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Rozhledy to svété politickém I společenskémm
Tato krvavá srážka měla svojí

dohru v sněmovně kde oposice

£prdvy spolkové

Til Jed ffekol

odbývá pravidelnou schůzi zítra
večer v 8 hodin Důležité jednání
na pořádku Karel špalek taj

Zkouška

Ochotníci účinkující v "jede
náctém přikázání" žádáni jsou

by se dostavili do zkoušky která
se odbývati bude ve čtvrtek dne
21 února v Sokolovně

J H Steiger řed
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rychle na bojiště byl však ustu-

pujícími 13
jery přivítán takovou

vražednou palbou že rychle dal

roikaz k ústupu do opevněného
svého tábora dvě míle od Tabaks-

bergu je nalézajícího

Když Aangličani octli se u již-

ního konce vrchu tu pojednou
zahřměla jim vstříc ostrá palba
Jiné boerské oddělení tam na ně

číhalo a způsobilo Angličanům do

této pasti vběhnuvším veliké ztrá-

ty Boj rozzuřil se nyní na obou

křídlech a Crewe hledal spásu v

rychlém ústupu—tak praví Kitche-
ner—ale patrně to byl Atčkneboť

Angličané museli opustit jedno ze

svých děl DeWet pronásledoval
Crewa až k táboru a boj byl ukoa-če- a

teprve když noc se snesla nad

bojištěm
Druhého dne j východem slun-

ce Crewe se svým oddělením utí-

kal směrem kde nalézal se gene-

rál Knox a DeWet na tomto útěku

způsobil mu opětně těžké ztráty
přec však podařilo se Angličanům
ďostihnouti generála Knoxe a pak

společně nastoupili ústup do

Bloomfnnteinu t

Z této anglické zprávy je nejlé

pe zřejmo jaký to musel být zou-

falý útěk -
Vř

V tu samou dobu učinil Louis
Botha útok se dvěma tisíci muži

na generála Smith Doriena u

Orange Campu a po celý den

trvajícím boji byl odražen Ze to

musela být krvavá srážka toho

důkazem jsou ztráty vynikajících
Boerův Generál Spruit byl za-

bit generál Randemeyer těžce

poraněn a dva polní korneti zabi-

ti Ztráty Angličanů obnášely 24

mrtvých a 52 raněných
Boeři ustoupili avšak Angliča-

né neodvážili se k jich pronásle-
dováni majíce asi respekt před ne-

přítelem-
Dle korespondenta londýnských

"Times" Angličané chystali zase

pasť na DeWeta a sedm odděleni

vedených Knoxem Hamiltoneai
Maxwellem Whitem Pilcherem a

Crewem hledělo jej obklíčiti De

Wet však porazil Crewa a překro-
čiv dráhu u Springfonteinu a

Edenburguoctnul se opět z dosa-

hu anglické pastě

Rusko-Zink- i záležitosti -- Nápad-no

je že Rusko počítá si nepo-měro- s

malou náhradu za výpravu
do Číny pouhých 25 mill rub

Požadavek německý je sedmkrát
větší Výprava německého vojska
do vzdálené země byla dražší než

výprava vojska ruského přes to
však je patrno že Rusko počítá si

pouze hotové výlohy kdežto Ně-

mecko dělá z výpravy kšeft An-

glické listy velmi mrzí že Rusko
Mandžurii neanektovalo — nýbrž
pouze na čas obsadilo a s čínskou
vládou uzavřelo takovou smlouvu
o okupaci že nezůstavuje pochyb-
nosti že Rusové obsazené území

nehodlají si podržet nýbrž mají v

úmyslu pouze Číaskou provinil
a pořádek v ní zavésti k

prospěchu samé Číny Z

toho ovšem až ČÍSané nabudou

přesvědčení o upřímnosti a nežišti-nost- i

Ruska vyplyne prospěch i

Rusku neboť bude tím zlomena
nedůvěra Číny a stane se z ní dob-

rý soused Ruska A dobrým sou-

sedem vlastní dům stojí Nespo-

kojeností že Rusko Mandžurii ne-

zabralo
v

Angličané potvrzuji Že

jim Šlo o rozdělení Číny což

nikdy nezapírali Rusko jed-
nou Čínu zachránilo Že by děle-

ní Činy bylo dovedlo k nešváru
mezi všemi velmocemi jenž by so-

tva byl skončil jinak nežli všeobec-

nou válkou vidno ze žárlivosti k

vůli Číně která panuje mezi An-

glií a Německem Rusko se může
usmívati neboť oba jeho bývali
spojenci v Číně zapomínajíce své

