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V Jhmini panoje takovf poplach
jikn y jíf Mt o ulil pM branami
Do Ntw Yorku phbjl právó J W

IIffwn AfifjlíAan propaitíaý te la
Uf havankého a ton vypráví o po- -

uhrech na osirové mnoho lajlmavi
ho Kuba jt pro Huanžly Hraceoa
I oUltoduít i úplné lojalnl to doiná

vajl a cpouAtl rychle ontrov Nivra

Um 'Veykra do Havany i netdařené
výpravy byla vřo Hpsnéla uráčena
V Modridé útoíl na Weylera a nald- -
hají na vládu by ho odvolala Co

jvst on velitelem vlantné hrfitovlid

cem na ostrové povstalci nejen že
niAt-h- n'itrati)i nýbrž postaven
jich velmi se tlťpíilo ílimes blíž

se Havané od vJcLodo a také Maceo

poHÍDojo své poHice blíže k mčstu

Taláu vládni jest silně vojskem ob

satén neboť v mčstó panuji obavy a

nedňvřra ve schopnosti Weylerovy
Slavný povstalecký vfidce Serafín
Sanchec podlehl ranám v boji utrže

ným Zvláštní posel od gen Maces

přisel do Spoj Slita aby ve jménu
vfidcově poděkoval tdejňíra revolu

čním výborSm Junta newyorská
obdržela ed něj dopis psaný v hlav

ním stanu u Las Potaš V něm oji

fiťuje vodce přátel) své ve Spojených
Státech vltětstvím povstalců a ko

nečným osvobozením ostrova od jba
ipsnělského —Weylei rotkázal aby
hasiči byli vypraveni t měst do boje
Stalo se tak ale hned první den po-

lovina jich i se zbraní a zásobami

přeběhla k povstalcem Též skoro
veškeré guerilly přidaly ne k po
vstalcům

Weyler doiel snad sl jen do Havany

pro čerstvou zásobu papíru k oblažo-

váni nových vítězství a vytáhl opět
s celou moci proti Maceovi do pole
Dnes oznamuji zprávy z Havany že

španěiové přiblížili se hlavnímu voji

povstalců tak že bitvu lze očekávat!

každým okamžikem

Nový Soch perský oznámil svému

národu že nepotřebuje více žádného

velkovezfra který v Fersii zastával
úřad ministerského předsedy nýbrž
že úřad ten spravovat! bude sám

Na Jbormote vypukl mor a tisíce
Japonců i domorodů mu podlehlo

Čína poskytla Rusku různé výhody

aby osvědčila se vděčnou la pomoc

Ruskem ji poskytnutou při luavíení

míru a Japonskem Rusko obdrželo

právo vésti čínskou dráhu a sice zá-

padně od některé stanice v Sibiři vý-

chodně i Vladivostoku Čínský želez
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JúřUe ItmA v ČecMch m rok

ÍHtiS CVIkrn bylo v Čwhách roka

IK0A tsatřeleno: 3469 ielenfi 1033

daňci 13118 lani 813 divokfcb kao

cfl 416 840 tajlců 30 910 kráUkQ
1101 tetřev 63i9 tetřlvkft C9 735

bažantů 383 777 koroptvi 0016 sluk

iU btkasínů 318 divokých bust

15500 divokých kachen cnž a něko

lika tisíci kusy jiné mens! ivéře
tvláílé ptactva tvoří sumo 040845
kusů užitečné svěře Škodné itře
letio celkem 43039 kusů a čelož u- -
vádlme meti iinvm: 2349 lišek

970 kun P724 tchořů 339 vyd
343 jetevců 175 lasio 73 sovy 25

312 růtoých sokolů konečné 1736

kavek a vran

Uprcldý pokladník předmiiUkf
--Al x - I IX! JI 4I1Í
boru" své manželce a záložně dopis
c Marseillu ve FraDcii V dopise
svém uvádí za d livod svého tmizeni
hru na burse a mezi svými společní
ky jmenuje vážené osoby V boto
vosti vzal s sebou asi 9000 sl cel

kem vňak z peněz Předměstské zá

ložny odcizil více lak 23000 tl kte
rVžto obnos ve svl&štnim výkaze vy
počltává aby revisorům záložny pra
ce s hledáním zpronevěřených peněz
ulehčil uznamuje dále ze pnjd
hledal štěstí do Afriky

