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Hnilo řečnltl vo Schuyler Ncbr ř6
dne lí) září 18% v 8 hodin vcécr

Neopomeňte vyslechnout! pravdu o důležitosti přišlí volby Jel roz-
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man ll "iln př'ntřij řftl f 4

v ryni dynamiiáří lrk'-aír- ť aý
m vrally v park ťhomif byl
a vtfn dířrra ondřalf v lUmlogna

v Krtm il Vleob#rní mé t lo
le JpIí d Anj!i ap4 hit nový dy

fuftittovt a(ni4t aby pnmtill n
trýiftíhl avíinífiýrh dyniniliřn
ktřl práv pr"pnítM byli Jiný

dynvmitiř lIl t%ún byl v OIgf-w- í

ulii byli v Ibitterdam

J Wallaee a John V Kearney

Su li f le dynamitiři ehtélt tahá

jiti řínnot při )4vJtvř car#k4 rli-n- y

n dvura angUckíhn

Turttkd itrta rozeslala v4m di

plomalirkým svým (4tnpfiiu v t i- -

ziné obílnik le vzhledem k potřebí-udrlen- t

pořádku usnesla se pnsUti
ví ky nezimřilniné cizince do jich

vlatl a provinciálním úřa Iftm nařl

zeno aby vínky takové oioby mely
na muice a nepouštěly je do Caři

hradu Do vSwh přistavil jxslány
byly kornisse lichl úkolem btde

stotožňovati všecky vypovězené oso

by Zároveň bude hleděno k tomu

aby se do turecké řlío nodotali

emisaři arménských revolučních vý

boró kteří pracují v 1'ulharaku i

inde

V lurccku blíží se doba kriso

Krov prolévána jest na všech Btra

núch V Cařibradé panujo postrach

obchody jsou zavřeny a jízda pro-

jíždí ulicemi Sultán dal vojínfim
rozkaz aby užili zbrané kdykoli
bude toho potřeba Nedílní Ion

dýnské Times přináší zprávu Je aul

tán ze strachu o svftj Život eešílel

Domnívá se Že vrahové kteří jej

mají zavraždili nalézají se již ve

Yildis Kiosku (jeho obydlí) Každou

noc spí v jiné posteli aby prý ho ne

mohli najiti V tomto případu má

nejvyřší knčz právo sultána sesadili

Žilíř místo mzdy dostalo 15 dů

stojníka turecké armády Došli ai

totiž na ministerstvo války so žádo-

stí aby jim zadržené služné vypla
ceno bylo Tam jim ale sdčlili no

vinu kterou ostatně ví celý svít již
dávno že v pokladno nejsou žádné

peníze D&stojuíci podali svou re

Bignaci a okamžité byli vsazeni do

lapáku

Vojsko británski v Sudanu je ne

dočkavo na nepřítele panujo velké

vedro Všecko vojsko jež zúčastnilo

se expedice nalézá se na pochodu do

Dongoly DerviSové stahují se sev

od Dongoly a muže každou chvíli

dojili k srážce mezi nimi a anglo--

egyptským vojskem

flecký vojenský soud odsoudil 10

důstojníka řecké armády k smrti

protože se aúčastnili revoluce na

Krété Mnoho důstojníku hledí

vstřío vyšetřování před vojenským
soudem

Revoluce na Krélé jest skončena

Sultánův ferman uspokojil povstalce
a klid nastal opět na ostrové

Neni pravda le španělsky velitel

na Kubé generál Weyler nařídil le

všecky poštovní zásylky mají býti

otevírány Jinak docházejí a Kuby
stále nové zprávy o zhoubách občan

aké války

Ve Čpanlkku konaly ae volby do

generálních rad při nichž doslala

ministerská strana jak ae dalo oce

kávatí značnou většinu V Barce--

loné dofllo opět k povážlivým výtrl
noslem při nh hl několik osob bylo
poraněno — Z ostrovu Filipových

k U lito rbtili Jik tnkwt fhfMÍl
fiAal ířni alt 1ttirniti} nl

rítř fttra ubránil MVMrwifft''

li lm p'Mikiij na řf láf u li
Kti v lilla jk ťU htm-- ht t i4l

fif dřn'kft Vnrrn j finá
dlf lvánl piíi ' ) Ul Itn mul

vy 'r'ř byl Jřhf j r'iťt'ivtl proti

lilr4r( KIm' fifř(nkt Nmfkm
a byl vi ly přitom tftc in vrhá

ditřií #f tl'i ni li I ířun xMkl '