společaé úmluvy o postupu v Číně

vyslovují mu důvěru a vyznávají
přátelství kdežto k sobě navzájem
jsou plni nedůvěry Podle posled-
ních zpráv v Šanchaji a Nankině
rozšířila se zpráva že 'vValdersee

hodlá co nejdříve podniknouti
velkou výpravu do doliny Jangce
za tím účelem aby se pevně utá-

bořil na středním toku této řeky
I zamýšlí přivésti sem vojska svá
se strany moře i souše a zde je
soustředit! Tato pověst pronikla
do všech čínských sídel této obla-

sti a přiměla generála Čičuntunna

spolu s vojenským guvernérem
Vuďasiuilanem aby spěšně po-

kračovali opevfiujíce říčné přísta-

vy Záměr Waldersee-ů- v znepo
kojil Angličany neboť obchod s

dolinou Jangce považovali za svůj
monopol A u Angličanů obchod

vždycky stanoví přátelský poměr
Proto Angličané všemi silami sta-

rají se překazili Waldersee-ov- i

řečený plán Srážky mezi něme-

ckými námořníky a anglickou po-

licii v Šanchaji a Kantoně nabyly
hrozivých rozměrů a admirálové

spojeného loďstva mají co dělat

aby smířili nevražící strany

— "Měl jsem po dlouhý čas
tak prudké bušení srdce ie jsem
ani choditi nemohl a lékaři mně

nepomohli Jedna láhev Severova
Silitelt-- Srdce mně tak prospěla
ie jsem mohl zaae jiti do práce- -

Josef Vrána Calumet M ich —

Cena f 100

udělili jen část této sumy onomu

člověku který livot svůj zasvětil

myšlénce míru a odměna tato
možná že připadne F Passjmu
presidentovi mezinárodní ligy mí-

ru Passy jest jedním 1 nejdů

kladnějších hospodářských spiso-

vatelů francouzských a nejlepšl

jeho díla jsou: "Mír a válka"
"Světská vláda papežova" a

"Cvičení v politické ekonomii"
O tuto Nobelovu cenu uchází

se též slavný ruský malíř Vereš-čagi- n

který vylíčil tak hrozně
úchvatnou pravdivostí některé
válečné scény z rusko-tureck- é

války Vereščagio tvrdí že jeho

obrazy přispějí více k myšlénce
stálého míru nežli cokoli jiného
poněvač líčí lidu hrůzy války

Rusko

Dísná katastrofa — Přes joo lidi

tahy nulo v plamenech

V Baku kde těží se nejvíce

petroleje udála se děsná kata-

strofa dne 5 února Ve skladišti
nešťastnou náhodou vzfialo se 6

milionů pudů petroleje a plamen
zachvátil v krátké době též jiné
skladiště v němž složeno bylo 12

milionu pudů nafty a tato hořla-

vina rozlila se jako láva po okolí
a zaplavila mnoho dělnických
domků které zapálila
Strašlivou tuto pohromu zapla-

tilo životem více nežli 500 lidi

dle posledního sčítáni úplná
ztráta teprve může být vyšetřena
až po uhašení požáru
Nemocnice v Baku přeplněny

jsou osobami které při děsném

tomto požáru byly popáleny
Lidé jimž byly příbytky zniče-

ny jsou nuceni tábořili v chatr-

ných dřevěných boudách na vý-

stavišti Oheň šířil se tak úžas-

nou rychlostí že skoro nikdo z

jeho dosahu nemohl uniknouti a i

někteří diváci kteří z města při
kvapili aby se na požár podívali
byli náhle odříznuti naftou kolem
se valící a 30 jich zahynulo
Roznáší se pověsti že oheň byl

spůsoben ze msty leč jsou to

pouhé domněnky

Anglie

Co bude dilat král — Nove" posily
al' kde jevtltf— Drahá pýcha

Královna Viktorie odpočívá již
v hrobce svých předků a anglická
veřejnost zabývá se otázkou co
bude dělat nyní král?

