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tvtvnvwunk

ťrrhnt {iflíht postalrí kíhářl

kýeh Miilmo ílornsí bylby má

Ism padl do rukori AartIA a nabýtl

veliká jsho udatno a rhladnohrsv

nostl 11 by Jíl dřisa f riklsř4

pevnosti v Havana NaUial n

rest MU Laa Manaa f provineil

havanaká t pravoďi nakolik ji l

f ft k lyl řiáhl pfpa lft byl prib
akoti ísťMi pílákl ktsíf naashý
mi tiol4kj hnali na Jz Ir útoksm

chtřjfí--
a

j njrnoutl nb poznali f
nb h yoka důstojníky potataUrM
Al (iornsi fhoplf fsvolvsř ďi !

a inaehsta do drah fuky prádle

Irnnfilfk hald 'Umn tnl-tť- i Irli
f

krá'nvitvl lfiu„t ttltt dle

lap! l"ndýnk íh iiř IV ledna

v ho fri f- -f K ť"ff p'litfká
fř4 #♦ rinir Jffťi inaoief--

amfM alllfl Mhí fht N'm-- i

Jtntht I r V A ř'sjť if poně
vadž řřiífii'fJrí Irnt lít I' ni hw M1

mu (!"li(í aby ř"'( 'i't i í r

NltUf'ftt't '! líitiurUfii ' l

prý b vI j
' lbr nlA JdrM

Iií wy Tl ] pAvnli f ř tnt 'i4k

vál $ í y t íi o h
bojoval na lili II f ( řnti TtililMi

♦ #tifí n i I'- -t ! # rvi ní kolik
I t W fi

( ík { m i t'iliflň'fi #ko fíko

Musili y j- -t iák 4 iftn

Jifiýni jn f!f l ' i lirfii

V Lutytr bo b prý j r ( v iti

jr t f #juM'íiÍ fiiínt lté rady vi !(!
aké soudní rwi n

flihká rada pfijtll osnovu noví- -

ho řádu Jívn'iř-nkíh- a sť-rý-

dílniclvo runl piiík'i'#iM Ifm

sehfttí proti tťt íwivifu i V ribl

řepici fíiiř VnMvaIÍ delniclVO

pred dr Ii grt in l'řlamnt t)
zle odsuxmáu

ř Kyn Kinnký byl dán pit'

kurateli pro svou unriiíitritrtiiiť

? Vidně oznamuje ni' 2 jméno
ván bude c rtojdHve rakouským mi

nístrem železnic rytíř (1 itu nhTg
(Ir Ktttner hahckýtn ministrem

kratanem iMitiiti rtvo železnic

jeat ri)iil oil íníriiHlíTut v obchodu

odděleno Dr Hiltnf r je sekěnlrn

přednostou v ministerstvu kultu

V celé Ewopi panuje krutá zima

Ve Vídni ukazoval teploměr 20 jiol
nulou Mnoho lidi pomrzio

Jímky mmmr zahraničních zaie-Vilitow- tř

knlží Lolianov Ilottoviký

í vyslovil ne pioti angliikó politice v

hbjjsfeh (ftikřovařeeli aa řanje a

t? iioiMn a dovolsfilm iovsNmIí

Vláda Špan'lk4 m litan llo i

nlM fsnlft dmi a ony foillionj

itř válka sloji tki al pojdou

ip neb I v pflpa ! p'itla''fil p"
tatáftl bu ďi bohatý Jindy otvv hk

apiitoísfl 1 po vlet ft a si t%'
matfij

Iht 1itmilt lit killýrn pařhl
ksm přijll ll alce uprchlíků z Kuby

klřl řsi M#jf po I lni vůli p řiff

akých úřadů anil rliiřjí vťipi(i do

vojáka povaialeckh i a proť řa ll
atíkajl 0'fkév4 I- - tenť tý ln
přijdi tam tíI í'fii' vneejfrí
ďi Hjník přs Nsw Vořk V

