
HOKKOK NÁPADU

idrslitf k lapoéelí války pod

ntltt dátl hájina a# aby pak sod

povilnost na al nepadla Stáno- -
Jl le pr?ls l

Ir 11111 —

zFamacuaccÉ

mKOltAflCKl
Jlukounké tnhiíitmtm} sadalo v

Íáuk l propuJUnou a lo aáalad

prý toho an nepodařilo ma

y 'la4f Anf se skupinou pokro-kář- ft

vihledom k atvořenl koaliční

vlUlay Císařem žádost tvlo při-

jata nbyle Uk im Jsdnoo bade
míli Ktknonko mlnUleittvo Ui vět
ílny v radě řllské

llakauakou vládou tedrlána byla
v 6lrý v Trtu na ttkročenl t li-
dy turecké táylka 7000000 pa-

tron pro řeckou armáda Brčená

Vlálo fackou bylo proti torna

'ti Ur4H joii potyčky metl po-vtlt- i

ff)')nmcl4ny na denním

I ři Ikn a řfhřjíí nadávají ani

(fUtrsliti r lováoím ktrýml
!! a vrnpké na kaMý j)lcli útok

M p'lf firrrkl odpotfdtjf Kl-r-

strnftioky admirálové si počť
nají nlUf pfrným jt i ná-it- c

lovfií ipr4vyf krílt řntkéma ve

Ilulwfo j nVlky řítkpiikovníkeřii
Vsi# t4lan4: 'Viloř slibům

svým dovolili admirálové oibř )

njm řťr lim InmMjm v Oindalmo
l'Miii'l a pálili jl1 Í(hUa kal
dý ("ku oliříiiy strany lřnfa-rtl- i

homtinfdovánl a lol válčnýcb
st nal'dk mi Admirálové ta
ýUjf vládám svým tprávy ftlelné

k Jj! tvrdí ! J Aín ekroln tl Ie
f inMití jom dal vliri a Ma

Íia sajiité a ! vsdor avlma čest--

Iht famdýna dolili v neděl) prá
va Černé líory f a (lnlJiďl'i
k krvavé srále mmí fVrrioImrol
a Atbánnl ni]-lkn- k(rl nrt
je na hrtnldính tnut ni totťVfht a

obavy pM dllírnl tklktn j
V litrlnmntn ttnylUktni pUf

v páuk radikálem invtm
návrh aby pr!imnt v)vilil tn
oahlaa sAj § odpfirnín'm fPrl
dy m!nitrtta H%Vhat)ho na

poalltí vojkt tritUiUhn řii
KřéfanSm a ftkQm a rárivA
otnámíl f jdtté t vtik nocí

strano jho návrh b?i'i ln aby
vládl pro sUnoflikr %kii v rtli-- o

kréUké lanjili datlra uUlena

byla He strany vlá lní n tn o )(o
vidino 1 návrh pohhný přiUt
by valíce vhod an prý by pk
MpoA vládl přllelítoat din byla
správnost laujmathi tanoviks
dokásati

V parlamentu angtkkim pora
leo ve čtvrtek 317 proti 157 návrh
na odčiolní křivd kterJ na lrku
v ohledá berničném po dlouhá jíl
Seta páchány jsou Dovolováno

totiž le Irsko platí pomf rnl více
daní než právem by naft připila-l- o

vláda to vlak doinati n rehni a

dovolovala le prý Irč:oé platí
daleko méně než Angličané a Ie

by budil místo snížení dtně jtfi
svýleny tam býti mřly

visko Nlmeeka ktsrél valmooi h

riinémoj vyiťptftf popásaje sa

mo vsak linul télastnitl se s Irthá

jest vlsobfonl mlsaiováno podob
ni má m tl I t IiiMksm onlml pa
nnje phsvldčetií la do vlastních

rukou hraje a le imatké válloa

vy volaných k vlastaíma prosplohi
bt ohM na teml ostatní vyaliť
kovali chcf

WltakroČItl prý hodlá Jakol
to prostředník msti Heckem a vel

moreml ta účelem mírného vyřfisnl

táplstky krétské

Ddnakd roiUntt panovnická rol
hodlá s Jak v nsdlll i Kodani

otnamováno podporovat! tt tlecb
sil svých krále řeckého) v odporu

jsho proti velmocím evropským K

rozhodnut! tomato přispěla hlava!