Je možno aby se vzchopil k ně-

jakým energickýmrázným činům
jakých vyžaduje nyní Anglie člo-

věk který v lenošné rozmařilosti
ztrávil svůj mladý a mužný věk a

který téměř jako stařec octnul se
na trůnu?

Král Edward aby okázal snad
že má trochu energie na naléhavé
voláni Kitchenerovo z jižní Afri-

ky rozhodnul se se svolením par
lamentu poslati mu 30000 jezdců
na pomoc leč od rozhodnutí k

provedení je ještě veliký krok
Anglie vzdor zvýšenému platu
který dává nyní vojákům vzdor
jiným výhodám a lákadlům nemů-

že sebrati ani šestou část lidí
kteří by byli volni jiti na bojiště
do jižní Afriky Z té příčiny
vládne ve vládních kruzích veliká
stísněnost a svět jest dychtiv na
to jakých se vláda uchopí pro-
středků aby získala těchto 30000
mužů posil

Mnozí vynikající členové v par
lamentu kloní se k tomu že by se
mělo přivolit! k arbitrací čili k do-

hodnutí prostřednictvím některé
velmoci aby nešťastná válka byla
ukončena avšak Chamberlain a

jeho stoupenci nechtí o takovém

ponížení áni slyšeti a tak Anglie
bude obětovat dále miliony na
válku která je patrně neštěstím

jejím

Z bojišti v jižní Africe

Černý týden — Poráiky na vfeci
stranách —Briliant ni řin DeWe-tů- -j

— Anglická past' opit prora-ien- a

Toto byl černý týden pro An-

gličany Porážka za porážkou je
stihala a naproti tomu Kitchener
nemohl pochlubili se ani jediným
úspěchem mimo ukořistění asi 14
vozů a asi 200 koní

Prvá porážka která dopadla na

anglické vojsko stala se u

a v ní udává Kitche-

ner anglické ztráty na 30 mužů

Bceři zajali zde 200 Angličanův
avšak jako obyčejně odebravše

jim zbraně a náboje pustili je
zase na svobodu neboť v jich boji
by zajatci byli Boerům jen nebez-

pečnou přítěží
Generál Knox utkal se v boji a

DeVVetem a jako - obyčejně Angli
čané zaplatili to zase asi ztrátou
100 mužů a DeWet ubíral se se

svým oddělením ku hranicím Kap-

ské kolonie

U Tabaksbergu provedli na to

opět jedn ze svých brillantních
činů Tabaksberg leží meziBloom- -

fonteinem a Small Dellem a zde
setkal se a Angličany vedenými

plukovníkem Pilcherem seznav
však ie postavení tohoto jest pří-

liš výhodné počal ustupovali před
nim Nedaleko nalézalo se angli-

cké oddělení pod majorem Crewem

vypátratl?

Ponivadl je umllcem v přemlňovinl
svtho netřeni

Když asi před dvanácti lety
Willie Tascott zavraždil milionáře
Snella v Chicagu a po vykonaném
tom zločinu zmizel jako kdyby ho

byla zem pohltila tu policie dlou-

ho nechtěla věřit že by mohl

pátravým jejím zrakům uniknout
a přece se to stalo Dnes Ta-scot-

už nehledá ale hledá jiné-
ho zločince Pat Crowe-- a a dopo-
sud se zdá že nebude mít většího

úspěchu nežli měla s pověstným
Tascottem
Také na polapení tohoto vy-

psána byla velká odměna leč ne-

bylo to nic plátno a ani u Crowe-- a

velká odměna nepřispěla dosud k

jeho vypátrání
Je to nanejvýš podivné i samé

policii neboť Pat Crowe znám

jest nejméně ve dvanácti státech

policejním a vězeňským úřadům a
celá země zaplavena byla jeho
podobiznami
Nejlepší detektivové vysvětlují

to tím že Pat Crowe jest pravým
umělcem v přeměňováni celého
svého vzezření jak o torr svědčí
tři jeho podobizny které vzaty
byly v posledních sedmi letech a
z nich každá tak se od sebe liší v

podobě že jen po důkladném

prohlédnutí lze pozorovat že jest
to podobizna jednoho a téhož
člověka

"Pat Crowe pomocí barviva na

vlasy a různými účesy svých vlasů
dovede tak změnit svou podobu
že i oko zkušeného detektiva mů-