Smrt na kolejích Dne lllistopa
au vrnnui se ale "iliasu" u zastávky
Vesek u Uherského Hradiště pod
vlak do Uherského Brodu přijíždó- -
jícl mladý muž a byl přejet Mrtvo
ía dopravena do umrlčí komory v

Deihi Dle listin u nóbo nalezených
byl v něm poznán bohosbveo Jan
Šebek ze Svatoslav! u Tišnova Stu
doval na brněnském bohosloveckém
ústavu a byl odtud v minulém škol
ním roce pro pomatenost mysli po
marném léčení ve zdejší všeobecné
nemocnici propuštěn a rodičům ode

vzdán

Hebevraida vojína V úterý dne

10 listopadu ráno o půl 7 hodině

nalezen byl v podzámeckém mlýně a

Tršio oběšený vojín 54- - pěšího pln
ku V nešťastníku potnáo byl Fran

tišek Kraropla i Oseká u Lipnlka

jenž v Tršiclch po 3 roky sloužil ja
ko čeledín Krampla nastoupil před
měsícem vojenskou povinnost Mi

lenka Jeho doznala Ze večer před
tím přiběhl Krampla nečekávaně ta
ní Pravil jí že otekl od svého plu
ku t Olomouce a Ze vojenský plášť
tabodil za Ilodolany Krampla

vyprávěl překvapenému děvčeti Ze

se přichátl s ní rozloučit poněvadž
se musí usmrtit Poškodil prý nešťa

stnou náhodou erární majetek % ka

marádi prý mu řekli Ze bude za to

zavřen na 8 měsíců Do kriminálu

prý nepůjde to raději zemře Pii
oučeni opět poznamenal Ze tejtra
nbude mezi živými ale děvčě nevé

řilo nýbrž očekávalo Ze poslechne

její rady a do Olomouce se vrátí
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Jluký minWr fioancf Wliítřjilo-l- l

loahUia mimlrké r 1 J h

plinech itvémi v Hanku tUtoi tnl
5

m Car Jet tél ruklonřn itta t
di ořrklvili í tftira'J(i4 tUtý
Undar-- I v Knku lul Miř-le- n }Ip

odpor krirnlkA
7i'uX-- 9

rcu] Anglii ▼ úplné

lhodi k tomu kly oltn savedl

oprty
Ndiltdktm ttdnkij bmbarkých

délolkft dokovnlch vyřiiujl obchodní

iil3iiotÍ bambunko-amcrick- é linie

[K)lefinonti v Hremich v Antwer

[pich a Itotterdatnu které vežkeré

tivttky a kontrakty
"lloerHcohalle praví: Ihmburíko
americká linie chráněna je před tťi-to-u

