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sloji na moři ve vrliké vsdilvnouli
va dvou liniích
ČlM lipenských Dlmotntků lu

uiUTTattau]jat iWMTrtiMMt-- lí rír!se!a

SiLhtáuilé na člunech a jest lil
moino l nlkivřl byli uchráněni'I- - ' '

ZPRÁVY TEu ' od ne plitelakých torpédic

kil llkAt jPřehled 7o svita politického a tu

Z WlihlirtOlB (lidném roce nepouMMo do Spo
Minulého týdne učinil ruský

Zktute jo tdoftntUe pk lamí iu ]ilo UhodnSJftfho pívi Dopili 47m5

vcievyslincc hribí Cisiini u

kretáře I iaye úřední oávltěvu

níž otoámil le ruská vlád vlete

odporučujeoávrhy tijemoíki Hiye
na obmeenl ssijské vilky ni oy
nějsl válčící mocnosti a zároveň

vyslovil naději ie nehrozí nijaké

přerušení přátelských pomřrft
nni ruskou vlídou a Spoj blily
Hrabě Caisioi metl jiným pra-

vil: "Moje vláda vyslovila pře-

svědčení že návrh taj llaye vy-

chází z pohnutek ncjvyllí lidsko-

sti a jest vzájemně výhodný obě

mi válčícím stranám Na Bt&Htí

ať u i jakékoli smýSleni panuje v

této zemi na různých stranách ve

prospěch Žaponco zdědčná a od

1ubQ vysoce vážená přátelskost
mezi Washingtonem a Petrohra-

dem ncn( dosud porušena
Každou poStou přicházej! do

frank jnsnD
český polirobník a balzamovač

(ioods Co al o } hodinl tannl
dn 16 února Za 10 minut po
Jáni poplachu hořela celá lesu-patrov- á

budova od plUkltpt sl pj
střechu t sdi počaly povolovali
Neuvila to sni půl hodiny sadní
teď s sesula a plameny ischváii
ly ledmipalrovou ohnivzdornou
budovu Siblry Líudsay a Curr
Co Kdyt spoioroval náčelník
hssičů le hasičský odbor neposta-
čí k uhalení s ohromnou rychlostí
llřlrlho se potáru požádal měita
Uullalo a Syracuse o pomoc Asi
sa pět hodin přijely se Syracuae

Čtyry parníky Olieft setím roz-

lítil se na budovy v sadu ta čtver-

cem Granite ilaaeal pro mráz

byla velice obtížné s nebezpečné
neboť žebříky potáhly se ledem

výpomocoý náčelník Jsynes zra-

něn byl při ohni a dopraven do

nemocnice Skoda požárem způ-

sobená se odhsduje na 1 4 000 000
až f6oooooo Z Buííalo přijelo
v li hod dop několik stříkaček
a po úmorném namáhání podařilo
se 0I11B obmeziti — V Madison
zničen byl požárem dne 37 února

státní kapitol wisconsinský Skoda

požárem způsobená páčí se na

$300000 a stát jest pouze částeč
ně pojiStču protože se jednalo o

změnu poji&tění ve společnostech
na systém státního pojištění Nyní
bude muset být postaven nový ka-

pitol a možná Že bude obnovena

agitace za příčinou přenesení ka-

pitolu do Milwaukee Uhel)

byl rozsvícením plynu v

druhém patře a vzniknulo 6:15
ráno Zničil východní a západní
křídla v nich byly síně senátu a

aHcmbly a odbory daflové komise
a mnoho jiných r úřadoven MM

nf odbor hasičský měl oa míttě
deset stříkaček ale ty daleko ne

postačovaly a odbor z Milwaukc

přijel do Madison na pomoc Jak
se myslí jsou všechny cenné stát
ní zápisy zachráněny neboť byly

uschovány v ocelových sklepích
Ve státní pokladně bylo pouze
Hooo — hotových peněz Býv

guv Scoíiuld udržoval pojištění a

celou budovu ale poslední záko

nodárna zavedla pojišťovací fond
a nařídila státním úřadníkům aby
nechali pojiítíní vypršet V po

jišťovacfm fondu nalézá se nyní
$6000 — proti škodí $800000
Děhem ohně přemožen kouřem

náčelník hasičů Bernard a vážně

se zranil

12:15 Již V) ul

OMAHA NEB

Iet ncliotnn tmalouMtl ns zsvolitnf
vo dne 1 v miel Velký výběr rakvi
a šutNtVH viním druhu Itiíniiijii
(ílirnity vkumifl s IhviiG laiJkilt

Tol ON4„

jených Stát4 více nežli 80000

přistěhovilců Ti kdol by pti
chátcli Kanady Mexika aneb

Kuby nebyli by vlak do onoho

(očtu počítány
Dua 35 února přijato senátem

povolení na zemědělství oa vý-

konný zákonodárný a soudnický
odhor vládní

V nižším domě při rokování o

povolení n loďstvo podal zástup-
ce Livcrnssh t Csl dodatek že
se nemá žádnému kontraktoru vy

plácet! plat za vykonanou tráci
leč tomu kdo pracoval s dělníky
svými pro vládu jen osm hodin
denně předseda výboru loďstva

Foss se vlak proti tom j opřel t
také Payne z N Y se proti němu

prohlásil načež dodatek poražen
byl 1 10 hlasy proti 62

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Sjezd jednoty zaměstnavatelův

Minulého týdne odbýván byl v

lndianapolis sjezd občanské prů
myslové jednoty zaměstnavatelů
kteráž jak jstnie svého Času uvedli

pozvedla křižáckou válku proti
dělnickým uniím a v ní přijato
bylo následující usnesení: Jeli
kož velký počet měst této země

