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a hr IJadena — V Uhr&ch vy-

volalo velké pobouření vítříMtví dra

liUfgera jehož Maďaři velmi neni-vid- i
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Anglií a Ihskem uznány byly Klid

ndiy nikds oru5n Nový š uh
přibudw do 'IVheranu tento týden
Ztlím vládns velkovezír

V IrammaUt nalezl sond řepu
bliky tajný klló k telegramům zý-laný-

Jamesonovi v jeho zavaza-

dlech a tu k všeobecnému údivu v

Anglii veslo na jevože Cecil líhodes

premiér kolonie kapské spolčen

byl h Jarnesonem při jeho vpálu do

Zavaalska V Anglii má se za lo
Že bude muset bytí zatčen aby se

vod povídal z tohoto činu

'A Kuhy dochází smutné zprávy o

bestialním řádění ňpanělfl kteří

vraždí napořád Povstalci se dobře

drží ítoraez vkročil do provincie
Matanzas v čele 12000 dobře ozbro

jených mužfl Má sedm děl a dosti

nábojn Děla jsou prý pod dozorem

zkušených amerických dělostřeleň
kteří přijeli sem před několika týdny
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Zpráfjr osobni

— Paní Jindrová z Wilber mešká-l- a

po několik dnu minulého lýdne
návštěvou u tchýně své paní Ohne

sorgové v South Omaze a navštívila

četných jiných známých a přátel v
Omaze

— Pan Srb otec nsšeko jednatele
s Dodge meškal v Omazo po dobu

sjezdu Velkořádu a HÚčastnil se ně-

kolika jeho zasedání co host Pan
Srb jest jedním ze starých a záraož-nyc- h

osadníku Nebrasských kteří
zakusili slasti pionéru ale dík homo-Bteadní-

i jiných zemi prospěšných
zákon5 t doby těch zntrolených repu
blikánů a dík svému přičinění tráví

nyní v spokojenosti a dostatku život

Hvflj Iíylo nám velmi milým h panem
Srborn hc seznáraiti

— Kolega J A Hospodský z Wil-b- er

byl v Omazo v pondělí týden ale

neměli jsme ani času pro práco spol
kovó vyptati se dlikladné na nejno-včj-ší

jeho vynález totiž jak to je
možno aby nynější kongres jednal o

zákonu podaném senátorem Mander-sone- ra

v některém z minulých kon-gres- fl

v dobo kdy Manderson byl
posud senátorem Na ten vynález
by si měl vžit náš kolega patent
— Pan Krutni mladý ale probu-

dilý krajan ze Sioux City la navští-
vil minulý týden Omahu

— - Paní F J Sadílková manželka
chvalně známého obchodníka z VVil-b- er

a úěastníka sjezdu Velkořádu
ČHPS byla hostem v Omaze v

prvních dnech zasedání sjezdu
— Pan ltobert Šerý z Wilber byt
manželkou v Omaze za příležitostí

sjezdu Velkořádn C S P S

— Paní Chmelířová manželka

přítele našeho z Crete p
W S Cbmelíře kterýž má jenom
jedinou chybu a to jest že je demo
králem byl v Omazo po čau zasedání
Velkořádu CSPS

— Pan M Šajnoflt z Boyd connty
přijel do Omahy v neděli aby ho před
soudem Sp Stálft zodpovídal i obvi-

nění že byl jedním z účastníku od-

klízení lesa z Fort Kandall reservace
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Johji(ítbiiřtí'i k smrti Jod to tři

Angličané-- jeln Ameriéari ti

řleiift bďln tprv# souzeno M krs

tář kolonií Clmrnbcrhín nUI pro
střednici ím vlády kapské republice
Iransvaalské výstrahu l nedopu-t- í

