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Rakouské radimu jak Vídní
sc oznamuje má se dostali nové-

ho předsedy a sice hodlá pravice
dosud většinu v sněmovně tvořící

Crete co nástupce T A C Bear-d- a

— Ve Wilbcrském Republican
čteme: "Ozimní pšenice přezimo-val- a

lépe než kdykoliv dříve Ne-

slyšeli jsme ani o jediném kuse

pšenice kterýž bylo by zapotřeby
zaorati"

— Že se lidé rádi soudí toho

důkaz nalézáme ve Wilbcrském

Republican Krajan Geo Kuče-

ra obdržel rozsudek na $2 proti
W Winterovi za psa jehož mu

před 2 lety prodal Winter sc

důstatek řepy v okolí onom sáze-

no bude

— Snad nejstarŠím odhadčím v

Nebrasce aspoň pokud let úřado-

vání sc týče bude zajisté krajan

Jos Pabian z Bohemia precinctu
v Saunders Co Týž zastává úřad

odhadčího od r 1875 s výjimkou

jediného roku tak že úřaďu tomu

důvěrou spoluobčanů svých cel-

kem 2 2kráte povolán byl

— James Hájek bydlící neda-

leko Bruno byl min týdne stlu-če- n

krajanem Jos Kornou tak těž-

ce že o životě jeho se pochybuje

Hájek s Kornou trávili den pitím
v Prague a na cestě zpáteční se

pohádali Během hádky uhozen

Hájek řetězem přes hlavu tak

prudce Že lékaři nyní o zachová

3 minutách i s veškerým muž-

stvem pod hladinou zmizel Dle

zpráv pozdějších byla prý to cvi-čeb- ná

loď belgická 'Ville ď Anver'

na níž mimo obvyklého mužstva

20 úřadníků a 60 kadetů se nalé-

zalo

Londýna oznamuje se že ra-

kouský císař obrátil se na veške-

ré vlády evropské se Žádostí o spo-

lečné zakročení kteréž by zame-

zení srážky Spojených Států se

Španělskem za následek mělo V

této snaze své podporován jest cí-

sařem německým Že císař rakou-

ský nerad by viděl pokoření Špa-

nělska jest ovšem lehce vysvětli-

telným neboť královna vladařka

jest jeho neteří a tudiž rod španěl-

ský nyní úzce s rodinou habsburg-sko- u

spřízněn jest

Z rařtie oznamuje se že mini-

sterstvem osad odmrštěna byla
žádost paní Dreyíusové manželky
známého kapitána Dreyíusc kte-

rýž pro domnělou zemězrádu na

ostrově čertově ve vyhnanství
držán jest aby vyhnanství toto s

manželem svým sdíleti mohla

Francouzské lodstvo váleéné jest
dle středeční zprávy pařížské se

vší možnou rychlostí mobilizová

bylo zástupeř jejímu na Korei

oznámiti vládě tamní že Rusko

volným jest odvolati válečné loď-

stvo své z přístavů tamních jakož
i odvolati ruské důstojnictvo jimž

výcvik vojska domorodého svěřen

byl pakliže vláda si myslí že

dosti silnou jest aby sama o sobě

ncodvislost země zajistiti mohla

Zároveň dán yšak vládě při tom

pokyn žc Rusko připraveno jest
k bezodkladnému zakročení a há-

jení zájmů svých co nejbližší sou-

sed Korei když by se ukázalo že

udržení samostatnosti a neodvi-slos- ti

Korei možným není

Z Cařihradu oznamováno v so-

botu že následkem osobního za-

kročení sultána upuštěno bylo ca-

rem ruským od požadavku na vy-

placení dlužných splátek válečné

náhrady Tureckem Rusku poviné
a na $3 750000 se páčících z

obnosu kterýž Turecko od Řecka

co náhradu válečnou nyní obdrže-t- i
má Ústupek tento se strany

Ruska bude míti prý za následek

ústupek se strany Turecka vzhle-

dem ke guvernérství ostrova Kré-

ty a sice bude prý nyní kandida-

tura řeckého price Jiřího schvále-

na

V Cařihradu vzbouřil se ve

středu albánský a kurdský pluk
následkem dlouhého zadržování
žoldu Vzpoura vyvolala v paláci
sultánově nemalý postrach

