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1 být hranic řádně střeleny

f Minuló étrrttk po tahájsnl an

gtickího parlamentu byli ilenové
iinlmovnv potltncft povolání do

Tforcdcl &tH2nl&o zbotl

Zvláštní výprodej zloll lněného
ta poloviční cenu a obrovské zásoby
bťlvábl za nízké ceny
Ltwrence IL sheeting 4o yard
Bílené plátno 5c

Kostkovaný iotiA na zátřry 4j
Nejlepsí kalika 3}o

Groccrie 2a ceny Mtóndjí
2'i liber nejlepéího cukru za 1100
I Ib 25c Sterling kávy 15o

1 Ib 2Mo Uio kávy lUo

1 U 25c pražené Uio kávy 20c
1 lb 40c Java kávy 32c

A vie ostatní v tomto oboru za

ceny valně snížené

i nlmovny lordů kde kancléř Hal

rH bá ř7 Stt královnina fto Králov-Í'- A

aVfialéhala by víc dftlelité bylo
tiilldf nftrt dá ilmnfkn ttserlinf I'f
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nyol aby vyřídily ponte nery
hnatslné tálelitotti v Arménii a na

východě vůbec pravíc ! vibutoj
obavy
V anglickém parlamentu byl podán

dotti od p l'rice kiy vlád odvolá

tákaa doválení kanadského dobytka

s io Anglie poněvadž zákazem ka

N nadití rolníci trpí ztráty Předseda

"Vzcieili s© otooliocLij !

A Levy tt Co 610 012 a 614 Broadway New York jedna z největřích
tirem hotovících mužské chlapecké a dětské obleky vyprodala nám

dne 6 srpna 1895 svou úplnou výrobu podzimního šatstva a

zimníků Za H7800O zboží ?a 55b na dolar l Všechno

zboží úplné novól Zisoby dochází denné a

většina bude zde v čas aby mohl býti
dána do výprodeje

Tiio 19 Ki-pí-
m 1805

za ceny mnohem menší než je možno vyrobili

Mužské a chlapecké obleky
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Ilirthťřhní proti synljMaiti nlni

sterstva v JipanA řote a iřekáá se

Ie bude nytijií řriifiUtff-tv- ii br

bétsm Itn V íe'a muset oditotipíti
nátlikem ! t Ir Notý jipnký vy

sltneo d Peking i llijtíi vyj Iná

vá řlnk'i vUdon o ntn')veitl
náhrady t% postoupeni yn{tir
ííiálTamř následkem íebol mneli

