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The Pe ru na Drug Míg Co
Columbui Ohio zaUou po něja-
kou dobu ťiplně ztlarma rtejnovějí
pi Dr Ilartmana psaný výhrad-
ně pro ženy SpÍ zaJle w pouze
ženám

prý pro přívržence strany té znač-

né zásoby zbraně a nábojů a další

zásoby byly prý z Německa a Bel-

gie objednány Vůdcové hnutí
tohoto nehodlají za poměrů a

nynějších se zbraní y ru-

kou proti vládě vystoupili a po-

vstání vyvolali připravují se vfiak

pro ten případ že by po celé ze-

mi nespokojenost s politikou vlád-
ní vzhledem k dosavádní politice
osadnf zvláště pak ale politikou
Kubánskou vypukla

Ze Štokholmu oznamováno ve
čtvrtek že v okolí Soevde a u

Tromsoe chyceni byli po-
štovní holuby nesoucí zprávy z
výpravy prof Andró-- a kterýž jak
známo min týdno v balonu na
cestu k úvěrní točně se vydal
Jeden z holubů nesl zprávu: "Se-
verní točna 142 záp 476a" a

druhý "Minuli jsme točnu 1 sté-
ho" — Z mnohých stran pochy-
buje se že by zprávy tyto sku-

tečně od André-- a pocházely ač
zase z jiných stran dovozuje se
že prvnější udání shoduje se s vý-

počtem kam až balon větrem za-neš- en

býti mohl
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VLInř se onaiiiiije Že purk
mistrem dr Liiegerem sděleno ra
dfi městské Že protest vídeňské

ho městského zastupitelstva proti

jazykovým nařízením nemohl býti
císaři podán jelikož deputace ne

byla císařem přijata Jiné depu
tace které v stejné záležitosti žá

daly u císaře slyšení podobné po

chodily

Ruský car daroval králi srbské-

mu 40000 IJerdenových riílí a

25000000 nábojů pro téže

Srbská vláda oznámila dle pá
teč nich zpráv portě že na dále
nehodlá trpěli vpády tureckých

tlup loupežných na uzení srbské a

že bude-l- i se vpád podobný opě
tovati vojsko srbské lupiče i na

území turecké bude pronásledo
vali V případu podobném činiti

prý bude Srbsko zodpovědným
Turecko za následky toho

V Petrohradu uveřejněno v úte

rý z pramene úředního jmenování
dosavadního vyslance ve Švédsku
Zinověva velevyslancem pro Caři

hrad Dosavádní vyslanec tamní

Nelidov jmenován byl velevyslan-
cem pro Itálii

Do Pařile došla vu středu z

Dourges zpráva Že severozápadní
část departementu Cher byla hu-

rikánem úplně spustošena

Snřmovnou francouzskou přijata v

úterý 516 proti 7 hlasům předlo-
ha o daní přímé a návrh aby táž

nahražena byla daní z příjmů po-

ražen 282 proti 249 hlasům —

Téhož dne přijata byla předloha
kterouž opravňuje se uspořádání
loterie jejížto čistý výnos věno

ván býti má nebožákům kteří na

jihu Francie poslední dobou po
vodněmi stíženi byli

Ve Francii dle zprávy úřadní

jest stav ozimky v 27 departemen-
tech dobrým v 37 pěkným v 12

ucházejícím a v 8 prostředním
Jarka stojí si velice dobře ve 3

departementech dobře v 6 sluln6
ve 34 prostředně v 7 a ucruze- -

jicně v jednom

V Pruském sntmu prohlášeno v

pátek jménem vlády že dosud ne-

rozhodnuto kterak zachovat! se

vůči žádosti agrárníků o zakáaanf

přívozu cizozemského obilí pře
dem však již prý tvrditi se může

že žádost ta ukáže se býti nesplni-

telnou na základě stávajících smluv

xninl vlech klran a žároví ft i

fichváhní konnmi dostati n ruo
hlo V sněmovně po (tv{ pre
id ntovo příznivě přijalo a přeď
loha k touni cíli prošla ale vnit
nevzal ji v lívahtt a tak další jed
ninfdo pravidelného sezení od
roceno

Zprávy osobni

— Včera navštívili nás násle

dující pánové )r J Pecivál
Polák a Sedláče k z Prague Neb
a p C Svoboda z David City
— Pan Josef Dufek starý osad-ní- k

od Linwood byl v Omaze
v pondělí Přijel sem n nákladem

vepřového dobytka do trhu a pro
dal obstojně Pan Dufek je st ma

jitelem sekce pozemku v Arkan-

sasu a hodlá se tam za rok neb
dva přesídlili a věnovati se tam
chovu dobytka Sdělil nám též
že řád Ratolest Mladočechň chystá
velkou slavnost na den 8 září a

sice na oslavu svého připojení se
k Západní

Česko-Iiratrsk-
é Jedno-

tě O úrodě" nepodal zprávu valně

potěšitelnou drobného obilí prý
bude v okolí Linwood jen skrovně
a kukuřice kteráž byla po jaru
v zrůstu zdržena potřebuje ještě
hojných deštů

