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Vzdali so obchodu I

A Ivy tt Co BIO tllii a 014 Ilroadway New York jedna i největřlcli
lírem hotovících mužské chlapecké a děliké obleky vyprodala nám

dne & srpna svou úplnou výrobu podzimního íitstva a

zimníků Ža $78000 zboží va 6Ao na dolar ! Všechno

zboží ťtplnn novél Zásoby dochází denn a

většina bude zde v čas aby mohla býti
dána do výprodeje
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Mužské a chlapecké obleky

liaiser Nilňerii II kterýž Jezdí
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mohli déle snáSeli nelidské nimi
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y ossische Zeitung' a 'Neneste Nach
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jvngne v Dtreani Amenco tezce po

kokovány Spolecnoat prý hledala
éž anglický kapitál vřak Amerika
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ravila Anglii o právem jí patřící
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lor Castíne přistála u ostrova Ma U

gtskaru nevypálil vlito todA p"
zdrav francDuzaká vlajce aby mu

dovolrno bylo přistát a když pak
mužstvo a lodřk ehtelo vystoupil u

ostrova bylo zahnáno francouzským

vojtkem pryč Nastalo vyjednáváni

při čemž Frsnpomi li své ukva-

pení a omluvili sp pončvadž Ame

rika má smlouvu a Madagiskarem
na celém ostrovó a když tato vláda

tieméla v onom místČ svého zástupce
tak americký velitel nevypálil ránu

na pozdrav Vzhledem k tomu

Francouzi se omluvili

f rande prohlásila že jest hotova

Bpolupftsobiti a Anglií v jakýchkoliv
krocích jakých bude třeba k zamě-

ní dalšího vraždéni Evropanů v Člnč

a doufá že Némecko též přÍHpi

svou pomocí

Španllskd vláda učinila minulé

středy půjčku $1500000 aby mohla

zaplatit Morovu pohledávku

llavamký dopisooatel londýn

ských "Times1' píše že udržení

ostrova přijde Spančlům drahopakli
nenabídnou Kubáncům nějakých

ústupků a nedají jim samosprávu
Již nyní so přidávají lepší vrstvy

obyvatelstva k povstalcům a pakli
vláda brzy něco neudčlá bude muset

ostrov obsadit po dlouhou dobu

Nejméně tři roky bude třeba udržo

vati velkou sílu vojtka na ostrově

což by stálo přes 30000000 a tuto

výlohu španělská vláda nevydrží Na

Kubě se vzmáhá hnutí ve prospěch

připojení ku Spoj Státům a pakli
tomu španělská vláda neudělá brzy
konec nabude hnulí toto nebezpeč

ných rozměrů Nezdar tažení gen

Campoae apůaobil v Madridě trpké
zklamání Carapos chtěl vyjednávati
a povstalci ale nezdařilo se mu to

chtěl je pokořit ale marně pak chtěl
a nimi znovu vyjednávati a znova

bez áspěcbu Jedině co Španělsku
zbývá chce-l-i ostrov udržet dát jim
aamosprávu Kubáncům ae dostává

nyní dost peněz odkud ale jest
těžko říci doma sebrané nejsou —

Španělský vládní list Imperiál odsu

zuje americkou vláda že dovolí a

snad prý schvaluje schůze pořádané
v Americe ve prospěch Kubánců a

varuj Spoj Státy že prý takovéto

chováni povede k roztržce — Špa
nělská vláda oznamuje že v prvních
měaících r 1800 vyšle na Kubu

100000 mužů vojska a důstatek lodí

aby mohly celý ostrov obsadit tak

aby revoluce byla rázem potřena

lYancoiai dobyli méato Andrika

na Madagaskaru Ilovové kladli

alabý odpor

Japamký ministr financi hrabě

Malsugata ae poděkoval

lručik PtUtr belgický velící

důstojník v Kassi v konžském slitu
byl zabil v polyoca t domorodci
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Salt FraiHÍ'4 a popUky ta tfUgra