projít r-- smlouvu n ej(l tikli
dé byl mfř niavřen V t5to smluiivf

nsbyla lálná sama ustanoveni a

evropské velmoci kdyl dostaly od

Japan'4 ujiítíní Ie nebudit polado-vat- i

lidného úterní na pevnině ne

chaty dohodnuti se stran sumy obé

m válčícím zemím Nyní Čína vy

užitkovala postavení velmocí v této

otázce a stále vyjednávání protahuje

jspaneký lid jest ale jil tohoto cho-

vání tn jejího syt a nalebá na vládu

abý ti ponechala obsazený poloostrov
s krásnými opevněními v Port Art-hn- r

a poní vadž nynější ministerstvo

tomu odporuje naléhá na jeho od-

stoupení a jmenování nového mini-

sterstva které by bylo ráznějsf —

Japanský odbor námořnický hodlá

objednali několik nových válečných

lodí ve Spij Státech— Váecky lodi

přijíždějící a Korid a jiných mft
obolerou ztížených jsou podrobeny

'přisnó kerínténě — Nyní doebázeji
dodatečné zprávy o neštěstí bouří

dn 25 července spůsobené Mnoho

vesnio na pobřeží bylo zničeno a

přea 1000 rybářů na jednom místě

utonilo Celkem zahynulo v bouři

kol 3000 OHob

Jlong Kongské čatopUy přinářl

zprávu že bylo v Ilong Kongu od

kryto tajné spiknutí k svržení ny

nější vlády na Havajských ostro

vech Jest prý v něm zapleteno ně

kolik Američanů Policie jala se

spiknatí vySetřovati aledotmd nikdo

nebyl zatčen Čtyři z Američanů

prý vyráběli v malé vesnici za Ilong

Kongem bomby s nimiž měly být

vládní bud )vy v Honolulu vyhozeny
do povětří

Z Korei dochází zpráva že nové

reformační ministerstvo padlo ná

sledkem různosti náhledu s králov

nou stran organizace stráží v paláci

Ministr vtitra byl obviněn že se

špik! s Japonci za účelem unesení

krále Japanský vyslanec se rychle
vrátil do Seoulu aby udržel zde

autoritu Jepanska

Konečné zavládnul v jihobrazilské

provincii Ilio Grande de Sul mír a

klid Vláda se s povstalci dorozu

měla alibi vit jim že vezme ohled

na přáni provincie ohledně správy

její povstalcům zajistila bezpečnost
a stav obležení odvolala Povstalci

se naproti zavázali že složí zbraně a

že vláda presidenta Moraesa uznají
za právoplatnou nejvyisí moo v ze

mi

Revoluce v Macedonii dosud neu- -
tuchla Právě se oznamuje že tlupa
Bulharů 1000 mužů silná přepadla
vesnici Janakli kde spálila 290 domů

a povraždila prý 25 obyvatelů Po

dobné správy došly též z jiných pra
menů

Mak vezoucí dobrovolníky a

Havany do Santa Clara na Kubě

byl na místě dynamitem vyhozen
do povětří a skorém viichni na

vlaku pobili
Z lifiéH se oznamuje že Kurdo

vé opět se vzbouřili v Arménii a vy- -

drancovali vesnici Sagurekau

Justin Mcťarthy byl zvolen v

Londýně minulé atředy ta předseda

nové parlamentirní strany

Mužské tmavomodré obleky z ebe-viot- u

rozličných střihů jež se pro-

dávají od 1750 do $10 v tóto výpro-

deji pouze 1475

Mužské pěkné vlněné kašmírové

obleky jež e prodávají za 11250 až

11650 v této výprodeji $750

Chlapecké nejlepší obleky s dvojí-
mi kalhoty z černého kašmíru a
ozdobného cheviotu pro stáří od 4

do 15 let Mají ceny od 4 do $750

my vsak je vyprodáme po HťS až

$375
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tě tnt priVstalecký tni vA fed vypukly

iořy sirsn hien maielkn Jedni

řbtřjí ttUiil a álttl mjetřk Ajín#
lim fiAlefsjfrf a drtitf lomtt pro)

liff— Kul)Anp si fsfíjujf kíi vť

tf v bitv dh 4 irpn v Oul-yam- trn

1'ovslalerká llojn ítsjlt I

muH přepadla vojsko ísfiNk
ěltajíel mnlh a pn prudkém

txiji porsiilo panély kteří slratili

7u mrtvých meii nimi! dolík

dftsUijnlkS Ztráta povstalců byla

nepatrni kteří oWhodrdd vra

cejlrl se i Koby otoamojí 1 vojsko
ipanilské Jost v velmi Ipatném
tavn Jsoa hladoví otrhard fieiiKM-- ní

