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to svété politickém i společenském
o

Prosty a hrotby vlády — Omettni
bursovních spekulaci
Vídeňská říšská rada jest opětné jevištěm parlamentárních bouři
a srážek mezí českými a německými poslanci a následkem toho
každé jednání jest zastaveno a k
projednávání rozpočtu nemůže se
přikročitt
Z příčiny té počíná se opČt
lozhlašovati že císař zabývá se
otázkou zruSití říšskou radu a za
včsti aspoň na nějaký čas abso
lutní vládu
Národnostní spory musely se
poslední době v Rakousku opět
phostfiti neboť veškeré české ča
sopisy prohlašují že všechny sna
hy vlády po smíření národností
nepotkají se se Žádoucím úspč
chem pokud jazyková práva Če
chů budou zkracována
Dne 22 listopadu odbýval před
seda ministerstva
Dr Koerber
konferenci s vůdci jednotlivých
říšské radě zastoupených stran
níž pravil že Rakousko potřebuje
nutně parlamentu který by nejdů
ležitěji záležitosti vyřídil a ape
loval na vůdce aby tyto nutné zá- leži'03'i zbytečně neprotahovali
Dále žádal za rychlé přijetí roz
počtu a doložil že nebude-l- i vládě
v záležitostech těchto vyhověno
že tato bude nucena říšskou radu
rozpustili a vypsati nové volby
Velká část vůdců prý slíbila vládě
svou pomoc jedině Ceši zdráhají
e upustili od obstrukce a bez
nich vláda většinu k projednání
rozpočtu nesežene
viada předložila v minulém
týdau říšské radě návrh zákona
burzovního v němž se nezapovídá
6icc spekulace na budoucídodávky
obilíale staví se pod přísný dozor
Takovéto koupě na budoucí do
dání musí býti totiž před úředníky
a pod přísahou uzavírány a pod
vodné spojení za účelem umělého
dělání cen obilin má býti považo
váno za zločin

Rusko
Velkolepé dílo dokonťeno

t

hrozivým

stínem stálého schodku —Obmezo
vání studentstva — Protiíidorské
bouře

k

lidé ne aby prospěli dělnictvuale
aby učinili nynější vládě nepři
jemnosti a nesnáze btávka tato
má politické pozadí a uhlokopové
již se k ní bez rozvahy nechali
strhnouti poznají později že byli
pouze nastrčeni k tomu abv ta
hali kaštany z ohně pro
ce —
Vláda se snaží aby vyhověla
pokud je v její moci některým
požadavkům uhlokopů a ministr
veřejných prací socialista Mille-ranvymohl si svolení od ostat
ních ministrů aby provedl zkrá
cení pracovní doby v dolech Od
příštího července má býti pracovní doba ve všech dolech obmezena
na g hodin denně od roku 1904
má býti zkrácena na
a teprve
od r 1909 má zavedena býti
své-svů- d

místo ivd zaujmout! v parlamentu
neboť by ho vláda postavila pro
ZE STÁTU NEBRASKA
velezradu před soud leč volbou :
m
tou měl být vládě dán pokyn do
— Po několikadenním líčení
jaké míry irské obyvatelstvo jest
rozhořčeno proti násilnické politi uznán byl J W Cole obviněný z
ce vlády
krádeže okresních lístků volebních
' Srbsko
porotou v pondělí nevinným Soud
odbýván byl v Trenton Hitch-cocPovfsti o útoku na královnu a 0 její
okresu
pokusu sebevraždy
— L Bruck sekční dělník na
Union Pacific
usmrcen byl ve
Podivné a úplně si odporující
Čtvrtek odpoledne blíže staaice na
zprávy přinesl kabel ze Srbska V renči Watsonově záp od Kear
jedné z těchto rpráv se tvrdí že ney Stál na náspu když
pojednou
na královnu Dragu učiněn byl zasažen
byl parostrojem a okaútok na ulicích města Bělehradu mžitě usmrcen
kdežto jiná zpráva praví že krá
— Na farmě
Miggardově vzdá
lovná měla prudký výstup se svým
lené šest mil od Beaver City
chotěm při čemž jí tento vyťal
zmrzačen byl ve čtvrtek Harvey
políček a královna z lítosti a han
Miggard Padl na rychle otáčející
by učinila pak ve svých komna
se cylindr mlátícího stroje a jedna
tách pokus
Rychle