— Minulý čtvrtek přijel do
Omaha Kev Jan Pípal z VVeston

evangelický duchovní kterýž po
kolik rokn zde působil a velký
kri)h přátel svou milou povahou
zde sobž získal Přijel vSak jen
na krátko neboť již druhý den

vracel se opět k domovu
— Pan V L Vodička bývalý

zdejší starý osadník který však

nyní jest ve Vyymorc byl tu přes
neděl fc zúčastnil se soukromého

výletu Rytířů Pythiových které

hož řádí je členem četným jeho

přátelům bylo milcj seznati že mu

zdraví dosti dobře slouží v novém
domově
— Pan F Polák jeden z čel-

ných obchodníků z Prague zavítal

do Omahy v ponděí avšak jen na

krátko neboť přijeda s ranním

vlakem vracel se opět s poledním
k domovu
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po zemi což Jo vzdálenost z Juni au tt50

jelikož cest není vyklidit cesta z Juncau

mená nejspíše Že Porta další pře-

kážky uzavření míru Činiti míní —
Stalo se tak zajistÓ následkem te

legrafického zakročení ruského ca-

ra minulo námi uvedeného kte-

rýž na sultána jak so patří si za

dupnul
V Barcelon! vypukly dle zpráv

z Madridu ve středu došlých váž-

né protivládní demonstrace k jichž
potlačení an místní policie a Če-

tnictvo nepostačovaly vojsko po-

voláno býti musilo

Ve Španélsku jak se podobá
zmáhá se stále víc a více přesvěd
čení že udělení úplné samostatno-
sti KubS jest tím jedinkým výcho- -

dištčm ze zápletky nynČjší Vůdce

strany liberální Prendergast řečnil
v utery v Saragosso q otázce ku
bánské a b£hem řc£i svó uvedl že
vládí njc jiného neabývá než ná-

tlaku veřejného mínŽní se podro-
bit! a samosprávu Kubé udčliti
Dia náhledu jeho jest prý samo

správa pro Kubu právo tak důle-

žitou jako pro Španělsko samo a
vláda prý vydává so len abytečné- -

mii nebezpečí když provedení
plánu tohoto odkládá Z Madri
du oznamuje se žo prý hnutí car-listic- ké

stálo víc a více se roz-

máhá a Že přívrženci téhož při-- :

pravují se aby každé příležitostí
vystoupení proti vUdé použiti
mohli Při hranicích složeny jsouj
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stivnlho iučmu alaíHkeho Juncau
mil n ze nan v ranclBco au bhhj o i o

do ťort Kellancu lez 4 az o tytlno

na cestách se nalézá velmi Živo

veselo

V pruském snřmu započato v so

botu s projednáváním opravy zá

kona spolčovacího jak panskou
snřmovnou přijat byl a kteráž
hlavnč proti schůzím socialisti

ckým namířena jest Se strany
národních liberálň a stranou stře
lu prohlášeno Že proti "opravé"-

hlasovati budou za to však strana
konservativní u vřtŠinč jsoucí

prohlásila že za svou povinost
pokládá pro předlohu vládní hla

sovat)

7e Švýcarska došla ve středu

práva o dčsném krupobití jimž

krajina severně" od jezera Curišské-h- o

spustošena byla Úroda pokií
i ovocná úulnč bvla zničena bu- -

1 +

dovy porouchány a spojení telegra
fické úplné přerušeno
' Nizozemsku vstoupilo v 'Verý
život nové ministerstvo a sico

staveno toto bylo drem 1'ierso-- m

kterýž mimo předsednictví
zároveň i ministerstvo financí si

ponechal
Král btlitký podal žalobu pro

urážku cti na přední Časopisy
hamburské kteréž prý o nřm rftas- -

né urážlivé zprávy přinesly Zá

stupce časopisů onfch prohlásil
že prý se pravdivost tvrzení ončch

dokáže a žádal za předvolání růz-

ných členů královské družiny leč

mýšlí na úplnou reorganizaci SV(í

armády a práce tato bude svrvna
důstojníkům německým 'kteří prý
již také nové pušky UtO relon ar
mádu čínskou v Německu objed
nán 1 ez i loďstvo válečné má
býti znovu pořízeno a o kontrak-ř-

na nové lodě rozdělí ortf se hrm v

anglické a německé
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