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Nu fcrřťí íl podotknut 1 vli It
i podá rs4vrb na změnu volebního li

koná poula 1} je pevní odhodlána
A ajlstitl dělníku hlasoví! pr4ro a

j llriititi jeho hmotný stav Pmsněftt

n ministr Bilinký podal rozpočet

ííiNenl jeílé Jito Jak se vfiči rsotímu
fVfmínísierstvu zachová spojená rtřm- -

jkcká levice Pronatlm vyřkáv4 —

f Íl Vzhledem návratu k normálnímu

stavu věd vláda zachová si plnou
svoboda jednání v$či stranám které
bude posuzoval !) d!t Jejich progra

i mo nybrl din Jidi jednání —"Vol"

? Ji'nlie Jvurtl tkfararztnherg skost

natély Aristokrat aby demonstroval

irotl notému kabinetu lladeniho

' "prohlásil Je vzdálí ne arUmcntnílio

tlivota Kníže Hchwítm-nWr- junt

§r!lenea pmké muřmovny

ř dne 29 t tn
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Muhkť zimníky
Dali Jsme ptáv do prodeje píkné

Iversey íavsř zimníky v barvách
hnědé éertié l svétlé jel prodávají
se Jinde po IIOU i4s 500

Vpobeeně mámě Campbell Ker

sey zimníky které jinde by stály lift
al #20 U nás $11 50

Pravé Melcalf Patent Heaver zim-

níky které jinde by stály 20 al
%n U n4s llfi00

Mužské obleky po 1575

ZallO koupit krásný kašmírový
neb cheviotový oblekjenl se vyrovná
$18 oblek Am jinde

Za 112 Jif !' a $18 koupíte nej-pěkněj- ší

obleky zhotovené t impor-
tovaných a domácích cheviotA a kas
mírA jindo stály by vás od $18 do
$25

t
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postttl k"ťil řl Kttbri k protkou

fi4nl kobánskýrh f4lclitotf Sp

nl'k& iiřidy přohlslají In rtwďivoH

komisi na ostrov vstoupili Dílová

to lin tf anílská "(Urldíď rotbilí s
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tSp tn4lu'4 oblaíují le elařílose

Jím zajm Míli o I lít povstale A

JihwmerkkÁ republiky vyslovují

sympatie ve prospěch o svobodu tá-pss-
kl

Kuby
uAmeriku pro AmeriniT' jet

heslem hnutí vmíklého v Mexiku

M4 aa úóel Z'rsinisovatl veškeré

republiky americké v Unii ku chrá-nř- nl

z4Jmu této pevniny proti evrop

akým mocím

Jihoamerické republiky Urazilie a

Peru prohlašují s též ve prospfeh
spolku vSedi republik amerických
aby zabránéno bylo stále rostoucímu
ídlctioni se evropských zemí do na
sich záležitostí

Z llmzilie docháíí zpráva o zmá

hajícím se hnutí monarchistickém

Agituje prý so ve prospěch princ
Piera sasko-koburgsk- ého jenž jest

synem prince Ludvíka Augustasasko

koburgskébo a princezny Leopoldy
brazilské Narozen byl roku 1861 v

Hio de Janciro a nnlert m nyní v

IUkouxku Brazilský vyslanec v

Anglii tvrdí že prino ten jest Sílený

V Quatemak událo se v pondélí
více otřasA zemé

Americký parník "át Louia" byl
na moři porouchán a dostal se do

Soulhamptonu pomocí dvou jiných

parníku kteró ho vzaly do vleku

Bylo mu zlomeno kormidlo

Z AUuky stí oznamuje že oby va

telstvo (zlatokopové) kteró dle nové

ho rozměření hranic připadlo by ku

Kanadě nechce býti k Anglii přivtě- -

leno a žádá aby bylo ponecháno při

Spojených Státech

Jfémedcý ciaař jest velice spoko

jen svou návštěvou v hisasku a při

odjezdu pravil: ''Zdá se vskutku že

pAda tato stala se zcela německou"
Ve své řeči před pomníkem pravil:
"Přísaháme v okamžiku tomto před
sochou vítěze naXeho nezapomenu-

