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Telegrafické

Z Vrahy oznamuje se že stávka

jsou prý sesílovány an obavy jsou

před vpádem rozvášněných Turků
na území řecké

Španflskou vládou dána v sobotu

odpověď na notu vyslance našily)
v kteréž již po třetí zakročení vlá-

dy naší za účelem vyrovnání po-

vstání na Kubě španělsku nabíze-

no bjlo V odpovědi stěžuje si

vláda na neustálé pořádání výprav
lilibustýrských od břehů ameri-

ckých a prohlašuje se že úplně
nemožným jest vládě jmenovati
lhůtu v kteréž puvstání na Kubě

potlačeno bude

Spaníliku přichází povstání na

To ty byl poprask

Z New Yorku oznamuje se 2c

naleznul se tam muž kterýž v ru-

kou svých Štěstfčest i jmění znač-

ného počtu osob má a sice jest
mužem tím VV E D Stokes kte-

rýž v držení svém má zápisky a

veškery zajímavé listiny z po-

zůstalosti pověstného krále bůd-ler- ů

VV M Tweeda Dit vyjá-dře- ní

Stokesova vyplaceno bylo
Tweedem na uplacení razných o-s- ob

o jichž spojení s ním dosud

ničeho známo nebylo přes Jti-0000- 00

a důkaiy jako vlastno-

ruční stvrzenky má prý on v ru-

kou Vydání Twecdovo po útěku

jeho z New Yorku vládou španěl-

skou bylo prý jen politickým tri-

kem kterýmž ku zvolení republi-

kánského presidenta přispěno bý-- ti

mohlo Zápisky Tweedovy

jsou prý velice zajímavými neboť

obsahují poznámky o tom s kým

kdy co Činiti měl kolik za vliv

neb služby jeho zaplatil a pod a

ní nijš jest šeredou a mrzákeiu k

tomu

Vt snémooné francouzské zajoča- -

to ve středu s projednáváním ná

vrhu na rozšíření válečného loď-

stva a sice vzat na přetřes návrh

výboru aby pro letošek obmeena
byla práce ta na jednu loď váleč-

nou 3 křižáky a 1 1 lodic torpé
dových

Z Plymouth oznámeno v úterý
utonutí poštovního parníku Clian-ne- l

Queen u ostrova Guernesy při
čemž 30 osob prý hrobu v chlad

ných vlnách nalezlo Utonutí se

událo za prudké bouře tak že na

zachránění tonoucích ani pomy-
šlení nebylo

Odpovřiř carova na námitky sul

tána proti jmenování řeckého prin-

ce Jiřího za guvernéra ostrova

Kréty podána byla dle středeční

zprávy berlínské portě v úterý
Odpověď tato byla prý tak pří
krou Že ruský velevyslanec byl v

pochybnostech a telegraficky o

novou instrukci v Petrohradě Žá

dal zda skutečně v témže znění
notu dotyčnou portě dodati má

Odpovědí odboru zahraničného

bylo že jest to posledním slovem

carovým a že za žádných okolno-

stí připuštěno nebude aby nikdo

jiný než princ Jiří guvernérem
Krétským se stal

Z Petrohradu oznamuje se že

následkem úplné téměř neúrody
vypukla mezi rolnictvem ve střed
ním a jižním Rusku nesmírná bí-

da a v mnohých místech jest prý
daleko větší než ona z r 1891

Ruským časopisům zakázáno bylo
o tom zprávy přinášeti — Doby
tek krmen jest prý došky a mezi

lidem nakažlivé nemoce úžasnou

měrou prý se rozmáhají

Bulharský zástupce v Cařihradř

podal ve středu portě notu v kte

réž vláda turecká upozorňována
jest na poslední události ve vilaje- -

tu uskupském kdež 592 Bulharů

úřady tureckými zatčeno bylo na

obvinění z přechovávání zbraní

při čemž prý mnoho mužů bylo k

smrti umučeno a značně žen i dí

vek zhanobeno Zástupce jmé
nem vlády žádal okamžité ustání v

páchání těchto násilností ze stra

ny úřadů tureckých odvolání po-

sádky turecké z okolí onoho pře-

dání zatčených úřadům bulhar

ským a bezodkladné sesazení vseli

úředníků kteréž za toto počínání
posádky turecké zodpovědnými
jsou Notou touto spůsobeno by-