že být ním oklamáno" vyslovil
se Pinkerton- -

George de Porteous superin
tendent národní úřadovny oro

zjišťování zločinců který po ně-

kolik roků v Paříži studoval tak
zvaný fciertillonův systém jehož
dnes používá policie celého světa
ku zjišťování zločinců vyslovil se
o případu s Pat Crowe-e- m takto:
"Pat jest umělcem v přeměBo-ván- i

se a prato detektiv musí
mít bystré oko aby jej vypátral
nalézá-l- i se v některém velkém
městě Nejlépe lze Crowe-- a

po-zna- ti

podle čela uší a hlavně
podle jeho očí Crowe má široké
čelo také jeho nos jest široký u
kořene a obrví jeho poněkud se

skloňují mezi očima což jest dů-

ležitou známkou Jeho rty jsou
plné dolení poněkud jest vy-

hrnut
Avšak k prozrazeni Pata nej-

více mohou přispět jeho oči jež
jsou fialkově modré a detektiv

který jednou již v životě s Crowe-e- m

se setkal ten pozná jej nej
lépe podle těchto očí

Dále vyslovil Porteous pře-

svědčení že Crowe v krátké době
bude zatčen poněvadž ho jeho
oči prozradí
Jsme skutečně zvědavi jestli

toto proroctví Porteousovo se

splní

— Již příští sobotu pořádati
budou Tábor Myrtha í 922 RN
A a Tábor Nebraska Č 4771 M

W A svůj maškarní ples v síni

p Hrocha při kterémž 8 cen bude
rozdáno Doufáme že tento ples
oblíbených naších spoiků krajany
hojně bude navštíven

V South Dakotě pomýšlí se
na přestěhování státního kapitolu
z Pierre do některého města jiné-
ho

V Creston la hrály si v

minulého týdne dítky J Ta-gem- a

na vojáky při čemž osmiletý
hošík mladší sestřičku svou aa
místě usmrtil Namířil totiž bro-

kovnicí kterouž kdesi v kolně na-

šel a o níž myslel že nabitou není
a spustil načež ranou hlava děcka
téměř od těla odtržena byla

Z New Yorku oznamuje se
že říditelem tamní povětraostní
stanice vynalezen byl zdokonale-

ný spůsob telegrafování bez drátu
jímž prý umožněno bude i spojení
s loďmi až 500 mil od břehu
vzdálenými

Prudkou bouří sněhovou na-

vštíveny v pátek státy Kansas a
Missouri Spád sněhu byl tím

největšíra letošní zimy

Nejvyššfm návladním kansas-ský- m

jmenován v sobotu soudce
A L Redden příručím návladním
a jedinou povinností jeho býti má

provádění zákona prohibiČního v

Kansas

V Alton III zatčen v sobotu
jeden z nejváženějšich občanů
tamních John Boals a právník
W L Fairman pro účastenství e

spiknutí jež mělo za účel lákání
peněz na farmeřích okolních jimž

již po delší dobu vyhozením pří
bytků jejich do povětří vyhrožo
váno bylo když by každý z nich
f 1500 na jistém místě nesložil

lt& suitd T hiii &ii til
Dr Feaaert 0r Haaty

Kdy Iln MkrMM-hrbrtytot- o

ptt
W TTlétoai rbatlt šted ryctare-íb-m

mmsI chřipka utawiii
maatira ékrt td aoakt-n- j II

idacha Upal klalrk katar
Kota modr k U obcnoúuí

kt sSeaatl paklu aotM atcU
BT1A M T

XeliM Allan'3
jest tas

Ínyni j
Lung

i nasHsent BalSflCI

dobrý domácí lék

mM by držen býtl kaidé rodině

Í
Dobrá Iena Jwlna v Jacka n kllia„

praví:
- Kdokoliv -- I ml poaiéloval na
neb kálel vidy bdporullla
Luna Balam Pro mo