Ihi ht ťtHU (Minii m v

'tvrifk f M Iřfll hod fíilfň

uf 'Hly 'rvrd riárí bnrtni

ktff lpftobil tihl Ikody ráli
biván byl prft lkm hjtvrm ktirý

ijlvil v k il y Vf h Ní

klik hh byhi liblío U vctik

rnrt'iit pofunínrt SmH byl- -

vlit'i Umtíf$ parno

l'nHlid vyfvJI i nyní
Umři ktrá m('jnli at4hli ti

vytp'j 0M Jmfin lánraAné vt
kyn t nlí "mhil" an 11 Ihbriel

ťjořlořřv4 do i'i'řVll Ona tntil

boqři la přmlpofí lMa jikol i vt
oUetiou evropftktiu vilku ktřři hfi

tifiii rubu přijdi mi a jílme Anglie

niiVna bude

Jtlt úřwtnlho twMií4 obn4I le-to-
iní

klíiffi pinie i Francii

mMftim hektolitru proti
{07745 roku lonfkího

lhki tnnHfttent pocítěno bylo

ve Čtvrtek v Itálii v Citorné a 2 ail-nř-
jií

otřey u Citta Jet CaNtello

Ve sporu i taUko-brazilské- m ohled

ne betpr&vl učiněných llairm v

liraiilii oznamuje ae le odevzdán

bude k rozhodnutí presidentu (Jleve-lando- vi

a dru J K Uriburu-o- vi

presidentu Argentiny

Italové vlaMtne lid italský eympa-tÍHujf-
l

a kubániikýuii povutalci V

Janové odbývána Htliňzo v tijtnu
kubinxkých povRtalcft při lamí dva
a řečníka byli zatčeni jelikol vyzvali
lid proti Hpan£lsým lurnaliutftm

nalézajícím tte v mMS u pfíležilonti

cpuAtřní na vo li' ípanelxkelio křižá

ka v Janové postaveného

Italové lekli ae příprav válečných

které podniká pry král Menelik a

ienerál HaldisHcra dostal rozkaz

couvnouti do MaHiavy

Ntntenom loď 7'Vm přibyla ve

středu do ChrUtianie a celou svojí

pOHádkou která byla ovíem okázale

přijata Celé mento bylo na počest

statečných cestovatelů elavnostné

ozdobeno Téch kdož účastnili se

alavnostntch projevu na počest dra

Nansena a leho družiny bylo na

12000 V hradé přijat byl dr Nan

aen králem a králevičem a při té pří
ležitosli vyznamenán
Polární cestovatel Nansen jenž

pronikl o 200 mil blíže k severnímu

polu než jiní jest slaven v celé

Skandinávii Hodlá prý vypravili se

nyní k Jižní točné

Irský sjezd v Dublině neobesel ae

bot kravalft jel nejvíce odnesl v&dce

jedné a hlavních stran John Dillon

kterému jednu chvíli hrozilo lynčo

váni nebo aupofi hození do vody neb

natřeni kolomazí kdyby byl neutekl

Anglická banka pokoufií ae zasta- -

viti dalií vyvážení zlata do Spoj
StátU Ve čtvrtek bylo u ni k vý

vozu vyzdviženo 300000 v ameri

ckých orlech a 60000 liber řt t

prutech

V Ixmdýnl zahájen byl 29 výroč-

ní siezd onií Velké Hritanio Do

stavilo se asi 360 delegáta

Iionare$ britanskřeh řemeslnic

kých jednot byl skončen odMasová

ním celé řady resolucf k parlamentu

Vjiini Africe jest po válce i Ma

tabely neb vftSina náčelníka přijala
podrotokv míru Vzdor tomu ale

jest obava le povstalci avou zbraň

vzdor ůmlavé i Angličany přeo ne

vydají Každý jnsl připraven na

dalií boje

íI pí l dim pikají

IV A-i-
- tfim IhwUi %iÚU byl

fit t dM l' fífhf pM Jthn "
tthtM ďiVídd MjifcJ fninffvi

llpvl IljM týklid ř řtífftlřfU
ppfaM

"rM ll'4 nifiiwtij J# lijfo
t llUhrs I ířdMUeo ptknj'l m
Mtistil krM Alttilri ttUklho