aby jeden vlas skriven byl na hlavé

kteréhokoliv obžalovaných a odson

zených ba že rebudrt ani penřŽítá
pokuta připuSléna Jestliže vláda

transvaalská učiní nécn proti vftli

Anglie jest tato odhodlána hájili

svftj protektorát a nadvládu h zbraň

v ruce Tím ovšem utkala by se

Anglie v odpor n Nfmockem které

zřejmé i tajné ISoery podorujc Vlá

dy Zavaalnká a Oranžských svobod

ných stálQ zbrojí

lYineczna Jlealrice nejmladší uco

ra Královny Viktorie a vdova po

Henry llattenbergovi jmenována

byla guvernérem ostrova Wightkte
rýž úřad zastával její manžel

IViml cenu na umělecké výstavé

líoyal Academy v Londýnč odnesl

Arneriéan Kdwin Abbey
Vláda itnluhí rozhodla že no

zahájí více válečné tažení v Iíabe
ši jelikož by pro Itálii bylo jen

neblahým

Ve XpaiifUiku mély vclby do se

nátu pokud známo následující vý
aledek: 102 minÍHteria'ft 10 liberálft

a :i karlisté byli zvoleni

tSjmniíltk)} tisk je pln radosti

nad chycením filibuslýrské lodiamo
rického dvojstřžníkii Competiloru

Sděluje se že pouze část nákladu a

lidí byla na břeh vyložena když Spa
nélská pobřežní stráž výpravu pře

kvapilo Lidé kteří skočili do vody

aby se plováním zachránil byli Spa-nél- y

postříleni Jiná zpráva df že

bylo při tom též (í řpanélu zabilo

(Ion Weyler jednaje na rozkaz vlá- -

ily nařídil větší činnost lodí a aby s

filibuMtry bylo přísněji zacházeno

Madridský tisk vyslovuje naděli že

vláda americká nezakročí v zájmu

amerických občanů již při ťilibustýr- -

kydí expedicích budou chyconi
Náčelník strany samosprávné v nové

sněmovně seňor Labra senátor za

havanskou universitu měl řeč na re

publikánském banketu v Sevillo ve

které pravil že jedinou cestou zjed- -

nati pokoj na Kubo jest udělení

ostrovu samosprávy Tím řpanělové

předejdou dalším zápasftm
Mariákk Varním bývalý vojen

ký třtivernír ostrova Kuby měl

rozmluvu n premiérem (Snovaném
a vsledkem jejím jest očekávání

samosprávy pro ostrov Oampos
lest přisvědčen Je iinak nikdv rte

nastane na Kubě mír a iokol dokud
nebude mu dána samospráva

tiíÁm byl tiřototi fdkjm htlm
Mír U říři4í raní

linořuftf whí íNřéinkél'i
podpfí ptf rttlriiifii tmkrrltifktm
KovrtJ řnnotvl v4' nýt h dr4 fe
Ze dMi

tJtntH JíH nyní prý již

dy iimffi (Utrnn vdovu lil celé

nwl ti jfbo lAlka

Jfl'i'í( cirtmu Jest opt lébotnou
a celá svt& lí n mftžo sn opřt tříítl
na léjí budespwena — mužským
potomkem
IA Huny Vwj přijel jij do I'e

trohra li a odevzdal ctrovi list "sy
na slunce" a mnoho dnhocenných
darň

MiniUrto fratunnatU jest ko

nečné ustanoveno Jest republikán
sno-raimai- aieline premiér a
ministr zemédélstvf Harthau min

2ahran:čných záležitostí Cochery
linance jebon osady Uaucher ob
chod I urret veřejné práce ironerá
Uillot válka Darlan spravedlnost
adnurál Ueonard námořnictví Ten
to kabinet bude podporován sená
tem ale jest skoro lišto že v !rvním
sezení snémovny bude poražen Vét-éi- na

snémovny jest rozhorlena na

presidenta že poddal ho senátu a

nechal hourgeotse padnouti ISour

geois považoval za svfij úkol zniciti

starý a copařskf senát a chtél za

tím uůeletn přimetl presidenta Faura
k odstoupení Toto mélo se stáli

jen za tím účelem aby dána byla
příležitost? k národnímu shromáždění
ve Vereaillu Sbor ten byl by
ťaura znovu zvolil provedl by revisi
konstituce kde by senát byl zrušen
To jak ho zdá bylo až příliš pro od_
vahu Faura snad obával se zrady
radikálu pochyboval miad 2u by
méiive Versaillesu majoritu nepři
jal zámér Uourgeoisa a přimél ho k

odstoupení Poslanecká snémovna
vsak nevzdává se boje a chce donu
tit presidenta buď aby odstoupil
anebo aby se spojil so senátem na
óež by ovšem následovalo rozpuštění
némovny — Ve vládních kruzích

némeckýt h panují obavy že spor
o konstituci mezi francouz-

ským senátem a poslaneckou
snémovnou a stávající ministerská
krise budou mfti neblahé následky
na zahraniční vztahy Francie Četné

listy némecké přinášejí úvodní člán

ky o léto záležitosti

Mclinnm tnifiÍHttrutoo přečkalo
svftj první den ve snémovnfi Šťastné
vzdor tomu to llourgoois bušil do

nřj i lavice poslanecké Iiývalý
premiér končil svou řeé slovy: Jsme

připraveni na rozpuštění snémovny
a na revisi ústavy Jest povinností
Národního shromáždéní vyznačili
moc poslanecké snémovny a moc
senátu Meliue tázal se proč IJour-ger- is