lení pHielem kald4roa
Snaatuwnl v krku neb plicích

jeden vOa ily hj pile la
soudí Ie není leollho

f aad Alien'a Lunz Balaam proti láikrta
Ť aeb modrému kulil

I Pamatuj t le Deobsuhuje opiumI jakákoliv

i Cena 25c 50c a $100 I
láhev k dostání
u lékárníků

i"M"l 1 1 1 1 I H-l-- M 1 M l I I I I t

Ochabtost TI Jestrtr--V

tělesnou ba micit

l duševní [V I pilfla- -

nechať

ku práci

a mysl via pita

0- -
žádejte

vyléčí YŽdf

vždy aSe

PRAVÉ PŘÍRODNÍ VÍKO

z našich vinic

v Sonoma Co CaL

F KORBEL 6c BROS

C84--6 W 12tn St Chicago a
Omaha tStlouisRI

Wabash Routě

St LouisCann o Ball

Poslední vyjíždí
Prvý pak přijíždí

Vyjíždí z Omany v &: 15 odpoledne

Přijíždí do Saint Louis t 7 rán

Vlaky vyiíírtí i Dninn nádraží kaidodena
do St Louis Qulocy Kansas Oky a do vlaek
míst na vychodí a Jihu
Přeplavní lístky do vlecb končin Evropy —
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armádlxnhrnii]e miliony lnteltsentnlch plota dám po Sirém světě Tajemství udriováal
si tdraví bvtl prostu bolestí a pícháni a oka-mli- té
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nastuzení křečí holeni hlaiy

záuocby nenosnouti

se nalétne při uiíváni Oranfrelqe prálkft dra
návodu při kaidém baličku
Já povaluji Orantrelne ca obdivuhodní Mk

proti boleni hlavy bolestí a ánavy jaké Jaw
kdyaeaoala Julia Jinrlowe
Na prodej h viech lékárnlkt v Z5 a IWc ba-

ličkách Kuliček na ikouíka talie ie poobo
leui 8c xnámky na jakoukoliv adresu

Orangeine Chemical Company
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— AVpí i na rakouském tri'
nu — Volba přtdttdy řiiské rady
— Nimci haní a americké feské

noviny jim pomáhají
' '

Předešlého týdne obdrželi jsme
g Vídně dosti důležitou ač nikte
rak jefitě nezjištěnou správu že

prý se císař František Josef hodlá

poděkovatí tranu a jako důvod
k tomu udávi se zamýšlený jeho
nurf anatický sňatek a bývalou he
řeckou dvorního divadla paní
Scbrattovou Z jiných pramenů
přichází opět sdělení že tento
sňatek jest prý již botovou událo
stí a jest nim nezasvěceným sku
lecne tezko rici co vlastně jest
pravdou
Císař udržoval poměr s here

čkou touto již déle nežli dvacet
roků a sice ještě za života císařo
vny Alžběty která byla vůči tomu

úplně lhostejnou z příčin které
se vymýkají veřejnosti — Paní
Schrattová nevyniká tak krásou

jako svou roztomilostí a císař kte
rý neměl nikdy žádné morální sí
ly - ten stal se povolným nástro

jem vůle paní Schrattové která
za svou věrnou lásku konečně pře
ce jen odměněna byla aneb bude
tím Že stane se chotí císaře ra
kouského

Dědicem trůnu jest arcivévoda
František Ferdinand a nelze
něm říci nic jiného nežli že jest
pravým Habsburákem —totiž mu
žem beze všeho hlubšího ducha
třtinou větrem se kláticí

rreaseaou nssKe raay mimo
vše očekávání zvolen bývalý mí

siourzuei moravsKy vetter von
Lilie ústavák a vládní Němec
Neoí sice zuřivým odpůrcem če
ského národa ale je oddaným ná
strojem vlády dle jejíž pokynů se
ovšem v úřadě svém bude správo
vati