Ksy Vet mbií s o ťofi l lu ls

mi uímíno sympathlek plífli4nf

pro Jsi o řstfiA a álsehlft
a povstalci
Itfthrtflrulné 'iřjlí p'vít ď

tházl t Heulu hlavitlhi ftiíla Kř--

ktsrá ie V soiivi#Iiítí piliiofou
revoluci fokrt lornWho Okolnnti

jsou ifiáiny Jen ník-ili- osfibírn

mszi nimll i králi Královna Js

dle zpráv apíkUncnm za opít padla
a spálena byla Jak se praví byla ru

skýfti vyilanei kým sekřelářem za

chráněna a V [rtvÍA se nalézá

Kdyl uhdnatílé mrtvoty !rt pro-blížen- y

byly Japonci a Korejci liyia

jinlna a nich králem a jinými osob

mi ca mrtvolu královny prohiáieot
aČ tito o zachráněni královny ví líli
Jaj-snc- i vířili zprávé o zihynutl
královny Tři Korejci bylí násled-

kem toho pro vraždu královny
od-prav- eni

kdežto vikomt Muru a jiný

Japanec ve vazbě se nah-zaj- í Arne

ričan Jenž přibyl sem pirnlkem
Otwajny praví že Huško použije
domnělé zavraždění královny jako
zbraní proti Japanu ač dobře ví že

královná jest na živu

Jtahkě bmjiy jsou plny zpráv o

vítězství vojtk italských v Habtši

při kterých padne vždy tisíce Hubě

šanu a jen několik Vlachu Lehko

věrní lidé v Itálii mají z toho ovšem

radosť

Americký kaňař li V Kneebs

který zavodil s klisnou lielhel na

německých závodišilch dav jí jméno
Nelhe Kneebs jedině proto aby
mohl nl zápasiti n bčhouny v niŽAl

třídě a tak stále vítězili byl uznán

vinným a odsouzen na 0 měsíefl do
káznice ku ztráto občanských práv
na 3 roky a pokutě 1000 marek

Vláda aiiylickd rozhodla se před
lož it i parlamentu veškeré listiny
týkající se záležitosti transvaalské

a venezuelské i otázky arménské

To jeou tři choulostivé body v po
litice anglické za poslední doby a

svět bude rníti příležitost seznali

tu "šlechetnou a poctivou" politiku
Johna Hulla

Anylický sekretář pokladny A

J Halfaur mluvil v Manchestru a

vyslevil se že nynější situaco v

Transvaalsku nemůže potrvati délo
V záležitosti venezuelské vyslovil

naději že bude urovnána beze

všech násilností
V Manitípbě byl výsledek kona-

ných voleb v neprospěch vlády ka-

nadské a bývalý premiér (íreenway
dostal velikou většinu v nově svo-

lené sněmovně :t:j zvoleni po-slau-
ci

jsou jeho kdežto opposice
zvolila 4 a 4 jsou nerozhodní

Chili má chuť vrhnouti ho na

Argentinu ve sporu o hranici Chil
Mké VOisko bylo posláno do hor ku
hranicím argentinským

Jinaký tněm byl aahájen trflnnl
řeci ve které jednalo se výhradně

jen o vnitřních a hospodářských
otázkách

Vládu francouzská odvolala avého

vyslance ve Vulikáně což má býti
ústupkem radikálům a socialistani

V Jlulhartkn jest opít minister-
ská kriaenás ledkern neshody prémie
ra Stojlova a princem Ivoburgem

Pouze jediné možno dělati proti
rlieraatickým bolestem Jsou-- li chro
n:cké nelo akutcí a to jist oulfii