sebevraždy

byla mu

strašně rozdrásána

Sho-dinov- á

1

deck-Roussea- u

-

Není pochybnosti že úspěšné
dokončení sibiřské dráhy jest jed
ním z mjvelikolepějších podniků
naší dobyav8ak dokončením jejím
zároveň vyskytuje se otázka je li
Rusko finančně dostatečně silným
aby tento velikolepý podnik mo
hlo nejen udržeti ale í zvelebova'
ti Aby dráha tato sttla se úspě
šnou a nebyla obrovskou obtíží
vládním financím tu bylo by
nutno zalidnili polovinu krajů
jimiž probíhá a jež jsou dosud
pusty
Sibiř poskytuje mnohých pří
rodních výhod pro osadníky ale
tito jsouce donuceni k vystěhová
ní hledají raději útulek v Americe
nežli by ho hledali v Rusku a v
Sibiři kteri mi daleko horSÍ pověst nežli zasluhuje —
Ministr vyučovaní Žádá pro příští rok zvýšení školního rozpočtu
o 4 mil rublů t v celku požaduje
na tento rok 37 mil rub Ministr
financí který má zárovefi pod
svou správou průmysl chce zařídit! Ékajy pro dělníky a sice večerní i nedělní kde by se vyučovalo řemeslům í literárnímu umění Dle zprávy petrohradského dopisovatele londýnských "Times"
odmrštil ruský ministr vyučování
žádost jedné deputace moskevských studentů za zt ušení výnosu
kterým se obmezuje židům návštěva ruských universit - Ministr
se vyslovil že z ohledů politiTéž žáckých nelze tak učiniti
dosti za shromažďovací právo
Týdní vydání válečná obnáší
studentské nebylo vyhověno ale
$6350000 týdně a
přibližně
midoufá se že v tomto ohledu
snad ještě více a tu není divu Že
nistr později povolí
vláda s posledně povolenou hotoV malém městečku ruského
vostí byla dřivé hotova nežli před
v
k
Polska
proOlviopolu došlo
'
tižidovským bouřím jež skončily pokládala
v samé vládní straně ačkoli
I
smrtí 20 židů — Dle depeše ze
železným poutem připoutána
Lvova zaslané řádí v jiboruskýcb jest
k nynějšímu ministerstvu ozývají
městech mor v povážlivé míře V
se hlasy proti tomuto obrovskému
Moskvě v Oděse Kijevu Cherso-n- n
není a dlouho snad
a jinde prý se událo již na sta vydání jemuž
—
nebude
konce
ještě
případů úmrtí přivoděných hlízoTaké protianglické hnutí v Ně
vým morem1
mecku které bylo vyvoláno nešetrnou poznámkou Chamberlaino-vo- u
Francie
o německém vojsku spůso-buj- e
vládě dosti starosti Anglické
Stárka bet nadljt na vttlutvl—
Starosti senátu o dorost— Jubile časopisy odsuzují tuto beztaktnost
um velkého Klínce— Cena ctnosti sekretáře zámořských osad a s
jakýmsi smutkem poukazují k
Veliká obávaná stávka uhlokoAoglie nemá přítel íčka mezi
pů sice počala leč není to ještě národy světa —
generála! stávka V některých t Do jisté míry vládt zasazena
dolech uhlokopové vracejí se do také rána volbou v hrabství
y
f
v Irsko kde zvolen bývalý
práce v jiných opit počínají stár
Mesi ohlokopy není do- - plukovník v armádě burské Arthur
) kovat
cílen dosud sjednocenost a téměř Lynch a sice ohromnou většinou
tři Čtvrtiny jích jsoa proti ajene nad svým odpůrcem Lynch meálnl stávce kterou cbtí vjrvolaU šká syni v Paříži a nebude moci
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Tři rychlovlaky denně
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soudu
— V pátek poctili návštěvou
svou uřadníci z Webster okresu
lékárnu C E Hickse v Bladen a
výsledek její byl ten že klerk D
E Phelps byl zatčen a dva nákla
dy lihovin zabaveny Phelps i li
hoviny dopraveny byly do Blue
Hill
Bladen 'jest hnízdo tempe- renční a prohibičáci zjistivše 60
případů prodeje lihovin v lékárně
Hicksoyě
postarali se o její z
vření
— Státní pozemkový komisař
Follmer a příručí Eaton kteří v
minulých dnech pronajímali školní
pozemky v okresích Brown Holt
Rock a Cherry vrátili se v sobotu
do Lincoln jsouce úplně spokojeni s výsledkem svého poslání Při
každé dražbě závodili nájemci o
získáni pozemků a na mnohé z
nich pozemků se nedostalo Včerejškem počínaje státní komisař a
příruči jeho pronajímati budou po
pět dní v dražbě pozemky v okre
sích Sheridan Dawes Sioux Box
Butte Scotts Bluff a Banner
— V Benton udála se minulou
středu o 3 hod ranní srážka dvou
nákladních vlaků Union Pacific
při čemž topič C B Hodgson
zraněn byl vnitřně tulák RHedcn
zraněn byl na noze a ostatní zří
zenci důkladně byli protřeseni
Pět vozů naložených různým zbožím bylo skoro úplně roztříštěno
a oba parostroje značně poškozeny
e
—: Pí Jessie Byersová z
žaluje v distriktnfm soudu
Johna Písaře a ostatní hostinské z
Wymore a jejich ručitele na n
%
ioooo V žalobě své uvádí že muž její Jasper Byers stal
se následkem nemírného piti v
Wy-mor-