my nsmajl přřiihovat II ta slovo

V unytkkhn irujdam sratila s

tento týdn ami riiká lo-- Seafrd ta

husté mlhy a britickým arnlkem

Lion který vrátil do ni privA v půli
Nastal poplach ale kapitán a lodníci

brzy restující utišili když lion

připlul vedle samé tonoucí lodě l

csstujítf byli naŮ přepraveni Centu

Jíťí ztratili vícehna tavatadla Nikdo

nepřijel o život ale při vstupováni
na druhou lo! bylo jich několik po

raněno

A J'A:uatiiru v JUiiI Americe se

oznamuje že vládni vojsko porazilo

povstalce pod vedením gen Alfaro

blíže města Ambatto asi 30 mil nt
sever od líio Hamba Toto byla

první porážka kť-ro-
u povstalci v

této revoluci teprv utrpěli

Jihoamerické republiky Peru i

Holivia které se hádaly zkrze néja
kou politickou urážku konečně se

dohodly a předloží spor nějaké jiné
americké republice k rozhodnutí

Vyslanci ne opět vrátili na svá

místa

j Iten Jamu v cíne se oznamuje
že se tamní čínští vojíni vzbouřili

shromáždil se před palácem misto--
krále Li-llun-

Ganga a žádali plat
Pak se obořili na krámy v městě a

pobili přea 100 lidí

Ze Šamjitje se oznamuje žo čle

nové komise kteří se odebrali do

čeng-F- u k vyšetření vražed na ame

rických missionářich jsou v pravém
toho slova smyslu vězni Velitel

americkéhe válečného parníku De

troit kapt Newell se odabral do

čeng-F- u aby se poradil a konsulem

Spoj Států zdali má připlout
lodí do Čeng-F-u a vysadit mužstvo

na břeh k ochraně komise — Dále

se oznamuje že mimo misijní míst

nosti bylo mnoho čínských křesťanů

v městě a okolí rozzuřeným davem

povražděno

Z Japanu se oznamuje "Novoje
Vremeni'' že Japoncům se podařilo
obsadili až posud teprvé pobřežní
místa na ostrově Formosa odkudž

vysýlají výpravy do středu ostrova

Nékolik těchto výprav bylo poraženo

povstalci Veřejné mínění v Japanu

jeat rozhodně proti vyklizení pólo
ostrova Liao Tang japan vojskem

Též se udává že Korea žádá svýiení

počtu vojska a námořnictva za úče

lem obhajování národních zájmů

Z Jlng Kontju se oznamuje že ae

ye fu co v cíne uaaiy nove výtrž-
nosti proti missionářům Americká

raissie bylo přepadena velkým zástu

pem Číňanů ozbrojených klacky a

různými zbraněmi Kaple a ftkola

byly rozbity a čtyři čínití Žáci byly
těžce zraněni Americký učitel prchl
V městě panuje velký odpor proti
cizincům

Cholera řádí v Japanu děsným

spůsobem Od té doby to vypukla
událo se tam SO 000 onemocnění a
lflODO úmrtí— Gen Takasima jme--

Mužské tmavomodré obleky z che-viot-
u

rozličných střihů jež so pro

dávají od 1750 do $10 v této výpro-

deji pouze $475

Mužské pěkné vlněné kašmírové

obleky jež se prodávají za $I2ii0 až

$1050 v této výprodeji $750

Chlapecké nejlepsí obleky s dvojí-m- i

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 $2 $5 až

$375

f !vHt kontroly nad tímto průplavem

j
% fjljl prý bude průplav dodčlán jen

f
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penřti pak bude

Ímerickými republik

jména a Sp Státy budou

míti ůplnč pod avém vlivem Jil
yní trpí pry anglický obchod

řehto černích velmi soutéži Ameriky
Německa Zahraniční úřadovna

%

i V llayden Uros mají nejvělšf obchod v Omaze skládající se ze 27 rozličných
oddílů a obsluhu naleznete tu vždy nejlepší byť byste i nekoupili

což se všik zřídka stává Naleznete zde vidy české klerky

HAYDEN BROS roh 16 a Dodgfc OMAHA NEB
Jloava Uulwer-Claytono- va byla do

1 Adriena ať ei třeba nastane roztržka

neni Anglii a Spojenými Státy

Vtliou ttnsaci vyvolal v Londýne

dopia válečného departmentu pode

psaný nejvyiiím lékařikým úřední

Jkem anglického miniaterBtva: v dopi
tom žádají ae měatak úřady aby

připravili ae na to aby v případ

lilky nebo vpádu nepřátelského

Mužské nejpěknější 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 s

cheviotu které se prodávají po $250
až $375)prodáváme od $135 do $175

Chlapecké obleky n dlouhými spod-k- y

pro stáří od 12 do 19 roků zho-

tovené z cheviotů a kašmírů jedno
duché i dvouřadové jež se nrodávají
po $5 až $750 prodáváme po $350
až $475

tSudud Slezsko a Korutany:
zde i onde nejlépe je jasno jak
rozumí se v Rakousku národní rov-

noprávnosti Majority slovanské
ale moc úplnou a bezohlednou

mají Němci Jsou si vědomi své

minority Proto germanísujf bez

ohledu na zákony a skutečnost
brutálností Němcům vlastní Je
diný kdo s lidem slovinským v