telného otce že udržíme víe to co

on zbudoval že chrániti budetn země

říšské a jo zemi zachováme k tomu

pomoziž nám bňh a náS německy
meě!" Na zpáteční cestě odmrítil
Vilém přijrnouti velkovévodu Lazem- -

burgikího pro jeho protioěmecké

snahy

Vůdce socialistů Liebknecbt bledí

vstřío krutému pronásledování pro
svou M pronesenou na sněmu ně-

meckách socialistň Nejchoulostivěj
íí místo v řeči Liebknechtově prone
sené na sjezdu sociálních demokralA

ve Vratislavi vztahuje se na osobu

císařovu jež vAdce socialistA cha

rakterinuje jako "a části směsnou

lotnýAlivost a části jako projev ne

návisti" Hedaktor socialistického

istu t Hannoveru jenž poznámka
Liebkneihtovu odvážil se uveřejnili

yl rorníž zatčen a pro urážku veli- -

čenstva obžalován Úmyslem vlálv
est a Lisbknecbtem soudně co nej-

přísněji naložiti a socialistický list

Vorwarls" potlačili
Krátonnn Jlegentka řpanělská pro--

pAjčila mezickému presidentu Diazo-v- i

velkokříž řádu pro vujenské zá- -

slohy (Spanělové chtějí ai patrně
naklonit Meiikány v otázce Kuby)

ttvo Ilibotovo Třířinou byla ne- -
(

dávno objevena korupc vzbloJem

ÍXku jiínl dr&re Vláda byla obviní-- [

A % 2 bylo ji tnáwo 2e rfizní

poslanci a nenitoři mřli roipfch z

podniku oné dr4hy 4 viníky nentiha- -

'1 ta Mriřmnfin lfiiítl litvrh 2T1

'
1

í

kim strmý vlily ťir-- k o kw4
vř lí f# Joi slíbou a r4 li by rotbilí
řfii ()manskoi !tVflti'n( víbor

jth tři'!'ji limniíní poptitnje
ml 14 bofknkren4 Armíny ku

ví}"tiř PomAry Jsoti tak ř(irvan
le nsbylo by diu kdyby Jelnoho
Jne roťiřil se v říii rsvoluoM kte-

rou t% oUt padne buf tienřjil
tinf cl4 flíe Moliamedva

Vyntawi př dtoře tureckém do

h'fdli se pndati společnou 14ďt k

arménskému patriarchovi aby přiíi
níl se o potUiení proti dynastické

propagandy arménské

Jto (Jmřihrudu došla Kiráva od

Kuvirnéra bittliského le otbrojertf
A no ort i přepadlí minulý pátek tu--
rťekou rncSitu kde bezbranní mosle