lo značně rozčilení a to proto po
něvadž úřady turecké právem do

mnívají se toho že Bulharsko k

tak 'ráznému kroku o své vlastní
vůli se neodhodlalo a Že v záleži

tosti této za ním Rusko stojí

Z Říma ohlašuje se že zdraví
krále Humberta jest velice chatr

ným následkem čehož opětně pro
slýchati se počíná Že trůnu svého

ve prospěch syna svého co nejdří
ve se vzdá Odstoupení Humber-

ta znamenalo by ovšem konec

trojspolku a přimknutí se Itálie k

Rusku jemuž již nyní platných
služeb hlavně při řešení otázky
východní Itálie prokazuje

V Cařihradé zatčen byl v úterý
tajemník sultánův jakož i jeho syn
na obžalobu ze zemězrády Ta-

jemník nalézal se již po delší dobu
v podezření a to následkem spo

jení syna jeho se stranou mlado-turecko- u

Dle posledních zpráv
podařilo se synu tajemníkovu za

hranice turecké uprchnouti při
čemž prý i důležité listiny státní
sebou odnesl

Z Athén oznamováno neděli

že v území thesálském Turky do-

posud obsazeném došlo znovu ku

krvavým srážkám mezi posádkou
tureckou a domorodým obyvatel-

stvem na nichž dle některých

zpráv na 8000 mužů tureckého

vojska se podílelo Situace jest
prý velice vážnou a posádky řecké

na hranicích neutrálního územ

vala na pravdě zdálo by se

že chce císař obejiti

vcky zákony nástupnictví vy-vol-
iti

si některého z arciknížat již
za živa za spoluvladaře a pak jej
dát vyhlásit za císaře To by byl

nejspíše František Salvátor muž

císařovy nejmladší dcery Marie

Valerie Tento má čtyřletého sy
na Bylo by to sice proti zákonu

ale ten v Rakousku mnoho ne

platí

V pruském snému prohlásil v pá
tek ministr orby hr Himmerstein- -

Loxten že prý u přivážených

amerických koní vyvíjí se influen- -

za následkem Čehož bude-l- i prý
to tak dále pokračovati obmezení

přívozu toho nutným se stane

Dle tprávy berlínské docíleno by
lo mezi Ruskem Francií Itálií a

Anglií dohodnutí dle kteréhož

řecký princ Jiří guvernérem krét-ský- m

stéti se má i kdyby
sultán cestou násilnou k tomu do

nucen býti musel Rozhodnutí

toto bylo prý již princovi oznáme

no a týž k~okamžitému vyplutí na

místo nového svého působiště při-

praven již jest

Nímeckým ministerstvem vydán
ve středu zákaz přívozu americké

ho ovoce a sice stalo se tak bez

předběžného a obvyklého oznáme-

ní vyslanci našemu Učiněno prý
tak nejenom ze stanoviska zdra
votního ale zároveň" i proto po
něvadž prý přívozem ovoce tohoto
různá nákaza do Německa přená
šena jest To se rozumí že proti
tomuto kroku ze strany vlády ně

mecké učiněn vyslancem naším

důrazný protest

Z Brusselu oznámeno v pátek
že konference kteráž 15 února

zahájena tam býti měla za účelem

porad o zrušení vývozní prémie
cukrovarnické odbývána nebude

a to proto poněvadž Francie spo

lupůsobení odmítla

DMU belgického irúnn princ AI

bert Flanderský odpluje dne 1

března ze Southamptonu do New

Yorku Doprovázeti ho bude

pluk JungDlatt jeho pobočník a

dva sluhové Joosteus člen belgi
cké legace doprovázeti bude prin
ce do Washingtonu a po úřadn