Čechové a Poláci přáli si opětně
zvolení bývalého předsedy Dra
Fuchse když však tento odmítnul
tu nezbývalo nic jiného nežli sáh
hnouti k c k Vetterovi

Sotva že malá skupina českých
poslancův vedená Klofáčem a na
zývající se strana národního děl
niciva zanajua svou činnost na
říšské radě už se po ní ze všech
stran bází kamením a bohužel
něktéré naše české listy už nadá
vají Klofáčí "český Wolf Veš
keré zprávy podmořského lana 1

nám z Rakouska docházející po
chazf z německého pramene při
rozeně tedy že jsou nám nepřá
telské ale ty česko americké listy
ze své nepochopitelné "moudro
sti ' chápou se hned tobo kyje
který jim němečtí korrespondenti
podávají a už bijou do hlavy če

ských národních dělníků aniž by
vyčkali zpráv z českého pramene
pocházejících jsou li k tomu

oprávněni
Rakouská vláda nalézá se poně

kud v napjatém poměru se srbskou
vládou poněvadž tato prý štve

Bosláky proti rakouské vládě a
chce tak dohnati je opětně ku
vzbouření se proti Rakousku Ně
které časopisy dokonce přinesly
zprávy že mezi Srbskem a Ra-

kouskem dojde následkem toho
ke srážce avšak to jest jenom
pouhý sensační výmysl Srbsko
by bylo ochotno ke každé

nežli by se utkalo ve vál
ce se soupeřem tak daleko silněj-
ším

Nový census udává počet oby
vatelstva Vídně na 1635647 duší
Cíli o 393 750 duší více nežij při
posledním sčítání roku 1890 Ví-

deň čítá nyní 33165 domů o

8843 více nežli za posledního čí-

slováni

Spolek rakouských řezníků na-

vrhuje aby obchodní' komory ve
všech zemích vyzvaly

' ministra

orby a obchodu zvláštními petice-
mi by zakázal do Rakouska do-

voz amerického masa Spolek
praví že zetně jest schopna sama
hraditi spotřebu obyvatelstva bez
ořívozu cizího masa a že připou-
štěním amerického masa vzniká

předsudek proti domácímu obcho-

du a pěstování dobytka v Rakou-

sku Všechny obchodní komory
mimo v Celovci slíbily hnutí to

podporovali Zástupci komory
v Celovci namítají

' ie Amerika

sáhne k odvetě a navrhuje na mí-

stě zákazu dovozu masa přisaíjSÍ
jeho prohlídku

Při volbách které se právě od

bývají v Uhersku bývá obyčejně
mnoho krvavých rvačekleč dávno

již nestrhla ie tam taková bitka

jako dne 5 února v MariS Vasar

iely y Sedmihradsku Z kratičké

depeše k nám došlé nedozfdáoe
e Žádných podrobností proč tato
rvačka vypukla jen se v nf praví
ie laodarmové byli nuceni stříleli
do lidu a ie usmrtili 3 osoby a 20

jích traailL

vládní činla tuto zodpovědnou za
krvavé výtržnosti v Maroš Vasar-bel- y

a někteří horkokrevní poslan-
ci volali také na předsedu mini-

sterstva Szella "oběste hol" Po
těchto slovech naBtala taková vřa

va že ministři byli nuceni odejít
a sněmovna musela být odročena
na hodinu Když jednání bylo

opět zahájeno tu Plosi ministr

spravedlnosti oznámil že přijal
vyzvání k souboji od oposičního
poslance a Bndrybo očekává ar že
bude následovali ještě více sou-

bojů
"

Nizozemí

Svatební obřady královny Viléminy

' Mladičká královna Vilémina

sňatkem již dokončila svůj román

lásky Poněvač hollandský lid

královnu svou zbožňuje tu celá
země hlavně ovšem Haag oblékl
se ve slavnostní roucho

Svatební slavnosti zahájeny
byly velkolepým pochodfiovým

průvodem při němž účinkovalo

400 zpěváků a čtyry hudební ka-

pely Při tom shromáždilo se

před palácem 75000 lidí kteří
nadšeně provolávali Vilémině slá
vu a když tato se objevila na bal-

koně aby lidu poděkovala za tyto
ovace tu jásáním otřásaly se té-

měř okolní budovy
Po ukončení zastaveníČka krá-

lovna se svým snoubencem v prů-
vodu 1a dvořanů a 50 husarů
vyjela si k prohlídce osvětlení
města

