova udál

1)41 byli satčvni tři ?átl majora

Psaicy ktrý byl pro spiknutí

roikisd Stambulova popraven 'Dva

Ktolsi byli se slulby propuitln
a o viní přrd soud pro 6ča( na

vraHř — Indýbé připisují smrt

Htambulovu blavné knllcti ťrrdl
nandoví který prý byl hlavní pMci

nou vraidy a přímo jej vrahrra na

zývajt Litují Stambulova který
zachránil bulharský národ a drápft

Turka a smrt mu byla za to odmi

nou — Pohřeb zavraldťného odbý

val ae minulé soboty za velkého

rozčileni Ulice v Sofii byly střeženy

policií a vojskem Když průvod

přisel na mMo vraidy držel Petkov

který byl se Stambulovem když by

zavražděn sám maje obvázané rány
Dři altentátu utržené ohnivou řeč
a r

Objevením se oddělení celníků na

stal zmatek a lid se na v ne strany
rozbíhal Podobný zmatek se pak
leátft jednou opakoval Na hřbitově

byl hrob Paniců bohaté ozdoben

jeho přátelé sbromáždéní kol hrobu

chtěli provést demonstraci proti
Stambulovu bylí vřak rozehnáni

vojskem Zavraždění Stambulova

sp&sobilo v Berlínů pravý poplach

a některé listy dokonce píAí le bě

hem měshe možno očekávat! válku

na Balkánd

Odhlasováni HSakó rady rakouské

jímž povoleny byly žádané peníze na

zřízení slovinského gymnania v Celj

vyvolalo mezi Němci ve štýrsk
vzbouřeni jež místy přechází až

zuření V Hradci Štýrském kona

tamní Němci indignační schůzi ve

kteréž se pustili do ministrpresidenta

Kielmannsegga V Eggenburgu svo

lal tamní purkmistr schfizi německýc!
volicň v pozvání k této schůzi praví
oac purkmistr le poslanec Kalte

negger dopustil se svou poslední řec

a svým hlasováním na říšské radé

politické zrády a že jest tudíž neho-

ří en aby dále obeo GrazVoiUberg
v poslanecké aněmovni zastupoval
Polské listy vesměs souhlasně jsou

přesvědčeny le císař jmenovat bud

na podzim halifiského mfstodržilele

hraběte Badeni předsedou minister

stva a rozpustí říiskou radu

~Vprdvi odbývaných volbách do

parlamentu v Anglii unionisté se do

dělávají každý den větších vítězství

Sir William llaroourtv&dce liberálft

který byl na počátku voleb poražen

byl znovu kandidován v jiném
okresku na místo C N Warming

tona který v jeho prospěch ustoupí

Bývalý vrchní poitmistr Morley by

uktéi t)ři volbách poražen Tento
m

byl jii čtvrtý člen padlého kabinetu

který byl při těchto volbách poražen

Clm ddlt pokračuji volby anglické

tím imotníji ai v tom stolí strana

liUřAM IM oUfrif h pf4v

U U na mrv Ii" tukh #Mlň sil

AI poi'I nthovsb l A ífil

kon#řvttlv- - míjí Jil I0 rnft v

rlsřtiftlu a al hil po tol4 h

itU flim jit wfob#ffi sltíl
'
příčiny íofioln obral 'i Uvjf :

ibr4lí #tri bovli aofhlj

tifkýrn po) Istkrn j foti vft!l

inylilii wl !' I v phlfořm
ikon msim) fátu Jll Ar-Kli-f sb

pfoilff rbtíls oUtřinÍii snířnovňri

r a %fttfit rbtli mW-- if4

rný sfn#rirky "lioil pt'of" aákon

třn př'Nj# lihovin jřoil An- -

((liiřní VfUní protiví
Či-iu-

fltl l ftllt 'oUI 4l dl- -

{rb bsttfřit dťotř#'clva ni Kubus

ííbem l4M btld# trr pol4f ()))
mul lUlh vojkt— íl#n I říl-- ř

I n ar4dy %t a Clombis

plnjx právA ni Kabti aby s njl
Vřcliflli' vl#ií potMalrfc sfini l)

(inf4l t vvlmi oblíbený v vtt

4pal( In lii a KhUfi ! slibu]

rd nb vrlmi mnořo Orřk4vajl
] víirbiiy ř sirovy v Ykv Indií a

v Jil Amri# bmloti jun po-

máhat Apinlsko t5fi4 nál"lkfm

velkýeh vyd4ní % Uh prát lné o

kla lny a kdyby sa stl a relý ostrov

Kubu povatal ztratí nadvládu v 'k
In lii na Mlo Nsnovřjl iMlé zprá

vy o bitvě a Msisnilla udávají !