a nemají pražádného vlastenecké

ho nadienl Nemoci mezi UpanéNkým

vojskem místo obývání stále jesté

přibývá a vojsko jest velmi tmalál-ně- lé

— Z Tampy se oznamuje že

gen (iomei vůdce povstatecký
Jedni tvrdí že na soucho-

tiny jini zase že následkem pora-

nění

ňpanlUki miniitmloo přijalo ve

sehfiii odbývané v úterý dne 13 srp
snesení aby byl mari-sk- ý požada

vek Spojených Štátft zaplacen přlití
měsíc ale bez úrokfi Požadavek

obnáií 11600000 a úroky nyní již

obnááeji $800000 a má se za to že

Spojené Státy nepřijmou tuto nabíd

ka a budou požadovat! též zaplacení
ůroko

Nimeckou liberální stranu stíhá

na radě říáské rána ea ránou už zase

ztratila jednoho svých vynikají-

cích řleoft Dr TobiáS rytíř z Wild-hauer- u

zástupce mčnt Insbrucku a

Ilallu a obchodní komory IoDsbru-ck- é

profesor filosofie na tamní vy-

soké ikole vzdal se svého mandátu

Byl poslancem od r 1873

V loděnici v Kitlu v Nřmecku

událo se minulé středy velké neště-

stí Velké množství dělníka vracelo

se z lodě po lávce na břeh když se

pojednou lávka prolomila a vňichri

spadli do vody Osm mrtvol bylo

již vytaženo

V Jírut telit odbývalo se minulý

týden druhé sezení mezinárodní kon-feren-

za účelem odstranění válek a

zavedení mezinárodního smírčího

soudu Při debatě naráželi angličtí

vyslanci na Spoj Státy že prý áčko-l- i

v Anglie zaplatila požadavek ý

nechtěl kongres Spoj Států

povoliti penis na zaplacení náhrady
za polapení rybářských lodí v Berin

gová moři Wm Randall Cremer

redaktor časopisu Arbitrator a zá

stupce dělníků jej ale okřikl že

Spoj Státy zaplacení dosud neode

přely nýbrž že je pouze odložily

Liberální merické (mopisy tvrdí

že klerikální strana stále nabývá více

půdy v Mexika a p íase pakli svo-

bodomyslní nebudou poněkud čin- -

nějifmi poslán tam bode papežský
nuncio který vlastně bude vládnouti

a vie čeho se svobodomyslní do-

mohli bude poilapáno — Kubánci

prý sbírají v Mexika dobrovolníky a

několik na odpočinku jsoucích bý-

valých důstojníka se nechalo na--

Jmouti do služby povstalcům

Matická vldda znovu počal pro
váděti zákon dle něhož jsoa viickni

kteří jsoa usvědčeni pokusu sniciti

vlak na dráze zastřeleni Zákon

tento byl před dvouma roky prová-

děn viak byl na nátlak lidumilo

suspendován viak pokusy vyhodit i

vlak a kolejí se tak rosmnoždy Ie
bud znova prováděn Tento týden
bude zastřslsn hoch jménem Garcia

viděl ia dosud se mezi dobytkem

objevoTslj případy mřti tlezinné

proto lákat nemfile bft donud odvo

lán — Ve acbflti přívrženců atfíbra
▼ aněmovně odbývané bylo přijato
nineAeni víí ailou e namáhali aby

anfimovna vyslovila svůj soublaa ne

voláním mezinárodní penřinf kun
ference — V páteční achfiai parla
menta pokoaieli ae iržtí poalanci o

obstroktivní politiku a podávali je
den dodatek ta drubým viak anč

movna je bei debaty juden sa dra

hým odmítala — Lord Salinbury ae

vyjádřil v prrlamentu že bude pev

ni nalébati na íínskou vládu aby
odčinila ukrutnosti na křesťanských
tnisaionářích apáchané a cároveň ba

de pevným v politice proti porti t

záležitosti arménské Portě byl

Ilayden Bros mají největší obchod v Omazeskládající Be ze 27 rozličných
oddílů a obsluhu naleznete tu vždy nejlepší byť byste i nekoupili

což se však zřídka stává Naleznete zda vidy české klerky

HAYDEN BR0S0MAHfl NEB

t doprán čaa aby provedla opravy
u pakli ale porta bude déle odkládat 1W

(hránidla
Berle

--r UmMé údy

c Ohřívadla

Gumové zboží

Vzdušné

polštáře
Lékařské

přístroje
Y? Léky

Mužské nejpěkněji! obleky za něž

byste musili platiti $35 až $40 po
$10 $150 až $15

Chlapecké obleky pro stáří 4 až 14

let podzimní i zimní zhotovené z

cheviotu které se prodávají po $250
až $3 75 prodáváme od $135 do $175

Chlapecké obleky a dlouhými spod-
ky pro stáří od 12 do 19 roků zho-

tovené z cheviotŮ a kašmírů jedno-
duché i dvouřadové jež se urodávají
po $5 až 4750 prodáváme po $350
až $475

Nežertujte
se tvýma

-- a otMinn !