J KLEIN
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Klein

jednatelem 2 nerova hořkého vína
jest
pro South Omahu a Omaku
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Václav Schneider řiditel
Eodinkr fetizky zá?čškr prsteny náušnice
Obchoduji rozhodně s neilepšfm zbožím jež se v
oboru tomto vyrábí Nové vzorky právě došly
Tažte se na ceny
ff--
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Omaha Sanitarium
ČESKÝ LÉČEBNÍ ÚSTAV- Moderní ástav dokonale cattzený k léčeni
chronlckfcb nemoci dle pflloleDéno zpftsobu
Velké laenS k UCení vodou viemi ipísoby
Velké elektrické stroje X
Krásné Dokole dpo nemocné paprsky
Nemocni mo
bou se stravovat! na misté a dostatl velkeró
onatřeni neb mohou dnchástAt1 ňn riatavn Ir )4
ienl s mésta
Ústav se věnuje hlavni léčeni
ne- mocí Jako jsou souchotě a jiné vleklých
neduhy
íenské nemnel krevní nemocipllcnl
žaludeční a
střevní nemoci bostec srdeční nemoci atd
Nalézt se pod vedením českého lékaře Dra
K H Breuera
Adresujte:

OMAHA SANITARIUM
958 Nortk 27 th Ave Omaha Neb
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doučí repu
Schůze tato byla nejskvělejším
důkazem že rozvážný kubský lid
podporuje kandidaturu Estrády
Palmy
_
Z Jižní Ameriky

Revoluce v malých republikách
jižní Ameriky jsou něčím tak
všedním Že je zbytečno téměř
aby čtenář jim věnoval nějakou
pozornost Leč revoluce která
vypukla v Colombii jest pro nás
do jisté míry zajímavou tím že
Spoj Státy vzaly na sebe ochranu
železnice přes Isthmus a proto
sdělujeme zde zprávy z bojiště
Liberálové překvapili náhle
vládní vojsko v Colonu a zmocnili
se tonoto města' Jiní oddělení
liberálů byla však poražena u
Culebry a Emperadoru a vítězný
guvernér po skončení boje spěchal
se svým vojskem na Coloo aby

jej vyrval s rukou povstalců
Zájmy Spoj Států hájí tam dě- Iovice Machias ieiíl velitelem ie
McCrea a bitevní loď lowa jejíž
velitelem je kapitán Perry
-