Z Cíny oznamuje se že ve vni-

terních provinciích to vře a žc

každým dnem očekávati tam mož-

no vypuknutí revoluce kteráž za

jistý následek měla by pád dyna-

stie nynější Účelem revoluce té-

to býti má zajištění vniterních

provincií před stále vzmáhajícím
sc vlivem velmocí evropských

Dadenskou snřmovnou odhlaso-

vána 30 proti 24 hlasům nedůvěra

za to že ministerstvo zemi zákon

o obmezenf práva volebního vnu-ti- ti

chtělo Projevení nedůvěry
nemělo však za následek odstou-

pení ministerstva neboť velko--

avrhnouti pro úřad onen něme
ckého klerikála doktora Fuchse
Čímž má se umožniti shoda se sku-

pinami německé levice O dřívěj-
šího předsedu poslanecké sně-mov-

AbrahomoviČe má býti po-

staráno tím že jmenován bude

Členem sněmovny panské kleri-k- ál

Ebenhofí kterýž doposud pro
ářad předsednický nejpřednějšítn
kandidátem byl jmenován pak bý-

ti má zemským hejtmanem v Hor-

ních Rakousích — Jak z prame-n- ů

vládních se oznamuje hodlá

vláda ze všech sil postarati se o

to aby známým scénám v radě

říšské se zamezilo a budou-l- i tyto
se přec opakovati bude prý zase-

dání sněmovny po třikráte odro-

čeno a nepomůŽeli to náslcdovati

prý bude rozpuštění rady říšské a

po případě i odstoupení hraběte
Thuna

Ve Vídni skončeno ve středu
minulého týdne přelíčení se stráž-

níkem Glázem kterýž žalován byl

říšským poslancem socialistou Pe-

trem Cingrem ' z Těšína Slezska

pro přečin ublížení na těle Gláz

byl jedním z četných oněch poli-

cistů kteří při známých bouřli-

vých výstupech v poslanecké sně-

movně předsednictvem za účelem

zjednání pořádku a vyvedení vý-

tržníků povoláni byli a rozkazu

mu daného prováděl prý s tako-

vou horlivostí že při vyhazování

poslance Cingra nějak pošramotil
Obžalovaný uznán vinným a od-

souzen na 14 dhí do včlení

Vídenská Neue Freie Prrsse při-

nesla v pátek interview s vynika-

jícím jedním politikem španěl-

ským nejspíše vyslancem při
dvoře rakouském v kterémž týž
učinil výrok následovní: Španěl-

sko raději podstoupí válku se

Spojenými Státy než aby vypla-

tilo jakou náhradu za zničený

parník Maine neboť vyplacením

náhrady připravilo by se o čest

svou neboť přiznalo by se tím

jaksi ke skutku jímž by jméno

jeho z řady civilisovaných národů

Škrtnuto býti muselo

V Peíti došlo ve středu ve

schůzi socialistů k vážným vý-

tržnostem 38 osob bylo zatčeno

Rozpočtovým výborem říšské rady
německé vtělen byl do rozpočtu
námořního článek jemuž schvále-