o'ej ivalého Jakuba který vylétl
jiiě a trvale

lmáhi)l míi'Io práva pro (i- -

títirt t lsřy hřMilill fvolal fs- -

v tod ďipa III hMK VAJrnt4 Jífh

titl ei#i( vfiváni kl slolsfil

írsriř Mijsisk tiáMnfifi thjt
fťho rfift4hl skohlltkován a vojsiv

4 fiofofii {'rsiílcrit
Kř-n-o- ř slíbil arnnsstil ísm kdol

y l I do r r i l A hMj ibraA iU

rodloufil po Mjí ItiMu pofisyadl
iilcri ndtťtdall Jn nsptřřif dli

lrtriř ÍÍ Mi-řnc- f kapská k' oní

Ilireiile f{'blrtiri vJsrn44
I i i (řifi-k'i- u o vyiíárif dra Ji- -

m'iín a jslto druiiň klsfl lořj
íjiti byli Hnřffi fiř n J k f h svo-bi- i

loji h stáli vyulovil ♦ yrnplí
Moxfy 1'řs n Ia #fi lahajovael

ř íi o lfMií "nsidp'ititelno( lsti

kořiiy liiot a rroginťil ibm}ili
ot" kteffifii přfil Ařa lnik tk

IsUkího ststti na áisinl Zválska
tmkl lJil vyslovil pfeďeda i4
píticnl m oíHoiu ním kroku dra

Jtmsoiia strany gusrnsr kpsk4
koíoniif sir A Itohírisona a strany
brttic kídio ministra osa i Chtinhsr- -

Itina přesel pk na vltínstvl líof-r-

a iikdiiííl přáním In zakrnísnlni

gsivrníra kipské kolonin dojda k

přátsUkímu řozlustřnf t'!lá sjxírné

olAzky

tiř ' L'tcdUt anglický vysla--

hio v Im rlliií jdMíl svému úřadu

xshr lálelitostl o stanovisku Nčme

rk: Nímfcká vláda lest toho

náhledu la Velká lírítanie zřekns se

své svrchovanosti v Zaválsku popi
rá ie by si chtíla sama dí lat nároky
na protektorát v Zaválsku a prolila

suje Ie o cftlou otázku se proto inte

reuje jslikoí hodlá obchodní avé

zájmy v Zaválsku chráníti a náhledu
j- -t íe interey tyto v úzkém spojení
s jihoafrické republiky
se nalézají Sa aákladé toho ne- -

mohla anstali vlála Německá nečiň

nou kdyi uéinén byl pokus Zaváltko

k Velké Britanii přivtéliti
V Německa odbývala se opít

jeilna vehka národní slavnost a sice

památka 25letého prohlášeni císař-

ství a sjednocenosti stá

tA Bismark odřekl svou návítívu

ponívadi prý mu to lékař zakázal

Velkovévoda badenský a král aaský
rovní-- ž se skví-l-i svou nepřítomností
aniž zaslali gratulaci Ostatní knlia

la říšská vesrnís buď byla přítomna

neb zaslala srdečná blahopřání jeho
Veličenstvu Zvlašté vřelým byl te

"vířného spojence" cfuaře

rakouského Jinak prý slavnost ta

nevyvolal v Rakousku žádné nádše

ni (A proč také? — V r)
1'eněinlci londýnští a berlínflti jsou

roztrpčeni zdarem lidové půjčky Sp

Htátft Očekávali že ne úmysl vlády

rozprodali hondy doma nezdaří a že

syndikát peněžních molocha okrade

naši zem ješté více než učinil to při

koupi dluhopisu předešlých Selhalo

jim a proto se durdl Morgan&v

zlodřjký syndikát který byl zalo-

žen za účelem okrádáni Spoj Hiátů

se rozešel

Němečtí ayrartiicit kteří sice po-

žadují aby celý svét Jejich prámy
šlové výrobky kupoval ale rádi by

zabránili přívozu zrna obili z ciziny

do Nčmecka vymyslili si nový spft
sob jfrnž lze dobře zabránit! přívozu

obili Podobné Jako ostrovidovým
zrakem hledají vady na americkém

ma-- e aby se ho zbavili lak chtějí

nyní i drobnohledné zkoušeli plodiny

polní liyl prý v tom ohledu učinřn

pokua a nsšel se plevel a neoistota

To má býlí xáminkou zákazu přívozu

obili t ciziny

jAmďjniký " Chronicif dovídá se
% ftlms: i'apel prostřednictvím kar
dinála Hatolliho navrhnul presiden-
tovi Clevelandovi Ie by byl ochoten

dídati prostředníka v záležitosti ve

netuelského sporu rapel považoval
prý to za velikou urážku le Anglie
zkráik odepřela kdyl Venezuela

u gpr(MtMnki
Myi se ie papi uložil anglickému
kardinálu Vaeghanovl aby ifídřl
uá' ld anglické vlády o létu