byl ApanAUký gonerál SantocíM a

nfkolik jiných vysokých dftutojníkn

zabito mezi nlinil yngpn Carnpon

a gen Camjos poraněn (!ampo se

pohřešuje a má ae za to že et po
vstalci obklíčen blíle liayamo Wpa

nělové udávaji le Kubánci ztratili

600 rružft a oni jen 70 kdežto Ku

bánci udávají Že Ppanřlové ztratili

přes 2000 mulu Kubánci jásají nad

svými úspěchy a tvrdí že za nedlou

ho se žhavějí jha španělského

KubdnUi remlucionáři kupnjl

skrze své jednatele stále hojné záto

by zbrani a atřeliva ve Spoj Státech

Kapitán J M Webb z New York

vrátil se tento týden z Washingtonu
kde vyjednával a odborem války

zakoupení starých ručnic které jsou

nahraženy novými opakovačkami

Tyto pužky byly prý roínény pro ku

bánské povstalce Výsledek vyjedná

vání není dosud znám Z New Yor

ku a Brooklyoa se posýlá každý tý

den již po dělní dobu kolem 5000

ručnio a náboji aniž by byly jaké

zákony Spoj Států porušeny zbraně

se však doHtanou povstalcům do ru

kou přece —Z Kuby se oznamuje že

u Point Mayei na Kubě přistála vý

Dravá filibusterA počtem asi 300
a

mužfi vezoucí velký náklad zbraní

nábojů Asi polovice jich bylo

Key West a ostatní z Brunswick Ga

— Ústřední kubánsky klub v New

Yorku konal tyto dny zkoušky s dy

namitový jlí balóny jenž prý dobře

dopadly Ihned prý zadali továr

nám velké objednávky na tyto balóny
a zásobu dynamitových patron které

mají byt do 25 července hotovy

Jlritkký válečný parník Tartar

zabavil skůner World v britickych
vodách blíže Kingstonu u Jamaiky

i l i li --

j x i

uniknouti počali házet podezřelé
L i i l iv i nii"" I'""'-- ' " '"""""'"ímr m

na Kubu vezeny do vooy ivayzí
biítičtí námořníci vstoupili na loď

nenalezli ničeho než náklad tabáku

Vláda nimeckd neústupné pokra- -

uje v bon proti německým filiálkám

amerických společností
i

pojišťova- -
cích Když filiálku svou

zruiila věnuje vláda pozornost svou

ostatním společnostem První obětí

bude asi Mutual Life Insurance Co

avšak tato jest pevné odhodlána ne

ustoupitl dobrovolně Především
dovolává se pomoci amerického vy-

slanectví kterél u říšského kancléře

slíbilo zaarociu v iaaa prusaa zaoa

aby zahraniční pojišťovací společno

ukládaly vVíondy reservu! a

větší Části v pruských atátnlch papi (

rech a spolecnoti dokazují že za

okolností takových nevyplácel by ae

jijs obchod T Prusku

A'IM f sonbls! s návrhem

Isoi Mřw Ifohsnlotift aby k vnli vji-
-

řficftl Málky třbřov4 svolána bjla
min4ř'r"!nl fcrinřtrfn al sou-fcř- ffi

slílíly fcsnrMřovl U svolily

návrbi Jti i poulí sdf řih#ti
lť jmi loho láhUdu I fconř

řfir I uková npvřd k lálnmti

ýalfdkit f)o íávvp ! Jl nmoIo
ivíitl ronit střlbřs anil by liro

ft#olraiU slstá inína ol ktfřl pry

it ft#of nphotitl

Amtrhkd t!fnd lt Hi ř t%n

Ci" odplula lftť lýdeB) S Přtř'

hři lui U Htokliolmí Vhi]it Utn

qpoř4'lli fuátl rářořřftl dtojn(rí
itnht k cti emrirkrh hostí IU

vili ci tifUtf al ArfřKf
iAllí při tom mm pozadu i Il?
co piti # lýs
Amnititn jřfftm 1'srks sUl rnl

rtulý iý ltn boru Maiterborn týl
47oo stop a povalovanou is jdftu

I fijrteUspiřftjí b k sťi4rf V c

ýb ívyrsMkýth Alpái--

Vrru v Jiřní Amsrite fidpovědfla

na líltírnatum Bolív} Ximltnuvii

polaUvřk lto republiky ta ďl-tkod- né

Vvslsnco Bolivie v iVru

polLlal pry o svůj ps aby i#dj
dn vlati své 7 Buenos Ayrrs sdA

luje sr le Bolivia o)hodlána jt
k válcp pro případ Je by Peru po

lsdavek jjí stmítla Z cbiUkýcb

přístavft dopraveny byly do Bolivia

posledních dnech velké záoby

pušek a horských dí l B hem 15

dnu m&že prý Bolivia vrhnouti na

hranici 4000 mužů

Hujhí ioctiiliitíl v Brusselu

Belgii pustila ae minulé neděle za

kočárem v němž jel král a pokřiku

jíce "Pryč a novou školní předlo--
ho-i- " hodila mu otisk provolán

ti předloze do kočáru Tlupa

byla rozehnána

Osm brigamlů aúčast ni vších se

vraždění v Arménii bylo odsouzeno

k smrti a oběšeno v Baku

Pit AnfjhSanů kteří bet vůdce~ ir '