ní vlády se dostalo a jímž ustano-

vováno jest že když by stálé vy-

dání přesahovalo v kterémkoliv

roce 117525494 marků zvýšení

toto nesmí kryto býti zvýšením
stávaiících nepřímých daní aniž-

uložením dalších jakých daní na

předměty všeobecně užívané

Z Londýna oznamováno v pátek
že poslání Čínského vyslance v

Berlíně Shoo Ping Kena do Pe-

trohradu nesetkalo s s očekáva-

ným výsledkem Účelem cesty

jeho bylo přiměti vládu ruskou

k zmírnění požadavků vzhledem k

odstoupení území a vzhledem ku

zadání půjčky čínské leč vláda

ukázala se býti neústupnou a tak

Drv Číně nezbyde než požadav

kům oněm beze všech dalších od

kladů vyhovčti

Z Londýnu oznamuje sr že

zdravotní stav stařičkého státníka

anclického Gladstona tou měrou

se zhoršil že lékaři životu jeho

lhůtu na nejvýše někohkatýdní

dávají Gladstone trpí totiž nyní

polypem v nose a nemoc pokroči-

la tou měrou že operace úplně
marnou by byla a konec jen by

uspíšila

Z Londýna oznámena ve středu

srážka anelické bárky "British

Princess u světláku 'Gabbard s

neznámem parníkem kterýž př

nyní z rozsudku odvolal k vyšbí- -

mu soudu 10 no ovsem

bude státi desetkráte tolik nežli

k čemu byl odsouzen ale to za

platí raději nežli by zaplatil po-

ctivě svou povinost

— Sbor řiditelů hospodářské
společnosti v Salině Co usnesl

se uspořádat! výstavu okresní ve

Wilber v dnech 13 až 16 září

avšak nepodíleti se s výstavkou
na výstavě zamississippské Což

to došlo tak daleko že Salině Co

se stydí pochlubiti se svými plo-

dinami?

— Populistický časopis 0'Neil

Independent vyzývá nynějšího po- -

pulistického auditora p Cornella

aby se zodpovídal z obvinění jež

proti němu pronáší a sice: 1 Ze

před uložením daní dráhám v r

1897 burlingtonská dráha poskyt- -

a mu zvláštní káru pro nči 1 je
ho přátele k projížďce a pobytu v

Hot Springs S D 2 Ze nsinu- -

ý podzim navštívil Novoanghcko
požívaje svobodných lístků pro
celou cestu na dráhu i v Pullman- -

ce 3 Že úřady podřízené ve své

— Kuřte výhradně Pospíšilovy

nejjemnější 5c doutníky 28-- ir

úřadovně obsadil skoro vesměs

samými příbuznými a členy rodiny

dopustiv se tak 'nepotismu' 4

Ze požádal a obdržel od dráh více

svobodných lístků pro sebe svou

rodinu a své přátely za tu kratič
kou dobu co je v úřadě nežli ob-

držel kdy E Moore — Časopis
onen dodává že neklade tyto 0- -

tázky z nějaké zlomyslnosti aneb

následkem nepříznivého vůči ně-

mu smýšlení nýbrž v zájmu prav

dy a v zájmu strany

— Creteská Vidette píše: "Dr
J R Jičínský z našeho města je

majitelem X paprskové ho stroje
Týž pozůstává ze zdokonalených
Roetgenových paprsků Rumkoff- -

ova závitku Edisonových baterií
a Edisonova fluroskopu Nedávno

jsme měli potěšení býti svědky

jak pracuje tento obdivuhodný
vynález Pokoj byl zatměn a

stroj spuštěn Hledíce flurosko-pe-

mohli jsme rozeznávati jas-

né bílé světlo Když dali jsme
ruku před fluros kop a světlo mo-

hli jsme viděti zřetelně kosti a

klouby prstů na ruce Velmi

snadno rozeznali jsme ocelové pé
ro vložené do knihy 3 palce si yié
Světlo proniká látkami papíre m

dřívím svaly a skoro vším jiným

vyjma koyy Jest to obdivuhod

ný vynález a lékařům stojí za

mnoho Našemu městu dlužno

gratulovat že jeden z jeho lékaři

jest majitelem takového užitečné

ho a cenného nástroje"