míní sř-š- se k pobožnosti Vojsko
i ŽAtidarrnové dostat ili se na místo

výtržnosti a na obou stranách bylo
víe lidu zabito a ranéno

V paláci tureckého sultána nale

zeno bylo výhružné psaní sultánovi

ISéžftým vyšetřováním vrženo po
dezření na H sltibft palácových kte

rým nechal sultán bee víech cavikft

hlavy srážet Takový burbsrismu

trpí civilizovaná Kvropa ! llassan

pasa ministr námořnictví jest též

podezřelým t rnladoturectví

Anyhcký vytlunee v Cařihradfi

dostnl prý výstrahu že mtadoturecká

stritna spikla se proti jeho životu

Vládl turecká zatýká všechny pode
zřelé OHobnosli procesuje je a bez

odkladné odpravuje
Liberální hnuti mezi Turky i

Cafihradé říří se den ode dne Na

leleny buMfixkó plakáty a mnoho vy

nikajících lidi uvrženo do Žaláře

Vojsko jest pohotové

Jinako domohlo se mnohých privi

lejl a ústupku na Ulno z čehož lest
v Anglii velké pozdvižení John

Bull volá ctdý "anglicky cítící a mlu

vfcí evřt" na prvém místé ovsem

Spojené Státy aby zabránil Síření ho

moci ruské v Clné Huško obdrželo

dovolení používati Port Arthur za

stanici svého válečného loď-tv- a

postaviti železnici mezi tímto přísta
vem a Vladivostokem Anglie vta

huje do záležitosti té také ostatní

evropské mocnosti zejména troj--
spob--k a napomíná jej aby ve avém

zájmu nedovoloval síření moci
Kusko-Francouzs- Némecké listy

varují vládu aby netahala za Anglii

kaštany a ohné

SpnnlUko vyslalo opět na Kubu 3

n jvé torpédové čluny a 1500 pusek

Začátkem minul týdne doily

znepokojující správy a Londýna

ohledno intervence Spojených Státu
v aáležitosti Anglie a Venezuely

Zpravodaj naw-yorské- bo Worldu te-

legrafoval totiž svému listu že náí

velevyslaneo v Londýné Mr Ilayard
mél rozmluva a aaarkýzem Nalisbu-ry-

který pravil le Anglie vyíle
váloéné loďstvo k břehům Venezue-

ly Na to pan Uayard prohlásil ie

Spoj Státy stojí pevně na zásadě

Monroově a vyilou avé lorttvo k

hájení zájmft amerických Nel uká-zal- o

se pozdéji že zpráva ta neza-

kládá se na pravdé Anglie nem&2e

prý vadáli se avých práv avKak chce

spor rozhodnouti v dobrotě a při

pouStí souiMnost Sp Stát a

Sa Kuli nio pislstatně se netmě
nilo Španélové ohlašují cíkolik ví
tétstvf

Vyprodej Hpodnílio prádla
Právě Jsme obdrželi 100 bělen

mužského dámského a dětského

spodního prádla koupeného v dral
b v New Yorku zi pouhých 35c na
dolar a prodáváme jej ra ceny o Ja

kýeh so nikomu v Omaza dosud ne-

zdálo
Mužské těřké íedé spodní prádlo

Smííené camel hair prádlo 35c

Mttžxkó celovlnfné červené spodní
prádlo 39c
Mužské kosilo a spodky z austrál

ské vlny 75c
100 lučtí fpodního těžkého prádla

pro hochy 25o 35o a 45n

Dúm-k- é camel hair spodní prádlo
50o

Punčochy vlněné i jiné za ceny
neobyčejno nízké

Německá vlna nejlepíí Jakosti 15o

předeno

Velký výběr zavařeného ovoce za

ceny daleko nižší nežli obyčejně

Zavařt-n- é kalifornské švestky 8o
krabice aneb 3 krabice za 25o

Dvouliberní krabice zavařených
malin jahod neb hruttek 1a

Velký kbelík povidel 2íe

největsí firmy západně od Chicaga

vás obslouží

OMAHA NEB

— Hrozné neštěstí událo se min

sobotu na dráze Hock-Islandsk- u

Weeping Water Osobní vlak této

dráhy vraril na křižovatce Murdock

do vozu vystěhovaleckého v němž

nalézala se rodina Člověka neznámé-

ho jména sestávající zrodičA a dvou

dítek syna a dcery VAz zasažen

byl lokomotivou a rozbit v atomy

Starý oteo zabit byl na místé a ostat-

ní těžce zraněni Matka a syn vy-

váznou sice životy svými leč dcera

druhý den skonala Ttž oba koně

byli zabiti PK L
— Při výitavó státní v Sioux Falls

D účinkovala indiánská kapela
Santee Agency kterouž vyučil a po-

sud řídí chvalně známý náš krajan
John F Lengsr % Niobrara Neb

Čteme o tom v Tyndall Tribune:

Jobn F Lenger z Niobrara kapelník
Sioux indiánské kapely na dechové

nástroje zo Santee Agency Neb

byl s kapelou svou v Sioux Falls
kdež účinkoval při vstavfi po celý

týden Kapela čítá šestnáct hudeb-n'- k

A a obchodním fiditelera její jest
L Nipple O kapele této jde

chvála nejlepší odevíud kdekoliv

účinkovala a vzpomenemcli sobě I

před málo lety její členové byli
úplně necvičení Santee Indiáné jest
pokrok který učinili skutečné obdi-

vuhodný a zásluha o to přináleží p
Lengrovi za jeho neúnavnou snaha

přičinění" — Santee Indiánská

kapela není jedinou indiánskou ka- -

ale pan Langer jest dojista!elou
cekým kapelníkem indián-

ské kapely a zasloužil si plnou měrou
uznání jehož se mu dostává všude
kde kapela ta působila