tak ivanoa "pooí" mlouvoa —

Slivka v dok&ch brotí roiíířiti Hedo

Brém kde lidé prohlisili !e vyjdou
na stávka ncbudt-- li jim mtda

oo nejdříve ivýíena 1'ráotdajci

Udají 3 dni na rozmyšlenou
Plavci rovnři chyntaj! ro na stávko

v zájmu tvýíenf mtdy Londýnská
unie slíbila jim finanont pomoc a ne

vykládat! lodé které t Ilambarka

přijdou
Tom Man anglický dřlnícký agi

tátor který povtbueoval dóiníky v

lodčnicích hamburských ku stávce

byl t Nřmecka vypovřipn a policií

ai na parník do Anglie plujíc! dove-

den a napomenutím aby se nikdy
více do Nřmecka nevracel

ř

V nimeclcém řlžském sněmu maji
tase tábavu Císař žádá o povole-

bní obrovských sum k postavení
nových válečných lodi a veliká část

poslanců se aooialistou Ilichtrem v
_i i i íě

oeie wmu oupuruji
Clen ivilové federace dokovnlch

džlnlkft prohHásil dnen jestli federa-o- e

obstojí ve dvouleté tkoufice nebu

de více moína stávka aui v Kvropé

ani v Americe l'ráce pak bude

t diktován sve oozauavKv uemiciB #

budou žádati a obdrží bčbem dvou

let veřkerá práva která jim náleží

Hlas dokařft hamburských nalétne

otvfioy v New Yorku Nedávná

slivka v Antverpách dala federací

první příležitost ukáttli sílu svoji

Tehdy soudilo se Ze by bylo příliš

sáhy na vňeobocnou stávku víak pě-

níte hrnuly se do pokladny federace

VB™U V u"ur K

'iknouti další kroky ku předu Ně- -

Mužské celovlněnó cheviotovó oblíky v barvě hnědé íedé v

malých kostkách rozdílného sihhu jion tak pěkné jako mm

kterékoliv nabízené jinde po 7 50 ve ýrodeji této budou M
' J[j

prodávány po

Mužské pěkné celovlněné kasm rové cheviotovó a worsted

obleky v barvách černé modré a pěkných kostkách je a nn
dnoduché i dvouřadové pěkně upravené obleky za které Mil

musíte všude jinde platii 10 v této prodeji pouze yuuu

Mužské kašmírové auburn meltou a cheviotovó obleky roz

ličnébo střihu pěkně ušité nekoupíte je laciněji jinde (n nf
než po 112 až $15 v léto prodeji pouze (JMidU

Mužské pěkné celovlněnó Irinh Freeze svrchníky a Auburn Mel

ton zimníky v barvách modré černé a hnědé Meltonové An pn
zimníky mají v rukávech salinovou podšívku a byly zhoto yAl hlj
veny k prodeji po 12 v léto prodeji budou po

Mužské Frieze a nejlepšl Teaver zimníky s vlněnou clay pod-

šívkou zimníky tyto jsou právě takové jako prodávají ai nn
se jinde po $1500 až $18 00 my vám je však nabízíme XUaUU

Y
v této výprodeji po

Zvláštní výprodej mužských oblekli z nfjlepAích látek které Ain nn
maji cenu $20 $22 50 $2500 a $2750 v této výprodeji J X0 UU

pouze

Zbylé i rozličných druhů kalhoty po kolena 10c Ce nn- - nnp
lovlněné krátké kalhoty s dvojnásobným zadkem fljlj fj [jl}

Střevíce a prezuvky - lacino

umí muoau y v

s přeskočí 47c—Přezůvky dlvčI65o

trepky 47o

střevícf pro děti 25c 35c a 50c
střevíce pro divuy ioo

ženské Dongola šoěr stř $150-2- 00

USetříte
n t & a L r% ll r

1 i i rUUUValUO
Děukó přezflvky
Soukenné žennkó

Zapícscí
Zipínael

m Pěkně

jSliižckó
Střevíce

Hayden Bros
Roh 10 a

tST Venkovní odběratelé učiní lobře

'

nečti dělničtí náčelníci schvalovali

{k tento směr doufali Ze všeobecná
iatluWa lun 4nniitf vimmt ntvatula (a

i Ádi ku nřiletí požadavků a usneseno

řněr střevíce oo

pro hochy $150

Oniaha Neb

Dodgo ul

VdyŽ si dopíšou v řeči jakékoliv

( "bylo Ze nebude třeba apelovat! na Rusko v zájmu bezpečí má právo po-- (

Americké dokaře by stávky se sú- - ataviti vojsko podél železniční linie

J Mínili víak finanční pomoc této 8vé v Číně postavené Ruský systém

arku je trochu pMíiPnoo Tom vykoupen po uplynuti 80 let a ony

lan prohlásil jak lituje ie již ke Unie tvořící číuský systém viak sta
í iávce doilo věny Rusy na žádost Čínymobou býtl zmíněné firmé o obrovsky k&uiog oaevni