} !iili#ittn Imbin odbývány
ř ífjř ď# ffmký- - h iím5 Ve

fllik s lil f tf V 0
vltliíl tilmtt kf ft'(fi4l Mt rřfn

v# dřMJJltři mtfcdály

Iýttý utirrtA') tm"tWJ
Iill4 viUlí oliti kli pftobnl
N(miitl di 'ikf m'h livotv

V 'ti(( i arifcn b! dus ! 17

t4tl miie4r'lii( kfn erár&tka
Pfsdnl nímsMI pfívrii i dvojí w4

ny 'lf Arnll KarlofT II Biumirk

Al!f l Frswen slíbili i&ěaatnit

čil dle ipr4vy t IWIntiM la nr
♦ itl tiíiul lbuakoviči% ponětall
dovolil l Jej rifpříxnivf posoudili

(Zpr4vu tuto nutno přijímat! rer
voa neb jak mimo rn4 se stál
rnohor4á princezna Helma hot

itaUkého korunního prince a t4

odmrštila ruku kritika Alexandr

hodného synáčka svého otce Milána

—lampa) Není tudll divu lo
t t

iiciioiirade vjraiii nn pomluvy na

černohorskou knížecí rodinu

Car a caremut utrávivXe nějakou
chvíli tra Vratislavi odjel! v pon
děli do Zhořelce kam! je císař ý

a císařovnou rov4ieli Vjezd
dál ae ovíem a velikou alivou O f

hodině večer odjeli pak car a choti

arou do Kielu rozloučivše e arde&-tt- fi

a cí(tkřnkýtni rnanlely Z Kielu

Mbyli ve alfelu o oleJn4ch do

Kodní Ve ivláStnfcb depeŇích

londýnakých liHtft líčí ae ilfltojnick4
lonlínakonan4 ři vojentkých manó

vrech u Vratiulavi a kládo ae d&ras na

lakonickou olpovřď carovu k nabu

břelírau přípilku cínařo Viléma Í!a-aopia-
y

praví le carovi jde hlavni o

to aby Francii neuratil

Iktrohradtký list Novoje Vreroja

přiniil d&lelitó udílení 2e nynijdt
ceata carova ukaiuje 2e v UerUnř

Vldnl a r Pařili jako v Petrohradě

přeav£d&eni jaou o potřebí spoločnó- -

ho aakročenf aby aabr4n£no bylo

politickým plinftm Anglie jak ne

dávno pri aaalONtech tureckých na

Jevo vyšly

Jři velkých manévrech v NÉnaecku

avltfiilo východní oddělení arm&dy

pod velením cínaře Vilíma Vítfa
atvl toto dluíno přičítati npíňe loya-lit-S

generála pravého křídla než

alrategickému umu Vilémovi' Jak
m4mo sahrál ai Vilimek přod nf ko

lika lety při manévrech rakouských
takó na velitele jednoho křídla ale v

nokolika hod i nich ocitl ae v křížo-

vém ohni a kdyby ae bylo atřílelo na

oitrov nebjla by a celé jeho arm&dy

ani noha utekla V Nfniecku ae

na to anadnřji vítíil

vlak vezoucí claare Vilcma te
Hanka do JJerlfna aratil blíle

Ioebavy a dr4Iďankýrn rychlíkem
Nikdo nebjl poraněn

Nhnecko chová ae k Anglii at4Ie

vyiývavřji a vyiývavřji v aálelitoali

unaibaraké Haid Kalid jehol ope
vníní Angličané bombardovali

otekl ae jak n4mo na nřmecký
konauiit Anglický konaul Udal o

jeho vyd4ní nřmecké ářady nemají
choti dle přiol Anglie tanciti Praví
ae docela !e maji v ůmynlu Haid