Mnot lidi stálým bnUufm hUvjr trplot
neHHjI ani ponítl o tom Jaki iltrj taji
jim pMmifani spraveni okuláry
Oři Jsou prohlédnuty zdarma

Tle Aloe k MĚ Co

Polytechnic Institute
dne 3 září nebo v kteroukoliv doba

vsecn zaousea i

na zápsdě jehož síní podlahy zaují--

Mezinárodni konference míru t
Brusselu zasedající odročila se min

týden Ku konci přijato usnesení

vypátrati zdali některá vláda jest
již hotova podati iniciativa k záleže
ní mezinárodního tribunátu k vyři-
zování sporných otázek

bude přinucena k respektování Ž&-do-
iti

evropikýeh nemoci Ku konci

pravil to varuje tureckou vládu aby

dlouho ai nezahrávala a Evropou ie
míra trpělivosti bude brzy dovršena
— Tato řeí uoinila v tureckých kru

síoh úředních velmi trapný dojem—
Parlamentární výbor odporučil při

jetí zákona o zavedení metrických
mér a vah v Anglii Ve dvou letech

bude ožívání jich nucené

"Standard" v Londýně nedávno

uveřejnil článek v nimž radil císaři

nimeckému aby se koneoni polepiil
a ukázal ae hodným avých předků

tiatiiny strany To rozlítilo veikeré

nimecké casopisectvo ani vládní ne

vyjímaje a viecky listy spustily sta

vidla nadávek proti Anglii Dnes

nad nepanuje viti! nenávist v Ně-

mecku proti žádné zemi než proti

Anglii— V Berlíně položen v neděli

aáklad pomník a císaři Viléma I na

H1'dÍlHtííio Lvs Mb NlíniJiíořntlikaM KaproU Paxton hotelu OMAHA N EU

Vstupte do Lincoln

při otevření nového školního běhu
vtm možnou Deze

Ústav tento jest nejlépe zsřízený
mají plochu větší akru

Nejlepší a nejitlnějs! fakulta vyučovali bude několikráte tolik před-

mětů jako se učí v normálních školách Ústav skládá se ze pěti různých
škol

Nejlépe zařízená obchodní škola při kteréž jest možno l v jiné obory
sáhající předasěty studovati

prn VA jtnrlaniiř tvlAJinf víIiíiHt české tříd v Vvvolte sobA neíi
9 pamaiaa viveuivi a virciritc

xi mělo rozhodný vliv na osud války
A tV wuasw nHw v — -

j
—

—j
— J J f

Iepftí ústav západu a nenechte se zklamati lákavou láci normálních škol

nebot právě tak lacino jest %ám možno dobrý ústav tento navštěvovaliBěmecko-franoouss-
ki

ěpanlUko bude mít dle Aředníbo

oznámení dna fi srpna 1(0272 mužS

sí Toiska v poli na Kubě Do toho se

České dotazy zodpoví E Táborsky český učitel

Anglické dotazy zodpoví Wm B Chancelior prea Tli2llxl

Rutká obcftodnl komora vydala

provolání k obchodníkům aby posý- -

lali své vzorky ruskému konsulovi v

New Yorku který zakládá v témže

městě výstavka ruských výrobků ta
účelem povzbuzeni obchodu st Spoj

SUty

V
iltá 21000 poslaných na Kubu mezi

dnem 12 srpna a P září na 14 lo-

dích AI viickni tito dorazí na mí-

sto bode v poli 76272 muža pravi-

delného vojska a 80000 dobrovolní- -

kA Z pravidelného vojska bude

19000 piiíflh 1871 jízdy 1161