— ~ i —

J proti ] fG klasfim aby vI4la podala

f vysvřtleil a uveřňlnila výMfdky vy--

řftřovtnl a minÍHifi k Io 2 j li úřady

j Ve inirnooni francouzské doílo k

přfltnlrnu g4pau meri Hocíalisty

Jednalo hh o íá!e?itnti tttávky wkláříi

cartnauzskýcli Clibodnf ponlunci

nadávali i boře neí zelen4lky na

trhu a koneSné aaSali ď eb buíit

Manželka naSeho velevyslanco J

i li EurtlUo v I'aH2i zemřela

'
Japontký vytlanec na Korei byl

jil odvolán a nové vyn!anectví jme-novin-

Japonik vyslané ruskou

vládu ujistil ! vinnfei budou potr

S kaMým pytlem Minnesotské
XXXXX mouky obdržíte pěkoy
dar

Superlative mouka $100

White Hoše mouka 90c

Pravá Java káva 25o lb

Dobrá Rio káva 20c lb

Vňe ostatní v podobném poměru u

IVtr Síp český klerk s ochotou

HAYDEN BROS

Tvrdl í žs princ Lobanov llostov-sk- ý

za své návštěvy u císaře Viléma

vyjednával schAzku tohoto a císaře

Frant Josefa s carem brzy po jeho
korunovaci

Kritický parník Indravi potopil

při srážce v Sydney v Austrálii ame-

rickou loď Alameadu plující již od

srpna z Vancouveru

Cizozemští vydanci spokojeni jsou
s komisí velkovezírem jmenevanou
jež má bdíti nad prováděním refor

my Sultán asi schválení komiso té

odepře

J'apei prý sass slábne a docháze

jící zprávy a Vatikánu tvrdí že zimy
S

nepřežije Mysl ]oho jest prý vsak

losud svěží

Jtalie preruíila prý veSkcré diplo
matické styky a Portugalskem po
něvadž portugalský král odložil svou

návštěvu italského dvora na naléháni

papeže

Anglie v otázce Venezuelské tro
chu zkrotla snad následkem událostí
v Cmě neb nechce si pohněvati Spoj
Státy Listy ohlašují že zajisté
Venezuela po dobrém vzdá se uzemf
které jí nepatří a Spojené Státy uči-

ní

C

jtn v zájmu spravedlnosti jestli
ji k tomu budou naváděli

Zprávy osobní

— Pan Louis Jableěník který po
minulý rok bydlel v Kast St Louis a
Mo a tam obdržel místo co klerk
ři posádce v kasárnách tamtéž pře-vap- il

nás návhěvou tento Milen
Louis za ten rok se směnil tak le
jsme jel nemohli ani poznati Kon-

cem týdne nás zas opuatf

# ítanl ICusko vsak odvětilo že bu le

u musit takrociti v 4jrau mfru a

toho atanoviaka aby sabránibi nií

ní ae ciaícb velmocí t zále!to-!- Í

Korei a uchránilo jí oeodvislott

V Jajtnntkn olhalila policie ik- -

nutí proti livota ministra Více
i r „i j- -í

OSO O uyio caiucuu iiiiiuiiu jmi jivii
pod policejní dohlídkou a přet! byty
miníatrfl Jako! i před budovy kor

1f

ji

c v

ulatQ ruskfciio irancouzaneuo ně-

meckého čínského postavena str4I

Zě Sitnohajt sděluje: I'atn4ct

Voských ldl v415nýcb odplulo t
Vladivostoku do Čemulpa a Fmanu

Japonské loďstvo ve vodách Formo-i- y

bylo odvoláno a nakolik britAu-sky- cb

křlJákft vysláno bylo na

Korea — Zároveň se ojiíCuje le

Ilasko ubere Fusan IVaví e tél

le aituace velmi povállivou jest a ie

všude éinl se přípravy k nastávají-

címa boji ao soudí se le roxbo lnuti

meai Kuskem a Japanem etane ao

roidJlrnfm Korei — Z jiného pra- -

mene se sděluje le Jspan n notu
'
Huška odví til ie nedá i roakatovati

'
f tilcliloatacb Korei