pokoušeli se slézti boru Ortlea v ty

rolakýcb Alpách cestou dosud ne

známou spadli do propasti a dva

nich poranili se tak težce že sotva

se pozdraví Jeden z nich zápa

již ae smrtí
Doa chlapci vrchniho stevarda

Coombse na lodi France od Nationa

Line 13letý Robert a llletý Nathan

bydlící se svou matkou v předměstí
Plaistow u Londýna zavraždili svou

matku před 10ti dny a přes týden

mrtvolu její schovávali Byli zat

čeni a před soudem udali že matku

zavraždili proto poněvadž matka

mladšímu dala výprask

Italské parníky Ortegia a Maria

P srazily se minulé neděle naproti

ostrovu Del Pint při vjezdu do záli

vu janovského na břehu Itálie

Maria P se potopila a 147 osob na

ní se nalézajících utonulo Maria I

plula z Neapole do Li Plalty a při

bližujíc ee k Janovu nespozorovala

parník Ortegia který vyjížděl z prtt

plavu až byla srážka
__

neodvratná

ti&rwt nlariti i IMarii 1 vofnflfa
takže se potopila skoro okamžité

Ortegia zachránila 14 plavců a 28

'cestujících a vvslanó namísto lodě

11111 alif „hrtníní V14l
Uicuail umní w u w

Z AusUndži v Jmrnunsku re

lamu ir to i rii usi cnc ai aito" i
a

pozvednul proti vládě turecké a

nést v rukou povstalců Mosty přea
í
řeku byly zničeny — Z Plovdiva

v Rumunsku dochází zpráva le se u

Dlumul v Macedonii udála prudká
srážka Přes tisfo povstalců přepa-

dlo turecké vojsko byli ale a velký

mi ztrátami odraženi

Hornici tamhtnani v doUch Cerro
de Loro T Mexiku počtem mezi 150

200 "UviU ninulý pátek práci

ozbrojili ae a opevnili ve vedlejním

městečku Úředníci ve -- trachu před
zavražděním prchli Vláda na ně

poelala vojsko

M tam itml r lř#U pMps
vá doma se 4pM foibfib a

jt iméI po kutáno lfc I

h řn i # t ohjvatelé vyatJhofst

plitím límlo bylo připMvsno
W li li pfftM(
Jil f 1nm dmh ři'il"M

Vhfé f (Vhá h d r4l i'f 4
! hUj níminký h hb#fál6

A i a 1 1 i i - á

ufali 1 ftJlý mlniatř Plm-- f

řý bh#d éíi fl'IVlll
é mandátu I4 imíii a imc
n ll( pthm A'e PNnar i#pfijil

v4 h v érn foibolntitf J it í H
jř

po iri fliiMjr vir nulu i

!al
mHl Vttki-f- přoaby a v

I aiUaI aby zájmu vM n

-- 1 I -1 i (_!_ 1 li
ilja TMI J"m J"in i i

kf vřavy bittvnf byly mimy
k hodní kotnof f ('holin Je Ino

vsné mi um nabídla nominaťl

r''lsnrjl adtořila al ř jiholn
Jtnol V Plenurovi odstupuje

I "V jeden t njlpf-l- i neli nj
it aastsnea véel nérnscké 4ro

BspelMMpeínljíl odp&rce Slova

vftbvxj (tahA avlttté Hovín

Jř MJský poslán krabi Alfr!
ronini také prý mi ul jolitiky
t Proalýehá se ! Oronml a a

- I 1 šiď t
a laie evoooini pani wobmia a

rnberg vesmé éleoové devitiMa

o klubu Coroniniho hodlají se
t i a i a

Sito pfij!i do Tuhy tby navití

Virodopitnoti fttava ntletal ne

£eikf knéf který itjel ni i
tby na nivitévu do řinku a tamnf

Jinaké ůřaJy jej tam dne tatkly
oblaloba le deaertnva! a odk&ta

ho k jeho pluka ZttSený knči

moi brotl oienuký kabit obrátil
I na konaoia Spojených itatQ ve

KM ni a protestem a ae !&dotit aby
V jako amerického občana chránil

iď
vojenskými úřady rakouskými

iT eno aatčenébo knece-vojan- a se

Qdává ale mime aa to le jest to

j'4ar Klein a Brainard)
I Stav Stambulova který byl min
JI www
Uaděll lákeřnicky přepaden stal
i J

f ve středa večer betnadéjným
íoneSně ve čtvrtek rino o p&í desáté
í
rařel Veíer před tím atratil v6
4
? mí a Dřitelé lebo ae vzdali na--

(gte Vedor tomu vládní orgán
ír stále ještě udivil le bude

Akolika tfdnecb nadraven Vláda

ypaala odméno na polapení útoční

4 Policie a oddělení Jtedy pro--
ledávalo místo Sofii po celou noo

o spáchaném útoku nemohli ale

alésti iádné alopy po aločincícb
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