návštěvě presidenta McKinleye

princ cestovati bude po severn

Americe Cesta vyměřena jc na

18 měsíců a účelem jejím býti má

studie průmyslových politických
a sociálních poměrů Spojených
Států

Norský siorthing svolán jest na

čtvrtek — "Dagblatt" praví že

ministerstvo Hagerupovo odstou

pí a býv předseda ministerstva
Steen že pokusí se o utvoření no
vého ministerstva — Norvéžská
krise ministerská jest výsledkem

marných pokusů o zavedení lepších
vztahů se Švédskem Spojení švéd-

ští a norvéžští konservativci se

shodli ohledně společné zahranič
ní politiky avšak norvéžská leví

ce stojí neústupně na tom že ústa-

va obou království Žádá aby si

obě země samostatně upravovaly
zahraoičné záležitosti své Tento
nezdar budí v Norvéžsku obavy
že Švédsko zakročí brannou mocí

Švédský tisk se loji nadějí že v

tomto případě bude německý císař

Vilém Švédsko podporovati —

Dopisovatel londýnského "Daily
Mail" oznamuje z Christianie že

císař Vilém se vyslovil vůči jedno-
mu švédskému politikáři: 'Bude-l- i

Norvéžsko vší mocí chtít proraziti
se svými úmysly tak je zničím

jako Řecko'

Z Říma oznámeno v pátek Že

povolen byl rozvod doně Elvíře
dceři španělského nápadníka trů-

nu don Carlosa od manžela její-

ho hraběte Folchiho při čemž

tento k vyplacení výživného v ob-

nosu 300 franků měsíčně odsou-

zen — Dona Elvíra uprchla s

hrabětem Folchim malířem v

listopadu 1896 při čemž za ÍGo-00- 0

rodinných klenotů sebou vza- -

profesorů a studujících na němec- -

kťch vvsokvch školách trvá dále a

žc ani zakročení odborného chéfa

ministerstva kultu a vyučování
v ohledu tom žádného výsledku
nemělo Stávkujícím dán zc stra

ny ministerstva pokyn že zákaz

nošení národnostních odznaku

odvolán bude po rozpuštění nebo

odročení českého sněmu v tom

případěkdyž studující do týdne k

návštěvě přednášek se vrátí jinak
že však universita zavřenou zůsta
ne Když na tento ústupek vlád

ní nepřistoupeno vydán zákaz po

dobný 1 pro ostatní university a

vysoká úČení i v celém předlitav-sk-
u

čímž však nalito pouze jen

oleje do ohně Příkladu studují
cích v Praze následovali totiž i

posluchači německých universit v

Brně ve Vídni a ve Štýrském
Hradci a společně prohlášeno
že páni dříve ku přednáškám se

nenavrátí dokud zákaz úplně od

volán nebude Následkem této
všeobecné stávky pozváni rektoro

vé jednotlivých universit ku kabi-net- ní

poradě ministerstva do Víd-

ně kdež ve středu usnešeno pou
ze jen na universitách dotýčných
v přednáškách ustátí aniž by uni-

versity samotný zavřeny byly
Rozhodnutí toto ze strany Němců

vykládáno jest co vítěztví a co ú- -

plná porážka vlády a to proto an

v usnešení dotyčném ani jedinké
slovo důtky studenstvu uděleno

nebylo Ve čtvrtek oznámeno z

Vídně zavření university do 1 ú

noraf?) polytechniKa zavřena pak
na dobu neurčitou Téhož dne
došlo tamže ve dvoraně universit
ní ku srážce mezi studenty němé

ckými a slovanskýmis tím výsled
kem že poslednější byli z budovy

vyházeni V hornické akademii

v Liubnu došlo při přednáškách
též k výtržnostem následkem jichž
ústav do 7 února zavřen V Inš- -

pruku též došlo k výtržnostem při
nichž studující hlásící se ku kato
lické straně lidové od studentů

německých ztlučeni

Pražským tnlslodríitelstvlm rozpu
štěn byl počátkem února spolek
Národní Obrana jenž řídil se he
slem 'Svůj k svému' a podporová
ním výhradně českých obchodů