— Nejvyšší soud státní připra
vil občanstvu našeho státu ve

čtvrtek před odročením svým pře-

kvapení a sice tím že povolil ob-

hájcům zpronevěřilého pokladníka
státního Bartleyho nové slyšení
čímž dopravení téhož do káznice

státní k nastoupení trestu opětně
na dobu neurčitou odloženo Jak
se doslýchá učiněno tak na£á-do- st

v poslední volbě zvoleného

soudce demokrata Sullivana

kterýž jest jedinkým ze soudců

kterýž při původním slyšení argu-

mentů v tom případě přítomen ne-

byl-

— V Crete navržen demokraty
za městského zápisníka W JI
Steidl a do rady Školní Jo Brika

ní jeho při životě pochybují

— V Chadron stlučen byl min

týdne Žák tamní vyšší Školy Rob

Parsley soudruhy svými a sice po
li nůtkou k tomu bylo vlastenectví
naší mládeže Parsley jest totiž

rozeným Španělem a tu naší vla

stenečtí páni kluci pomstíti na

něm chtěli vyhození válečného

parníku Maine Útočníci tvrdí
že prý zavinil si to sám a to tím

že prý prohlásil že rád tomu je
že loď do povětří vyhozena byla

— V Central City udeřil v so

botu blesk do příbytku W N Al- -

ertona Sjel komínem do ložni

ce v níž dva hoši spali a pod o- -

běma postel rozbil aniž by jim

— U Franklin přišel v sobotu
o život loletý Ben Reams TýŽ

zaměstnán byl sekáním korniska

když tu z neznámé příčiny koně

se mu splašili při čemž on ze se-

dadla vyhozen a to tak nešťastně
že pod nože přišel a tak děsně po- -

ezán byl že smrt za nedlouho

následovala

— V Nebraska City udála sc v

sobotu srážka dvou vlaků B & M

dráhy při čemž oba parostroje a

několik vozů roztříštěno Zvláštní
náhodou pouze jen dva ze zřízen

ců železničních přišli při tom k

úrazu

— Ve Schuyler navržen byl re

publikány následovní lístek měst-

ský: Za mayora G H Dunham

za zápisníka C S F Payne 7a

pokladníka H Wells za policej-

ního soudce G H Wells a za mě-

řiče E E Greenman Za radní
navrženi v 1 wardě T W Whit-ma- n

v 2 wardě J F Newman a

ve 3 wardě Allan Cameron Do

Školní rady navrženi T Bryan a

E H Phelps

— V Lincoln vznešený v sobo

tu velkou porotou 3 další obžalo

by proti bývalému auditoru stát

nímu Eugene Mooreovi a sice pro

zpronevěření peněz od společno-
sti pojišťující co poplatek státní

přijatých
— Dle výročního výkazu Col- -

íax Co banky v Howells obnášel

majetek banky té koncem února

celkem $8408255 z čehož $57-60- 2

qo aalézalo se na půjčkách

Splacený kapitál banky obnáší

$10500 a vklady obnáší celkem

$6805980
— V Grand Island zatčen byl

v neděli policejní soudce Garlow

pro opilství a tropení výtržností
na místě veřejném Jak se ozna

muje bude pak soudce nejspíše
mpíčován neboť klade se mu zá

roveň za vinu že při vykonávání

poviností úředních strannicky si

počínal

— Z 0'Neill se oznamuje že v
v v

jižní části okresu temer po ceiy

týden zhoubné požáry prérijní pa

novaly a Že Škoda jimi spůsobena
na mnoho tisíc dolarů odhadovat!

su bude Celkem prý zasažena

byla jím krajina v rozloze 50 mi

délky a 30 mil šířky

— Pan H M Wells vydava

tel a redaktor Creteské Vidette

byl ustanoven poštmistrem v

no a v loděnicích 1 arsenálech pa

nuje činnost zimničná Z prame-

ne poloúředního oznamuje se že

prý přípravy tyto činěny jsou za

příčinou podporování Ruska v

námořní demonstraci kteráž při

pobřeží Čínském provedena býti
má

Z Pařlie oznamováno v úterý
že blíže Nancy došlo na hranicích
francouzko-německýc- h k tuhé sráž