nohy
— Farmer John Windell bydlící
šest Kil severovýchodně odWausa
nalezen byl v sobotu v noci mrtev
se zlomeným vazem Asi v 7 hod
vyjel z městečka a má se za to že
se mu splašili koně a Windell vyhozen z povozu asi půl míle od
svého domova
V Mullen postřelil se ne
šťastnou náhodou R W Mahaífy
do nohy Zavěsil si revolver na
stolici a mezi jídlem vhodil nafi
svůj kabát Bera později svůj kabát zavadil o kohoutek a kule vypálená zasáhla Muhaífyho do
nohy
— V pátek v noci dobyli se
dveřmi tři pobudové do poštovní
úřadovny v Glenville avšak
při tom taký Šramot že se
poštmistr i žena jeho probudili
Poštmistr s revolverem ▼ ruce za
plašil lupiče a vzbudiv několik
sousedů vydal se s nimi na stíhání darebáků Za nedlouho byli
ničemové obklopeni zatčeni a v
sobota dopraveni Šerifem do Clay
Center
spů-sobi- li

Dra rychlé každodenní modernS zařízené vlaky do Chicaga
z
Vyjíždí Omahy v 7:10 ráno t přijíždí do Chicaga r 9:36 večeři
Vyjíždí z Omany v 4:50 veCer a přijíždí do Chicaga
9:30 dop
2 2 a 4 prosince prodávat! ae budou lístky do
nit
Chicaga
Lístky ty jsou platné až do 8 prosince
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přivolanou lékařskou pomocí byla
- raní nenry stewartova z
vřak zachráněna Jsou li to pouhé
pověsti aneb zakládá li se to na Lynch přišla předminulé úterý k
Byla s
pravdě to bude možno teprve smrtelnému snad úrazu
mužem svým pro dříví a chtíc vy
zjistit z poštovních zpráv
táhnout! kus dřeva z vozu zavadila
Řecko
o kohoutek pušky
Vyšla rám a
ženě
nešťastné
ustřelena ru
s
nové
byla
Zavedení
bible spojeno krvavý
— Pád ministerstva ka O uzdravnf její se pochybuje
mi
sráíkami
pracovní doba —
— Ve státní polepčovně vKear- Dalft nepokoje
Francouzský senát zvolil komivznikl ve smetišti neznámým
ney
si které uloženo aby vyhledala
Již po delší dobu panoval v této dosud spůsobem ve čtvrtek ráno
prostředky jak by st- mohlo větší
mi spor má-l- i bible býti přelo
požár jenž v brzku rozšířil se až
rozmnoženi francouzského národa žena do
moderní řečtiny a násled na střechu Na štěstí domácí oddocíliti Komise ta hodlá odpo- kem toho
vypukly pouliční bouře bor požární plameny v několika
ručit! aby se rodinám s četným
které vyvolány byly studentstvem
minutách uliail tak že škoda po
potomstvem vyplácely od státu Poněvadž nestačila k potlačení žárem
spůsobená není velká
zvláštní prémie aby byly dále ich
policie musilo povoláno být
i
A Racdall z Newman
C
od
od
dani
povinnoosvobozeny
a v nastalé srážce zabito
sti vojenské a ve službách stát- vojskoněkolik studentů a několik Grove přišel ve čtvrtek večer k
ních abv jim dávána bvla před bylo
vážnému zranění V najatém povo
vojáků bylo poraněno Tyto de
nost Š tímto plánem prý Wal- - monstrace
se opakovaly po něko ze vyjel z Madison za jistými mui
mu ujeli s taškou
kteří
nesouhlasí poně- ik dnů a
Na
nej větší se udála u roz-- 1
vadž by prý vyžadoval veliKé
valin Jupiterova chrámu kde přes poloviční cestě mezi Madison a
státní výdaje —
lidí se sešlo a 'protestovalo Newman Grove splašili se s ním
Dne 24 listopadu uspořádáno 20000 zavedení
a
bible v moderní koně Randall vyhozen z povozu
proti
tento se na něj převrhl Byla mu
bylo v Paříži vědecké jubileum řeči
psané
slavnému učenci Pierru Marcelli
Vrchní správce řecké církve se přeražena tři žebra