němčourské agitaci pražských ži

dů odměňovati si hleděl

V Cechách řádily počátkem úno

ra Živelní bouře Největší škoda

způsobena byla v Teplicích kdež
vichr odnesl střechu s Rellovy as

íaltové továrny U jiných továren

sbořeny komíny a zdě Zámecký

park a lázeňská místa byla spu- -

stošena

University rakouské dleusneŠení
vládního byly v pondělí zavřeny
a otevření jich ustanoveno na 21

března
~
Před zahájením předná

šek budou muset všichni poslucha
Či písemně se zavázati že veškerá
nařízení disciplinární věrně zacho

yávati budou — Jest prý to nej

přísnější krok jakýž vládou proti
posluchačům vysokých učení od r

1848 učiněn byl

Rakouské ministerstvo rozhodlo
se v pátek po osmihodinové po-

radě ráznými kroky učiniti přítrž
výtržnostem studentským na vyso-

kých Školách jež poslední dobou
každodenním zjevem se staly '

Berlínská "Germania" časopis
to katolický a úřední orgán strany
středu přináší v dopise z Vídně
sensační sdělení dle něhož je cí-

sař Frant Josef nabažen vlády a

že po skončeném padesátiletém

panování (dne 2 prosince t r)
míní "větší část břemen panovni-

ckých svalití na mladší bedra"
Slova ti nejsou jasná a nelze z

nich vyrozumětí zdali by se úpl-

ně vlády vzdal aneb si přibral po-

mocníka do učení Sám nemá co

dělat práce jej netíží a mrzutostí

by se přibráním spoluvladaře ne

Kubě draho neboť vydání
odboru válečného od února 1895
do konce r 1897 dle pramenů

$240000000 obnášelo
Mimo toho zmenšeny zároveň

povstáním příjmy odboru poklad-
ního ze zdrojů kubánských v tém
že období o $40 000000

Když jste stíženi dvěma zly

jako jsou nachlazení a kašel mu

síte učiniti dvě věci: Koupili dr

Augusta Koeniga hamburské prs
ní thé a uŽívati je v krátkém čase

budete vyléčeni

Šacení v domácnosti
—

Spůsob jak celá rodina může se

ošatit při malém vydání

Není třeta choiiti ošumřle byť i

Časy nebyly dosud nejlepší Jest
zcela snadným aby staré obleky
vyhlížely opět jako nové jenom
když se ví jak

Jest překvapujícím jak mnoho roo

žno učiniti z nepotřebných jak se
zdá kusů šatstva ženou která ví jak
Starý olleU z mody vyšlý lze snadně
obarviti s Dyamond Dyes na módní

barvu a pak přežití že vypadá jako
nový Obleky pro hochy možno zho-

tovit i ze starých obleků otcem poho
zených a vnoření do Diamotx! Dyea
učiní jim vzhled jako nový Saty a

pláštíky pro malé dívky mohou býti
zhotoveny s malým pouze namáhá --

ním a s žádným téměř vydáním z po-

hozeného ňataťva staršími členy rdi
ny a když jest barva změnřna přešité
pak obleky vyhlíží jako by zcela nové

vyšly z rukou švadleny
Diamond Dyes jiou věnovány zvlá-St- ě

pro potřebu v domácnosti a se

zřejmým návodem n každém pakli
ěku jettt nemožné i pro toho nejnezku-šenřjsíh-

aby s barvami těmito měl

nějakých obtíží Obarvi vše od

pentlí peří a kravat až do těžkých

plášťů a obleků Barvy jimi docílené

nevyblednou a jsou hezčí nežli ty od

profesionálního barvíře

Všem kdož

pozemky viděli
líbí se a odporučují no-

vou " ' 'Českou osadu

n Wlff fc lne
ČTĚTE TENTO DOPIS:
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"IJyl jsem na prohlídce po-

zemků v české osadě ve Willow
Kiver shledal jsem pudu do-

brou a dost vody pěknou ro-

vinu a dost dříví Koupil jsem
80 akrů v j sekci T 44 R 21

a uznávám pozemek tento tuze
za laciný an se hodí dobře k
rolničení i dobytkářství pročež
jej mohu všem krajanům kteří

by nějaký pozemek rádi koupili
nejlépe odporučili

Josef Kopecký"