žádá by nynéiší vláda prove
dla revisi ústavyk lyž on sám nechtěl
úkolu lomu podrobili VI4d

pravil nepřijme tuto politiku jelikož

ISroni tniíj ve Vídni byl krvavým
lak 2e pouze v HÍdelnírn mMé na

modrém Dunaji a v Iialboa ve Šja-nélsk- u

tekla v tento den lidnki krev

Veňkeró délnictvo řaHtavilo pr&ci a

ve v4tecních úborech obrovskými

proudy í h ilřlmi a ženami hrnulo ne

do Hcbftíí Socialintó odbývali jich
24 a vedle toho byla cel i řada pra-

covních Bcbftzf odborných Ve Hchft-tí- ch

třchto přijaty reitoliice ve pro-pic- h

OHmihodinó doby pracovní a v

zajmu všeobecného pravá hlasovací-h- o

Odpoledne konal se velký prů-

vod ulicemi média déti sraély pouze
v prftvodu svých rodieft lavnoHti tte

lúčastniti ponévadž mÍHtodržielHtví

dolnorakouHkó zakázalo prftvod dílek

samotných Obrovské rtiassy lidu

táhly po Hing-Hlras- se do Praw-r-

kde restauranty a kavárny lidem by-

ly přeplný Návfltřva páčí se na

90000 osob Vzdor třmto ncoby

cejným masnám zachován byl všude

klid Teprve k večeru došlo k hád-

ce v restaurantu Svobodové Lidé

patrné již podnapilí roztkloukli vše

co jim do rukou přiAlo I'ovohn&

policie zakročila při oemž mnoho

osob mezi nimiž ženy a déti bylo
Šavlemi poranéno muži jednomu
uťata ruka Mnoho policajta ranéno

bylo kameny džbány a pod véemi

jichž lidé v bojí použili Telefono
váno bylo ihned pro vojsko a za

chvíli hnaly se dva oddíly jízdy n

tasenými palaši do Frateru a za nimi

chvátaly 4 batalijony rlnf-- my

slivcfl ii nataženými bodáky Tento

fjev pobouřil celou Vídeň a rázem

bylo via na nohou Vojsko zjedná
lo okamžité klid a zatklo as &0 osob

Devadesát ranřných bylo dopraveno

z iMladelne uomezovy voje postu
pují západně velmi rychlo a v krátké

dobo budou v provincii havanskó

(Jomes nojspíse udeří na Weylerovu
vojenskou linii z východu kdežto

Maceo ne svými sbory napadne ji ze

západu Weyler dle všeho očekává

soiiřasný útok a vysýla kde jakou
četu na ohrožené zákopy V několi-k- a

dnech dojde asi ku veliké bitvo

Krásnou Imrvii

mftŽo mfti jen ten kdo jest zdráv

Na jařo velmi mnoho lidí ztrácí

zdravou barvu obličeje jsou bledí

zmalátnélf ospalí a nevrlí Nic jich
netěší zdá se jím život často břeme-

nem Kdyby uposlechli dobré rady a
užívali Severova krvečistitele na jaře
viděli by jak celé tělo stává se sil-

nějším a mysl veselejší Krev musí
býti čistou má-- li tělo býlí zdrávo a

mysl cista Severňv krvečistitel vám
zároveň s čistou krví přinese chuť k

jídlu novou híIii dobrý rozmar a
chuť k práci Kdo nemá dobrého

spánku kdo je nervosním mrzutým
tomu Keverův krvečistitel bude vel-

mi prospěAným Pí Hermína Merto
vá s New Yorku 409 K 7lth Sir
píše: "Váš krvečistitel mně dělá
velmi dobře a všechny vašo lékv
Také rodiče si jej velmi chválí" —

Kllzné vyrážky boláky vředy kožní
i krevní nemoce vždy vvléčí Severflv
krvečistitel Cena 1100 52-l- m

V státní káznici newyorské v

SingSing poslán byl v pondělí
proudem elektrickým na onen vět
Karl Fargenbaum kterýž v září
roku 1894 milenku avou v návalu

žárlivosti zavraždil Poprava byla
prý jdnou i těch nezdařilejších
kteréž v NeW Yorku proudem
elektrickým dosud provedeny byly