novi Berthelotovi při němž diva- V Leigh požili v sobotu
ze srého úřadu a také
delní SÍ3 universitní byla "přeplně- poděkoval
večer pí Fred Kimballová v úmynáčelník policie podal svou
na lidmi vynikajícími ve vědě v
a situace stala se tak váž- slu sebevražedném pět gráaň morumění a politice v jichž čele na-- l nou že
ministerstvo odstoupilo a fia u Muž její spozorovav co
zal se prssident 9 celým minikrál po úřadě s M Zaimisem žena jeho učinila zavolal ihned
sterstvem
President
Loubet
tohoto k sestavení lékaře který život zoufalé paní
odevzdal Berthelotovi pamětní splnomocnil
nového kabinetu což tento také zachránil Má se za to že Kimbal
medaili nařež ho obial-zvšeo učinillová dohnána byla k sebevraždě
becného jásotu obecenstva —
Ani po zprávě že utvořeno neutěšenými poměry domácími
Bývalý ministr Jules Sigfried nové ministerstvo davv lidu ne
- V pátek ráno zlámala se asi
který se nedávno vrátil ze Spoj přestaly demonstrovati a
musely míli západně odFremont náprava u
Států přednášel v Paříži o svých
býti rozehnány jízdou Ozbrojení jednoho vozu nákladního rychlo
zkušenostech v Americe a při tom studenti
mají obsazenou universitu vlaku Union Pacific dráhy a ná
že
náhled
vyslovil
Spojené Státy
sledkem ioho sedm vozů bylo roz
se v brzku stanou nejmocnějM
Z Filipín
a asi 50 yardů tratě poškozebito
obchodní zemí na světě a dále ra
dil chce-l- i Francie jadnati mou- Povést o s troskot dni parníku — Pev no Ve dvou z rozbitých vozů
nost povstalců dobyta — Nová nalézaly se hrozinky ve čtyřech
dře aby využitkovala přátelství
míru
strana
drobné obilí a v jednom smíšené
Američanů a zaručila si část stále
zboží Na štěstí žádný ze zřízenců
a
vzrůstajícího neobmezeného bo
V Manille rozšířila se pověst
nepřišel k úrazu
hatství Spoj Států důkladným
Že parník Merta na němž nalézalo
obchodním spojením s nimi
— C J Noble jenž po minu
se1 200 cestujících mezi nimiž í
Americký syndikát hodlá vy- - několik
25 roků bydlí v Blair požil
lých
amerických propuštěných ve středu minulého
koupiti pouliční dráhy v Paříži
týdne ráno
v
se
bouři stroskotal a
silnou dávku strychninu v úmyslu
náležející Comp Generále která vojínů ve vlnách celou
i
posádku
následkem své rozšířené soustavy pohltil
sebevražedném
Ihned přivoláni
dělá velmi špatné obchody Akcie cestující
lékaři jimž po delší námaze
byli
Lawton
Edward
se
P
Kapitán
společnosti této před půldruhým
podařilo se nešťastníka na živu
rokem prodány byly za 330 fran setninou 19 pěchoty napadnul zachrániti Noble před několika
kú a nyní sklesly na x franků — tvrz povstalců na ostrově Bohol lety raněn byl mrtvici a duševní
Francouzská akademie přiřkla jižně od Cebu a ač tvrz tato rozrucha byla asi příčinou zoufa
cenu ctnosti v obnosu 1500 fran chráněna byla příkopy a dřevěný lého činu jeho
mi hradbami tu kapitán Lawton
ků švadleně Cécilii Morandové
— Con Donahue
k smrkterá ačkoliv jest malým chro se svým lidem ji dobyli aspůsobili telnému zranění šest přišel
mil jihozáp
Ti
veliké
zane
povstalcům
ztráty
mým děvčetem již od svého třiod města David City Nakládal
i pušky
náctého roku živí ochromeného chali v pevnosti děla
kládu 20 stop dlouhou
střelivo
vše
se
na
rozprchli
strany topolovou18
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