Pasiilás ?e vás t0 s!ojí
k

itiBiiji!) koupení 40 akrů pouze
$20 hotově a pak 5 10 ročně při 6

proc úroku Cena akru $300

Illy KKipovidínjr v KiTl fi-k- é polonii:

JAM KS KLUZÁK
Ivukf Jrinatil

3 Globe UídK St Paul Minii

nl na

IIOPKWKLL CLAHKE
Lund Omnulwloiwr Ht P D K U

ST PAUL MINN
li

uveřejněním jich vyvolán bude

prý značný poprask

Úroda bavlny

obnášela dle zprávy vládní úřado-

vny statistické v uplynulém roce

8532705 balů z nichž připadalo
jich na Alabamu 833789 Arkan

sas 605643 Floridu 48730
Georgii 1299340 Indián Teni

tory 87795 Kansas 61 Kentucky

414 Louisianu 567251 Missis

síppi 1201000 Missouri 24119
N Carolinu 521795 Oklahomu

35251 S Carolinu 936463 Ten
nessee 236781 Texas 2122701
Utah 12 a Vireinii iisiq Sá

zeno bylo celkem 23273209 akrů
a sklizeil měla $285810606 ceny
Průměrná cena libry bavlny obná
žel a 665c a průměrem sklizeno z

akru 037 balu

Čeští farmeři v západní Kanado

Během minulých několika roků usa

dilose uěco českých osadu ků v různých
částích západní Kanady t iilchi větší
na chopili se farmaření Oavědčill se

ca dobří osadníci a získali si pověst

dobrých a řádných občanů V domově

každého z nich jest znát i blahobyt

vyplývající z české přičinlivosti a jeli
koi mají veškeré příležitosti: školy a

kostely dobré trhy dobré úrody a

dobré ceny za obilí máslo vejce drů

bez a dobytek vepřový i hovězí jsou

spokojeni- - Podnebí jest dobré a zdra
votní poměry by nemohly býti lepSIml

Joat tam dosud dosti pozemko k do

stání v provinciíc Manitoba Assinl

boa Alberta aneb Saskachewan Ti

kdož si přejí zvědčti více o té krajině
měli by doplatí si o bližší zprávy na

pana W V Bennetta New York Liře

Buildlnjj Omaha Shledají pak že

jest tam dosti paliva dosti Btavebuího

dříví kdežto vody oplývají rybami
V následujícím podáváme opis dopisu

kterýž obdržel odbor vnitra v Ottawa
Kanada Pozetnky v oněch krajinách

jsou vládní a dávají Be zdarma po 16'i

akrech vládou kanadskou skutečným
osadníkům Dopis tento jest pouze

jedním z mnohých které svědčí o

tom jak dobrou krajinou ony končiny

jsou

Kťrkat' Auiniboa H- - ledna 'Sí

Milý pane: - Přesídlil jsem se v roce

1880 sem přímo z Čech soolu několi-

ka mými přátely a po několik roků se

nám valně nedařilo tak že někteří
x nA odhodlali se k tomu zkusili to

ve Státech" a odebrali se tam bez

svých rodin ale zůstali tam jen asi

tři měsíce a přišil nazpět a daří se

nám dobře a neopustili bychom tuto

krajinu k vůli žádné jiné Děláme

dobré živobytí a zachováme jeitě pe
níže Pozemky v tomto okolí jbou

velmi dobré a já mám ra to že kdo

opustí Čechy aneb Rusko nemůže

nclnitl lépe nežli usadit! se zJe Já

myslím že zimy začínají zde býti te-

plejšími tento měsíc teploměr ne-

klesnul nikdy pod nolu a ve dne bylo
20 ai 85 stupňů nad nulou

V úctě Josef Ilenrych

Každý neduh stává se chroni-

ckým následkem zanedbání Rev-matism- us

stane se neduhem tvrdo-

šíjným když nepoužijete Oleje v

Jakuba Olej iv Jakuba léčí ji-

stě a odstraní všechny bolesti

Každý trpící měl by jej použiti