čarovná vdova kterál prý nasadí

vleohny páky aby syna tvého pro
zájmy řeoké tiskala

Turtcko odpovldllo v pátek na

nota velmocí kterool odvolání

vojska tureckého i Kréty poltdo
váno a sioe otnámiío la přání torna

vyhoví poate tenkráte kdyl posád
ka řecká dřívá odvolána bode

V Madridu rotiířila se koncem

týdne povisf le prý Mziimo
Gomet vodce povttalco kabáo- -

skýcb o uzavření míra vládou

iptnělskoo vyjednává

Z Athén oznámeno v pátek ie
vládě dostalo ae tprávy le a bloká
doo břehft řeckých v třech neb

čtyřech dnech tapočato bode

Jllokdda Kréty trvá jil celý ml
tío a velmoci evropské přichází po
mala k poznání le tál ničeho plat
nou není a ie na ostrově panuje
vétšf nepořádek a le více krve tam

nyní proléváoo jest nel před ta
početím téže Admirálové loď-

stvu opojených velmocí velící to
ho také plnou měrou uznávají a

žádají proto vlády avé dfttklivl

nejen o určité rozkazy jak dále po
čfnati si mají ale tárovefi i o bet--

odkladné provedení slibovaných
oprav hlavně pak o ostonovoní
křesťanského guvernéra an co tý
če ae udržení peřádko ve vnitro
ostrova aami úplně betmocnými
jsou

Ve Španlkku jtoo dle nedělní

tprávy madridtké vážné výtržno
sti obyvatelstva na denním pořád
ku Hlavně v Andalusii panoje
totiž meti obyvatelstvem děsná bí
da a lid loupí kde jen příležitost
k torno ae mu naskytne Posádky
ve ví ech městech v provinoii této

byly tnačně sesíleny
Z Kuby dochází tprávy o řádění

nefitovio v provincii Pinal del Rio
Bída meti obyvatelstvem tamním

jest hrozná neboť vojskem ípa
nělským veškery táaoby potravin i

dobytka dávno jil pobrány byly

Italský inlm tahájen byl v pon
dělí tr&nní řečí krále Humberta

Týž poukazoval k torno Ze Itálie
v otázce krétské a ostatními velmoj
cemi raka v roce kráčí le válečné
loďstvo eesíleno býti musí a le
rozpočet opraven býti musí tak

aby na všech stranách co nejvfoe
šetřeno býti mohlo aby daně spra-
vedlivě rozděleny byly a aby úvěr
národní tleplen byl

Venezuelský kongres achválil v

pondělí abitračnf amloovo kterál

prostřednictvím Spojených Státu
a Anglií vyjednána byla a dle kte-

réž apor o hranice a anglickou Goi- -

anou rozhodován bode

OiporuCení_aíWTzfloDí

Omaha Neb 4- - dub 1897

Pes 12 let byl Jsem trápen bole-

stí na noze kterou mi ani lékař
sni zadna mitf vyhojlll nemohla
Zrfal Jgcm nouilvat mast vyrábě-
nou pí A KreUrhmeroTou bytem
v čís 1940 Jil 10 ul Omaha as
touto v)'bornou mastí (3 krabičky)

Isem úplně vyhojen Každému i
Jenž takovým neduhem

Ji stížen odporučujl vřele tuto
maif Jos Doleja
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Sm i)hři)ťl 4I K titit

t' Pt Wil-- xlftui 9rtin hfU 7

Um ěěi řř't ff4
ttll rfc" énml ířlr'h !

( i"H H ' lo
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tMNttln Sfli Htt ť MK' Mi+
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fSWatck tMU f 4é i itttm

Or Milci Melfcl Co

flUhnrt IimI

t Ví
Polní somona

ntbíiená ku konid V i Oma-

nem v Omths Kfb ta náslr-dají- cí

cenyt

Jetel nachový bul] po 00

Dílý Jetel bull po 10ro

Vojléika bail po fa 00

Alsyks hnil po ♦:ř0
Ksntncky Ftncy íilue (}ri

(Lipnice lučnlj ii 00
Bílý raský oves 3'ia
Polní hrách floo

Shugart fe Ouroni
MASOKIO TIMřLV

tb2m] Ooncll HIuíTh Iowa

vlastní— —

KREJČOVSKÝ a ODĚVNÍ ZÁVOD

v urete nour
Hojné zásoby hotového Šatstva pro

muže a hochy ta ceny velmi mírné
Zároveň oznamuji krajanům že zho-

tovuji obleky zakázkové Kdo by
cokoliv v oboro mém nřco potřebo-
val atf mně laskavě navštíví 3itf

8 úctou Karel Aron

Frank Novák
majitel

Zamississlppslcé

sochařské

dílny
Zhotovuje mramorové a žulové

pomníky desky jakož i všeho druhu

práce hřbitovní
Veškeré práce vyhotovuji se správ

ně rychle a levně 33tf

Úřadovna 1 1246 So 13th Str
OMAHA NEim

Cechové !
Jedete-l- i do staré vlaHtiračto sobě

tapamatovati že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodě do-

pravují ae po železnici bezplatně
až do města Břemen Chcete-l- i sobo

uspořiti tbytečných vydání nesvě-

řujte po přistání lodě nikomu lickety
a kufry nýbrž posečkejte s tím až

dojedete do mřsta Břemen a pak
teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české firmě:

Karos & SíotzKv
v břemen

20 BAHNHOFSTRASSE 20
! m iTými knfry bapJia ňm domova ůo- -

wrmtmt kfM mohli rt m

Kde BťgIttroTkný dopit i ťur-dab- lo

Jest? V ČMbárh d4r pro

pM iosofa Bajdu loixarn od F Inoiyoky
do Bia Jom Ckl Kdo by o ooom k']no
til miU JfJ apoMralU ! na bnd dopu
dMUa kdyi dopit tiniiJllio chvaloi
nájslbo rodáka pod adrMim: JaroolaT

boi na 8a iJ—- - ťallfornlii far

Prodám farmu li A fíirinit o
Jitt akrech pnKlá wu hixlni'li ixxlipinck
70 akrft TidřUno dobrá hrnku himIhIiií past vi-- a

Kaltlá řMt iliriUtua ivláť plolcm drá-

těným Dobři atavba a lml vMly nu pon-m-k-

Dobrá ohnula pro krnicníilubyika IVt
S4000 00 polovice hotové a druhá polovice n:i
eaa pri ooliro liinotř na s a procení
potrvá o do 1 břcrna IW7 k vull vcrcjfie
draxb domaonoU 1 arma tm nalřtá I inil
tápadně a H mil Mivrně ixl llnwiMMl llut- -

ler countr r Ncbrnwft
KAKKL 1'ÍMIIYI- - mitjltcl

t Uoood KutlcrCo No

JOSE

ovlern protestováno jakožto proti
kroku neoprávněnému a jakožto

proti porušení práva mezinárodní
ho leč na to prý lUkoaiko starého
čerta dá

Vřtitlcd ratti rakoutké pM prá
vají a socialisté k veliké akci

kterou Počnou prf doeth neibliŽ
lích JJudoo iotvrpellovat vláda

pro rozpoltí ní spolku železničních

zMtencO ktrj byl vládoo roipa
ilén ta tákladé obvinění lo pra
coval v posledních volbách pro

swalisty Socialističtí poslanci

podajf nátrb aby byl dán Dadeni
▼ obžaloba a budeli tento návrh

odmítnut navrhnou zřízení kotniaa

na vyšetřování vládních podvodu a

násilností volebních Také podána
bude interpellaoe o vlečném hlaso- -

vaoím právo

Z Petrohradu doila ve etředo

pfekvapajíoí správa le prý roaká

vláda rothodla ee blokádv břehu

řeckých ae netáčaatniti — Na rot
hodnotí toto pohltil se v úřádoíoh

kruzích řeckých a podesřením a má

ae ta to ie tnamená to výdatnéjií
jeitS podporováof Toreoka v přípa
dě vypuknutí války

Z Petrohradu oinamováno v ao-bo- tu

le zakročením vlády ruské

aaataveno portou veškeré dalií vy
jednávání a Řeckem vahledem I

prodání témuž oatrova Kréty Ro
ako totíl hrotilo obsazením A nato

lie pakli íe by ve vyjednání tom

pokračováno bylo

Z PaHU oznamováno ve etředu

že velmoci dohodly ae na beted
kladném započetí částečnou bloká-do- u

břehu řeckých Pro tačátek

blokádovány budou poate hlavní

přístavy a teprvé kdyby a íádou
cím účinkem ae to nesetkalo byla

by blokáda na celé pobřeží rotil
řena

Vláda německá napnouti tamý
ilí prý veikery síly avé aby proad
přistěbovalecký od Spojených Stá
to do jižní a střední Amerioky
obrátila Společnostem kteréž ko--

lonisování německých vystěhovalca
v těch částech pevniny americké

za úkol si vezmou uděleny budou

razné výhody a výsady a prvá spo
lečnost podobná Hanseatto Colo- -

nitation Co byla v Hamburku ta
ložena

V německé radě řliské přijat t
pátek návrh aby na dále opětně
dovoleno bylo při soudech akládání