ce mezi davem dělníků francouz-

ských a několika pohraničními
strážemi německými Němci to

tiž přestoupli hranice a když na to

upozorněni byli tu vytáhli na děl-

níky meče své Záležitost tato

stala se předmětem vládního vy-

šetřování

V italské snřmovné 'učiněn byl ve

středu dotaz k vládě zdaž táž ně

jakou loď válečnou Spoj Státům

prodala Odpověď byla velice

vyhýbavou a zdálo se z ní vysví- -

tati že skutečně odprodán byl
Soustátí obrněný křižák Carlo Al

berto Týž jest nosnosti 6500

tun vystaven byl roku 1B90 a

rychlost jeho obnáší ao uzlů

V italské snfmovnř poslanecké po
dána byla v pátek zpráva komise

kteráž minulého prosince jmeno-
vána byla za příčinou vyšetření
žalob podaných na někdejšího

předsedu ministerstva Crispiho
kterýž obžalován byl ze spojení s

několika úpadek učinivšími ban-

kami jakož i prodeje různých řá

dů Jednohlasným výrokem ko

mise bylo že není příčiny k

Crispiho ve sněmovně

aniž příčin k podání žalob na té-

hož před soudy civilními odporu-

čeno však aby témuž udělena

byla důtka za jednání jeho co mi

nistra zahraničných záležitostí

Z Říma oznamováno v úterý že

mezi Vatikánem a vládou Španěl-

skou vyměněno bylo v záležitosti

kubánské jakož i v záležitosti

vztahů ku Spojeným Státům něko-

lik not v nichž prý prohlášeno
papežem že volným jest učiniti

vše co v mocí jeho je aby zame-

zil válce kteráž pro dynastii Špa-

nělskou snadno osudnou státi by
'

se mohla Pakli že by návrhy

papeže Španělskem přijaty byly a

on jaksi za smírčího soudce v o--

tázce kubánské zvolen by byl tu

navrhl by aby Kuba zůstala části

říše španělské aby však požívala

úplné samosprávy právě tak ja
kéž Kanada se těší

Carem ruským oprávněno dle

zprávy sobotní mimo oznámených

již 90000000 rublů na rozmno

žení válečného loďstva vydání dal

Ších 18000000 rublů k témuž

účeli a sice rozvrženo jest vydání

částky té na dobu 6 roků

Ruskou vládou uveřejněna byla
v pátek nota dle kteréž rozkázáno

vévoda prohlásil že ministerstvo

úplně dle chuti jeho jest a že na

smýšlení sněmovny nezáleží A

pak se taky Badensko počítá mezi

státy ústavní

Na ostrovech filipínských jichž

úplné uspokojení vládou španě-sko- u

sotva před týdnem oznamo-

váno vypukla znovu vzpoura a to

v rozměrech tak vážných že si-

tuace za nejvýše kritickou pro
hlašována jest

Z Kréty odplula ve středu ně

mecká posádka a sice odvežena

německým parníkem válečným

Oldenburg Pohádky zemí ostat-

ních dosud na ostrově se nalézají
a čas v kterémž odvolány budou

dosud oznámen nebyl

Japonskou vládou zakoupena byla
dle středeční zprávy londýnské

torpédová korvetta kteráž firmou

Kruppovou v loděnici hielskč pro
vládu brazilskou stavěna byla

NEBRASKA

— V Kearney usnesla se měst

ská rada předložití při nastávající
volbě městské voličstvu k odhla

sování zda přejí sL míti v městě

hostinců či ne Na výsledku hla

sování záviseti bude zda radou

městskou pro příští rok jaké hcen-s- e

hostinské povoleny budmi

— Z Grand Island oznamová

no v úterý že Oxnardova spolcČ
nost cukrovarnická rozhodla se

odvolati ze smluv na dodávku ře

py známou onu podmínku vzhle

dem ku ceně jakáž by sc platila

když by souostroví hawaiské ku

Soustátí připojeno bylo Udvoia

ní toto zakládá se na tom že

vadž prý společnost jest jistou že

smlouva dotyčná senátem nepro

jde Očekává se že íarmtři pě-

stěním řepy se zanášející s odvo

láním Článku tohoto budou spoko-

jeni a že následkem toho opětně
tom tak těžce poškozen byl že ve