Korutanech ještě cítil byl slovin-

ský kněz Ale aynl zasáhl v ger
manisační akci sám biskup celov

aký Kahn Zaměnil slovinské své
okolí německým slovinské kněze

přesadil do německých osad a ně-

mecké do slovinských zcela jako
by byl zřízencem Schulvereina a
ne vrchuíra správcem duchovním
lidu c velké větiiny slovinského
I za hranice jeho sláva rychle se

iíří V Krajině kněžstvo vrhlo se

vesměs na — politika Má v čele

bojovnou hlavu i pracuje pilněji
snad než klerikální organizace aa
Moravě S touže tendencí Zemi
vfo a více zachvacuje svižné hnutí
mladoalovinské a tu kněžstvo mí-

sto aby pochopilo že jedná se o

oživení ruchu národního a politi-skéh- o

a v rozrucha tom spolu-

působilo stejně jako klerikálové

moravští v novém národnějlfm
hnutí bledá — bůh ví prou — mo-

ment protikatolický a iřiiuje vlast-n- í

organisaci — proti

1 1 ďáno bylo dovolení použiti veřejných

i y

nován mUtokrálem ostrova Formosy
a viscont Miura vyslancem do Korei

— "Novosti'' ©znamují že Japonci
pomálu vyklízejí pevnost Port

Arthur na čínském pobřeží

Ha parníku Jiaiko který přistál
dne 6 srpna ve Vladivostoku v asij
ském Uusku s Cí Fu v Cíně událo

se případů cholery Ve Vladivo

stoku samém událo se 12 případů

cholery
Emir afghanitamký vyslal své-

ho druhého syna Šazada Nazruia

chána do Londýna a zapověděl mu

se vrátit dokud nevyjedná s vládou

anglickou aby tato uznala přímého

vyslance emírova do Londýna tak

aby mohl jednali přímo t anglickou
vládou místo zkrze místokrále indi-

ckého jak se až dosud dělo Žádost
emírova byla ale rozhodně odepřena
a tím byl poměr mezi Afghunistanam
a Anglií velmi zostřen

Když má člověk čistou krev můře
i ta nejvftíf horka snadno vydrželi
Dr Aug Koeniga hamburské kapky
jsou nejlepšfm prostředkem k čistění
kive a udržení zdraví

Do okolí Hiiou llllls 8 I)

Chvatně známý krajan pan John
C Tarabetz dobrovolně uvolil se

listy nase pracovali Upoiorňu
Íiro proto naie krajany by přízni
své mu věnovali

Vwl Pik ZJwíu
JLstpoddře a Knik Am

k mobilizování armádních
(lemocmc obrany Miniáleratvo

▼aiay aacnovava upino imceni ouien-n- ě

áoele tohoto dopiaa Je nemožno

avidčti ca jakým účelam tento dopia

iyl aailán

I&i Uvot barona Alfonte JiotK-ichild- a

v Pařili byl ucinén atentát

Minulé aoloty ráno dcíla do banky

jeho velká téŽká obálka mezi jinými
tiailkami Duvřrný pínař Rothachil- -

&v Jadkowita myale že Jhou to

důležité právní dokumenty jakých
noho docbáif otevřel obálka až

oaled Jakmile ale vstrčil nožík

do Obálky a rřeříal ukrytý tam pro
vázek nastal výbuch při čemž písaři
rozbito pravé oko nékolik prutů u

raky utrženo a obličej popálan Má

id obálka obsahovala fal

rtufnatý Policie hned se

pátrání a myslí že obálka

Jte za to

í!vdo
U tbyla ani postou poslána nýbrž že

byla napodobena jako by vyšla po-jlto-
u

a Že byla mezi poitovni zásilky

JUpalována Dílo toto připisuje se

jr Anarchistům
r