přísahy tím způsobeni jak tobo ná
boženství toho kterého avědka vy

láduje — Podobně přijat návrh na

odvolání zákona jímž Jetovité i
Německa na věčné časy vypovězeni

byli Pro návrh tento hlasovali

Poláci svobodomyslní sociální de

mokra té a několik konservativeft

VAnglickém parlamentu učiněn

byl v úterý k vládě dotat kterak

ie iachovati míní ne vthledem k bí-

dě kteráž následkem blokády má-

ti obyvatelstvem na Krétě vtmá
hati ae počíná Dotat zodpoví-dá- n

byl tajemníkem ministerstva

tahraniČnébo a sice v tom smyslu
že prý admirálové loďstvo tamní-

ma velící postarají ae již o to aby

potraviny rotdělovány byly meti

obyvatelstvo viode kde toho potře-

ba ae okáže — Též otnámeno par-

lamentu le velmoci pilně nvalojí
o tom kdo guvernérem oatrova

jmenován býti má a kdy i odstra-fiován- fm

vojska tureckého t ostrova
fná ae tapočiti

8yn bývalého presidenta republiky kuMnskd Martiuo který za svobodu vlasti sv5

néina slibu k 6'tki na Caneu se

chyttim ('udám adrbirálum co

nsjpédníJSí protřst"
Situnre na hranicích řrcko-tur- e

ckfrh stává se čím dát tím krilič

třjií a témlř jitotoa molno tvrdi
ti ! propuknutí války msti llroi
icinřmi nodvralou Jett He stra

ny velmocí evropských Činěn jest
ovocní všemožný nátlak na krá'e
řeckého by sa každou cenu vypuk
nutí války latnetiti hleděl Ze vsak
snaha u marnou jest nejlépe pa

trným jtmt t odpovědi jakáž dána

MAHTI

unecu na Kubu aby lo vstoupil Třady

králem caru a v níž uvádí ae úplná
nemožnost ustoupení neboť lid ve

své rozvášněnosti byl by prý v sta
vu následkem tobo převrat státní
doma vykonati — Ohledně stavu
obou armád uvádí se že prý fte
kové podceňují počet vojska tore
ckého neboť prý pod velením Ed
bem paš? kolenu 150000 mnift se

300 dČly se nalézá kdežto Řeko

víeho v Sudy jen na 80000 mužA

jetá A mimo číselné převahy této
dlužno prý uvážiti zároveň i to že

ca straně turecké jsoa vesměs vo

jíni zkuSení kdežto na straně ře
cké nalézá se mužstvo na kvap
sehnané nevycvičené a i mladíka
starců sestávající Jest ovšem

pravdou že Rekové povtbutováni
jnou láskou k vlasti a nadžením

vlasteneckým — to vžak prý v&cí

dělostřelbě a tbraním tkoSených

vojína tureckých pramálo by poóí
talo

Veltnoci earop$ká doposud nedo

hodly se na krocích Jež by společně

proti Kecku učiněny býti měly
neboř jedna drono neaaveruie a

právě nedověra tato veškery kro-

ky dosavadní bezmocnými činí
Každá i účastněných velmocí ta
každou cenu uvarovati se ebee vy-

volání války výsledek kteréž nedo-

zírným jest aČ některé i velmooí
hlavně Německo Rakousko a Ra-

ško prý by si srážky ílecka a Tu-

reckem přálo v tá naději že by

prvnějsí poraženo a tím k poddání
diktátore evropste přinuceno

bylo Při tom však jak obě i účast--'
něných zemí tak i ostatní velmoci

zívoi poio7ii oaeorai 8j v ininuiycn
POVBUICCKC

Vláda ipaněUkd rozhodla bu

jak v úterý t Madridu omamován

vypsati novou dafi válečnou t vý-

těžku kteréž by vydání a povstá-
ním kubánským spojenó kryto
bylo

Z Cařihradu otnamováno re
čtvrtek že prý íieckem učiněn byl
vládě turecké návrh na vykoupení
oatrova Kréty Porta odmítla prý
o návrhu tomto uvažovati a to na

tom tákladě an prý vyřízení zále-

žitosti té velmocím evropHkým po-

nechala — Téhož dno otnamováno

ie Karathedori paSa vyslán byl do

Athén jakožto zvláštní vytdaneo s

poaláním ku králi Jiřímu

Delegace krétakých povatalců
i

v Athénách shromážděna usnesla

se t úterý předložiti královně an

glioké presidenta rep francouzské

oísaři německému a císaři rakou

skému prosbo ta odvolání krutého

onoho rothodnutí jímž 300000
křesťana vyhladověno býti -- má za

tou jedinou příčinou aby donuce-

ni byli příjmouti ústava kterouž

by opětně novým utrpením vydáni

byli — Kb konci žádá se ta vyho
vění všeobecného přání lida krét

ekého kterýž připojení se - k Kecku

si přeje
Korunní princ řecky jakožto

vrchní velitel armády na hranicích

tureckých shromážděné vydtl v

úterý první av&j armádní rotkaz v

němž apotorfiováno jest vojsko na

důležitost okamžíka a žádáno jest
aby ae neukvapovalo a se tapoče se

Um nepřátelství sečkalo do té doby
al k torno rotkat dán bude

„ JrrrŤrr „um—lil