Kalida doiaditi anova' na trfln Z

Adena ae oanamaje le dvi nřmecké
lodi a nákladem abraní plují k Zn-iba- ra

Socialistický nímecký liit "Vor
waerta" jeit velmi roačilen pro vy--

IttPUKTÉÍtl ll!- l- i:l S State St Chicago
v Kiorii Ubuvlnioh v malim I velkim

riKT Mfltriij'i' - Jln OUI riurrt vlno
ilulihi Ktiáuin ílruliv M ~

(i Z i„fiiI
rjr rsy lurt ittlimr- - oil IlurKumlr

ii In pálením Wffj Swu t r n
Olil Tom Jalovcová II TA Olil l'irl fii lt

Olil (ifin vii Julovirovi MKOlil l'rt ucti Shi

(I Ityc Malt Jitluvcová U U)' li pi)

H REGENSBURG & SON
Obchodnici

dochází zpráva 2e povstání stále ae

tam šíří a le na ostrovo Luzonu nej-ví-tsí-

v souostroví uvrhli povstalci

guvernéra a jinó spanČlske ůřadníky
do vezení

Spolkový vyslanec v Madridě

Taylor oznámil Španělsko vládo íe

Spojené Státy chovají nice ty nej-vřelej-

sympatie k Španělsku ale

při veliké délce pobřeží nejsou a to

aby uhlídaly se výprav tlibustýř-ský- ch

na Kubu pohádaných

Přes fjondýn oznamujo se že ve

SpanélHku propuká již zřejmá revo-

luce proti vládo V Petralva třicet

mulft puskami ozbrojených pokusilo
se vyvolati revoluci I v jiných

mostech to silné vře Okolnost ta

střžuje povstavení vlády vftii revo-

lucím v osadách španélských

Weyler počíná si nyní na Kubó

jako pravý ras Mnoho prominent-

ních občana v llavané nechal zat-kno- uti

ponévadl prý pracují ktomu

aby on — všemocný páu nad jejich
iivotem a smrtí — byl odvolán zpét
do ŠpanCIska Molinaa jeden a ve

litclu španělských nechal stříleli do

len a do détí na plantáii Lo Caras

Ve čtvrtek minulého týdne zapálili

povstalci město San Francisco de

Paula blíle Havany zapudivše dříve

španělskou posádka a něho Pla-

meny a dým bylo viděti a Havany a

vyvolalo to velký rozruch mezi oby

vatelstvem

španělské civilní soudy zrušily
rozsudek vojenského soudu bavan

ského vynesený nad chycenými

i lodi Competitor a rozkáza-

ly nový soud avšak opět přtd vojen-

ským tribunálem v Havaně Zakro- -

ření opojených Slálft nesetkalo ae

tedy ae zdarem Tajemník Olney

však namáhá ee doposud aby kandi-

dátům šibenice vymohl občanský
soud

iSpanílská vláda připravuje opít
6000 mužft k odplutí nu Kubu

Na Kubu přistály parníky "Bu-

enos Ayres" a "San Fernando" a

30880 muži a 100 důstojníky

Americký konsul Head v Tien-Tsi-

v Čínó dostal objednávku pro

parostroje stavící se dráhy a města

toho do Pekingu pro Hrmu Baldwin

Locomotive Works ve Philadelphii
Z ostrovů Filipínských dochází

zpráva o zastřelení vftJca povsta

leckých

Li Ilung Čanij vyjádřil ae zpra-

vodajem v Kevelstoke Britícká

Columbia že zpráva o jeho resignaci
kterou podá až vrátí se domfi ae

nezakládá na pravdě Ve Vancouyer
vešel za velké slávy na loď Kmpiess
of China která doveze ho zpět mezi

copaté jeho krajany a přestane tak

strasiti svět

1'apci dával audienci na rozlouče-

nou Mgr Martinellimu který nyní

odjíždí do Spojených Státu aby
zaujal zde místo legála Sattoliho
ve Washingtonu
VAnglii konají so velké přípravy

k uvítání cara

I Fnrlr Is
IlUlVUI 11UUU ÍU1UUU alUUlWlt

II raci t karty
Zašlete 12 ctA v kolkách na John

Sebastian (íen'l Pass Agent C li
I & P Iťy Chicago III o nejpřk
něiAf pakhček karet jaké jste kdy
viděli po obdržení zmíněné neb
větší částky zaslána vám bude jedna
neb více her Při objednávce o 60c
v kolkách neb poštovní notě o1x1 r li-

te 6 her karet po expressu vyplace-
ních 6x3

l