Druhého večer odbýván v pa-

láci státní bauket na počest cizích

vyslanců a v divadle uspořádáno
slavnostní představení Královna

doprovozena byla do divadelní
lože dvěma státními úředníky
kteří nesli hořící svíce Oděna

byla v bílý atlasový šat s krajka-
mi a na hlavě měla diamantový
diadém a šfiůru perel na svém
brdle Na prsou skvěl se jí vel
kokříž hollandského lva Krátce
za ní přišel její ženich do lože v

admirálské uniformě ozdoben jsa
taktéž velkokřížem hollandského
Iva

Program večera sestával z hud-

by různých přednesů herců v

kroj 17 století oděných a ze Ž-

ivota nádherného obrazu '
Vdavky královniny odbývány

dne 7 února a sice dvojími obřa-

dy v bílé síni královského paláce
a v kathedrále sv Jakuba Civil
ní obřad vykonán o %i2 hodině

dopoledne náboženský o půl dru-
hé hodině odpoledne Občanský
obřad proveden ministrem spra-
vedlnosti načež průvod po jeho
ukončení odebral se do kostela
Nevěsta ženich a královna matka
seděli ve státním zlatém povozu
taženém 8 koBmi

Církevní obřad proveden dvoř
ním kaplanem Vlierem a po skon
čení jebo celá společnost odebrala
se do zvláštní místnosti kde krá
lovná objala svou matku a pak
svého manžela Matka políbila
svou dceru muž svoji ženu a
svou matku na to novomanželé
se" navrátili do královského pa
láce
Královna se svým chotěm ztráví

líbánky v paláci v Loo blíže Am

sterodamu Choti udělen titul

prince hollandského s oslovením
královská výsost

Francie

Carova odpovlď — Jules Verne ne

chet být Htimrtelnym — Choulo

stiví rohtdnult

Bezpochyby aby vyvrátil stále
se šířící klepy že přátelství mezi

Ruskem a Francií není již tak
sraecne iaico Dyvaio udělil car

presidentu ministerstva francouz
ského Waldeck-Rousseauo- řád
sv Stanislava Něvského a Mon- -

gotovi podsekretáři dopravy udě-

lil velkokříž sv Stanislava To

jest ovšem výmluvnou odpovědí
Jules Verne který jest znám

svými vědecko-zábavný-

pracemi
po celém světě a náleží k nejslav- -

nějším spisovatelům našeho věku

požádán byl aby se ucházel o
členství v akademii "nesmrtel

ných" leč Verne na to odvětil:
Je mi již 73 roky a v takovém

stáří již netoužím po místě v aka
demii Dv is ml žádal mne již

před 28 roky' abych ucházel se o
členství a'e já to odmítl" jules
Verne spoléhá patrně více na ne-

smrtelnost svých prací nežli na
nesmrtelnost akademie —
Před několika lety zemřel No

bel švédský světoznámý vyná-
lezce třaskavioy užívané mnohý-
mi vládami pro válečné potřeby a
tea v závěti své učinil odkaz

který obnáší již 1193000 tomu
klo rozluští otázku odstranění

války a přivoděnf trvalého míru

Členové institutu nevědí si ra

dy jak naloiiti nyní touto ce

Orel í Mf 'yawxesMic '

0YečíbílJ '}Ue '

Žito einloík dodáni'':
'

11 '

' "ŽltoCieloS- - c

Ječmen k pit účelim k dodáni t7©c
Ječmen k krmeni k dodáni 18c

Lniná temeno Cl temena itn Iloa ''

Semeno bojinku (timothy) Um "

Semena letelorá lil 1140

Živý dobytek:

Plkal alnejleplivoli ISO&SS

Hubeni už k proutí edním (3 00

Voli ke krmeni 12 7S4J460

Krávy 2612
Jalorlce

Telíte $4 0O©672H

Tezaaiti krmeni vol! $4 04® 4 75

TeiiuStl roli z paetTln' $3 85@4IX)