Jil j fnff)tkn i jffikol n vy livileb
fM fim?kJsfrt 'M Msobu rtovmi
'didřMI ' inJnis Jfift pobniii
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trmky jblko
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VAC IIOmJEEC
llcttunt

ve Seliujler a ťolfas okresu

Vyt Uri drniby řinky iiim"rky a anglicky
Iwlno a na pUilnf Clirati-- ll nii-- prodali va

drnib4 pomďta in ti f"d itarf ra "Jlmam" a
Jlit4 l t naJUp nnpi kojt Zlrutl II M fám

co avnlajta Hutifka Berlin ia ]a konkbbUmf
v tar Vašek Houfek

41 -- nil kmnUbl a llolUnl

Fisili oíociícl stromo

ViniiJ- - nin pmornoal itova(
troaikS aby Hi Stobi-i- oyljr pod-

-

sbt Zatl-- m ob)dDíky dobra zabal-- ni a

] Wragg & Son
Wuukee lorra

JttfÁ lltif John U liliu rriini K Ulit

t nich prariijo V tijmu
Mvych xáktuniku

JOSEPH BLISS
drive ve Schuyler Neb

komisu sc aiTfm UWlm
řis 3ltt Krlianz:e nidir

SOUTH CM AHA - NEBR

Vimou pí"o vrnu!!1 r-- rínylkám i
IhU l un 'MB Va"

ui tirl laUna

Trini eonynn iilAnl
yťmtxiinifia £sal 31 Rxcbanrs ItuildtOf:

rWiuth Omasa Neb 41 Ira '

jranitvBaiu
Válečná náladu jak u lidu tak i

vlády anglická nculucliiijť ha iH'j-novř- ifil

události na houřlivím obzo--

prorazil řali pííáka a ryrblfm át4

ksm se ia hfánil 1'oMtah l sis lujl

jinak st4l tutél taktiku j hýbajíc
S4 r4lk4fn te atsrrh by musstl

prohráli ale za to t id# niílca mi

Juk a úrodu třtiny mkrotí aby

úplným spastoatfilrn ostrova byla

Hpnsim odsjmuta molnost vybí

rali poplatky a dane (i int křiluja

provincí! Havanou a povMah l apla

vifi celou západní polovinu ostrova

ničíce vis na co pf ij lou Campoa

Udá ta posilu te £panlka a rot

mnolsttl Jízdy Mw Jsst v provin

cii 1'ínar dvl Nořte a Spanélová

rhlubl se jíl dapřed fe prý jíl od

ostatních povstalci) odtáhnou a oi
močeného míči Třllelttost k tomu

maji dobrou a schází pouze poraiiti

spojeni povstalců a odtrhnout! pluky

Uimetovy od Maceovýcu Ji-st--

II to dokážou to jl ovsem otázkou

Úřední depeše madridská udává ia

(iomet spálil některá místecká ko

lem Havany od nčkterých by

zapuzen posádkou španílskou New

yorský zpravodaj časopisecký Chu
Hatomon o jeho! zatčeni v Havané

minule přinesli jsme zprávu by

propuštěn ale bude dopraven zpít
do New Yorku

Generál Ctmpo$t vrchní velite

vojska a guvernér ostrova Kuby by

španělským kabinetem zbaven avého

úřadu a na místo jeho jmenován ge
nerál Weyler Události na Kubé

vzaly v poslední době rozhodný

obrat Catxposovi klade se 2a vinu

že nejen nepodařilo se mu povstání
mocí potlačit! ale ani dosavadní

loyalnl strany nedovedl udrželi a

tyto utvořily stranu domáhající se

narnosprávy Úspčoby jichž v po-

slední dobo povstalci se dodčlali a

sympathie jimž tčší se pro svou

umlaénost Campoa t u samotných

nepřátel zadaly mu v Madridé po-

slední ránu Campos promluvil 8

dopisovatelem newyorsk "Worldu"

nékolik upřímných slov ale vláda

nalézajíc! ne pod prozatímní sprá-

vou generála Marina zakázala ji
a proto poslána poštov-

né Campos mluvil následovní:

"Mluvím k vám jako soukromník

a ne jako generální guvernér Budiž

známo že já jsem neodstoupil Vlá

da mne odstranila a učinila dobře"
Dále mluví starý ten vojín o roztrp-čenos-

ti

Nechtěl prý aby opakova

ly se hrázy předešlé války a tím po-

pudil proti sobč masy lidu španěl-

ského Nástupce Campoauv jest
označován co energicky prudký
muž malé posUvy který bude a po

vstalci jod nit i bez obalu a nebude

šetřiti tolik práv lidskosti jako

Campos Za jeho vlády na ostro-

vech filipínských přezdívali mu "la-

sička" Povstalci ani lid kubánský

pokud byl a! doposud vládo věrným

neočekávají jej a žádnými dobrými

nadějemi ale připravuje se na krůto-vlád-

lv$tilci kuhdnSti utkali se v ně-

kolika menších bitkách a vojskem

španělským a nebyli ani v jedné i
nich šťastni Kde byli napadeni

otrpčii značných ztrát a kde útočili

nepodařilo se jim nikde porazili

čety vojsk Železniční spojeni jest

přerušeno až na nepatrné části krat-Čic- h

distanci v okolí Havany V Obec

mohou povstalci pokládáni býti za

pány ostrova až na západní jeho
ko-ne- o

a okol! Havany Cukrové pian
táže Jsou skoro úplné tuičeny po ce--

ru evropském udaly # pr&vi v An-

glii Vypraveni KÍhičlio oddíletil

valtínóho loiIVlva z 1'ortHinouihu hí

tapet''Unými ros-kait- jt h'dováno

w$xn uvitém n napnutím Lodi na-ha- jí

se v plní m výzbroji
valt-cnér-n

Jsou to "UHVingt" a Mtoyal Oak"

vídeAné lodi první třídy 1144 rnulí

posádky Je provází křižák "Gibral-

tar" a 544 mu)i posádky a tři lodi

torpédové Mužstvo jet připraveno
na delsl pobyt mimo Anglie

II M Murtiey clen parlamentu se

vyjádřil "že nmlál i Anglie Houhlanu

svého k tomu by otázka venezueUká

nmlró'uj soudem urovnáni byla vál-

ka mezi Amerikou a Anglii Ji-s- t ne

odvratnou" — l'ro Ameriku která

ústy avého presidenta postavila so na

I tak příkré stanoviska proti Anglii

musí nyní buď neústupní n "vóm

itHtí a přijmout! po přípa lo i válku

-- 'neb necstnt ustoupili

Mezi presidentem Jirueyerem a gu-

vernérem Kapské kolonie ohledné

osob jel následkem vpádu dr

Jamesona do Zaválska do najetí

dostaly uéiiířno bylo doliodnutíDIo

toho dr Jamt'!"n a Jeho dunojní--- i

povoláni budou lo Anglie Ostatní

členové expedice n:ilezajl s) na eeslé

do Natalu kde britiikým úřadftm
'

předáni budou a ty tnul Jejich osudem

rozhodnou

AnylUká adtniraliťt vyzvali pri-

vátní firmy by podaly nabídky na

tavbu piti klil-k- a třeli třídy je?

tohoto roku jeAté maji I ýti hotovy

Vaechny budou ozbrojeny ryrhlopal

nfuii díly Admiralita dálo vyzvala

yeíkeré firmy jel ms! vládni kon- -

trakty by tylo před Jným
: a co nej

rychleji vyřídily

Německo v jalalo délovou loď do

řtilivo Ue!r goa

f