Pruata tžžki nejlepíí ISO

Praeata lebká Tjbrtná t54rQ950

Prueata hrubá $5SS®5 45

Ovce pftkná až k vybraným $38 )15ii
'

OVce západni prostřední $3 90®4 50

JehHata t42T@53i'

JehSata západní $5t@530
OMAHA dne 12 února

Plence í 2 (tev Neb a Dakota)

pil káře bolí

Plenice c 8 při káře c "

Žito í 2 při káře 60c "

KDtna i 8 pflkáfe J2c

Oveeí 8 bílý 28c

"
Brambory W4kDic

Vejce zař čerstvé t 18c

Máslo z másliren 23c 11b

Máslo farm nejlepli 131514c

Máslo farm Spatní až dobrá 11Q11S4C
"

81eplce 7c

Kuřata 7c "

Kachny 7H4S8c "

Kohouti '
6@6c

Krocani 8@7c ''
SOUTH OMAHA dne 12 února

Voli pčkni až nejlepSi tS75@615

Krávy 285®3 85

Jalovice r J10@410

Voli ke krmeni 800@450

Prasata nejlepSi 5 35

Prasata prostředni 6S0@532

Prasata hrabá třžká 527

Ovcenejlepii 445

JehSata 4 75@5tO

KANSAS CITY dne 12 února
Plenice t 2 tvrdá k ok dodáni 87H@88c bull

Plenice í8 tvrdá kok dod K&S7C
"

Korná l- - 2 bilá k ok dodáni 87c "

Korná { 8 k ok dodáni 36%c ''

Korná í 2 mích k ok dodáni S6c "

Oveii 2 bílf k ok dodání 28®37J4 "

Žito í 2- - k ok dodán! 47H448c "

Seno timoth) vybr $10ril tuna

Seno zpralrie vybr tt5IW00 "

Týlety pro hledající sobě

domovy
V první a třetí úterý v květnu

červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst-

ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indisa Ter-ritor- y

a do některých míst na jihu
a na jiho-výcho- O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně

společnosti jiho-východ- roh 14
a Douglas ul Omaha 70tí

J 0 Pnllllppl T F Codfrey
O F P A P t A

Neposílejte Píze

dokud nedostanete ěJ
Talířoví brány pákové brány saieřky kultl-vator- y

vozy PiStAeiocrny acenník 4x
Empire Mff Co 44RlverSt Sterilní III

bez nože bez boleiti beze všeho zdrže
nf od zaměstnání Odkazujeme se na
5000 vyléřtných osob Pište i pro obří
niky Empire Ruptvre Cure 93! N 7
Life Building Omaha Keb 121- -4

1 1
doku i linlv&tamlo tét-i-!

Talířové brány pákové brá
ny aazetk) kultivátory v(y l'it
ceny a cenntk caipirt mrf {o 44 River St
Sterilní Illloois- - V

lllodiini n1' kupováni aurovvcb

ovčích Uiraty Kpojené nahrauím obratem
pnlty zídára krajHny by Innkavt mni o při
hodném misii poradili účel nvlédáro je 6ti

jelikol místa ndaná sám bych
l dhve prohlédl Adresajie "Bpolehllvoat"

efo Pokrok Západu t Ilth řt Umaha 1

Farma na prodej "Jit™
mile aápadně od Vorse Hluff Cenalviuita
akr initirá přílliiot proč lovřka tabývají
cíbosachatem dobytka Hojnfmt Mnt Da'M
podrobooaU aořli LJKudrnaWabooNeb li

llledám kirlk- - --9
Cha Křcpeia Wast Point Kb

OznámPTlíf Va středa dea a leaaa

vBciwBuw mm vtt-i- c mm otBnioa B QOOlOva
Jeden Jest valach Červen)' kter? tím Té

eerna mající na lavém ( uiamení B A

j " uvu v ui i mu laaaaveoaoámi bude aa to Mletu- - odmloéa Ix
'u v asto etaaloa Neb

' ~ Chřipka nikdy nezanechá

Škodlivých následků v těle když
oliva se S verovýcb Tabletek
proti oastuzenioim Často amizi
v 34 hodinách Cena 35c

i

v