činí rozdíly na úkor jistých obča-

nů při zadávání veřejných smluv

žádajíce užlváaí uniové známky na

v Sem veřejném tisku a uniovou

práci co třídy ve vlech případech
bu liž usneseno že občanská prů
myslová jednota ve sjezdu svém

bezvýminečně odsuzuje takové

jednání a prohlašuje to za druh
činění rozdílů který jest ve sporu
se svobodami a výsadami jichž
užívati jsou vlichni občané opráv-něn- i

pod ústavou a zákony naSÍ

země A usneseno že členové

Zprávy tímofskó

Válka Roski 1 jUponskem

Xndtfmt ittk }é[( i ně

itt Arthmr — ihthý éuk 4

télm — A'ii0p U ffifrtu)t t
Perl Aftkuru né i M lirol é

tmtt Prvt triUj 9 Kerti
Ndůležitějll událostí tohoto

týdne s východo-ssijskéh- o bojiště

jest le Zsponci se pokusili podle

příkladu smer loďstva ve válce se

Španělskem uzavřití ruské loď

stvo v plíslsvu Port Arthuru ale

pokus ten provázený zároveň

námořním útokem oa pevoost sa

naprosto nezdařil

Car o tomto útoku obdržel od

místokrále Alexejova následující

depeli datovanou dne 26 února:

"KdyŽ měsíc zapadnul časně z

rána du 25 úuora Relvieau od-

razil několik útoků torpédic nepří-

tele f nichž dvě byly bezpochyby

ponořeny
NaSe torpédice pod velením ka-

pitána MatuševiČe a prince Lieve

na bez podpory na vlastní vrub

střetly se a pronánledovaly nepřá-

telské torpédové loďitvoncsetkaly
se však se žádnými velikými bi-

tevními lodírni

Později křižáky Bajan Diana

Askold a Novik byly vyslány aby

překazily Žaponským křižákům by

nemohly pronásledovali část na-

šich vracejících se torpédic Jedna
z našich torpédic jež byla odříz-

nuta Čtyřmi žaponfckými křižáky
hledala ochranu v Pigeon zálivu

kde ji nepřítel bombardoval z

velké vzdálenosti ale bez veške-

rého úspěchu
Žaponské loďitvo shléduvŠf

natie křižáky přiblížilo se poněkud
K tvrzím jež společně s našimi

loďmi zahájily palbu na nepřítele
NaSe lodě střílejíce vjely bez po-

škození do přistavil když se do

něho osle torpédice bezpečně do-

staly {

Střely nepřítele většinou nedo

létaly cfle Jeden z oašich námoř-

níků byl poraněn ostatně žádná

jiná nehoda se oa loďstvu neudila

Žaponské loďstvo sestávalo ze

17 bitevních lodí o osmi torpédic
kdežto eskádra která den před
tím chtěla zahradit! ústí přístavu
sestávsla ze dvanácti torpédic"
0 této srážce sděluje dopisoví-te- l

"Rusi" který jí byl přítomen
toto:

"Z rám dne 35 února objevilo
se žaponské loďstvo oa obzoru

Ruské lodě Akold Bajan a Novik

byly ve vnějším přístavu Nepřá

velevyslanectvi tohoto 50 a 100

nabídek pomoci lékařské i vojen

:

r

r
ské což jest důkazem že není

Rusko bez přátel v této zemi

Ruská vláda zrušila censuru na

1

i

ť

zprávy válečné posýlané z Asie a

to bezpochyby zmenlí počet těch

lit a úmyslu kteréž o stavu věcí

posýláoy jsou denně z Anglie do

Spoj bláta na úkor ruskě vlády
Zniíuaím ccosury ncjsplSe nabude

svět lepRlch pojmu o mé vládě a

mém lidu Ruská vláda dala si

vlet! záleželi a vyjednáváni ku

odvráceol války nežli na váleč-

ných přípravách kdežto Japonská
vláda od samého počátku chystala
se k válce a vyjednávání vedla )o

vlastní

Novák & Kretek
i 1413 Jižní 13 ul Omaha Neb

Zhotovuji m !roUvttJl

Mriiniorové a žulové pomníky
mí li robky denky

a liMiltovní iníc'i všeho druhu
V'UeM nliMnávlíf rynhl#pl!llv s vkttfn

tak na oko Následkem toho

Hostinec u "Modré Hvězdy"
vliwtnl

OJOE JOE
v lMtrittV KAmUni Hínt tt 1401 Mfni ta ul Omnhn

j"avx rt-v- t
27— sMle na éepu Teplý luníi stillfl pHumvi--

Ii'((niii'íil( se zastavit H MICJII AbKK I LACINA

této jednoty budou užívati svého

Vjeid do přístavu jest otevřen
Zátltilia v úplné překslení plánů
nepřítele ollcfí brillioini akci s

thoubné palbě Křivicím
Plovoucí podmořské miny lze

dosud viděli oa vloich Povolal

jsem tři kfiliky následující ne-

přítele spěl lby vyčistily vjezd
do přísuvu od těchto plovoucích
min Neměli jsme Žádných ztrát''
O tomto oeiditeném pokuse

sděluje se se Hrmy laponiké Že

jedna s lodí jež měly zahradili
ústí přístavů byla palbou Rusů
tak polkozena že prý ji posádka
sama nechala naběhnouti na břeh
načež rozbila byla loď Busbiu
Maru pak poškozena byla Buyo
Maru 1 potopili ie nežli se mohla
dostati k ústí přístavu a pouze
dvě lodi Ilokoku Maru a Jinsen
Maru se dostaly poblíže k ústí
kde byly prý s jásotem potopeny
načtž posádky jich vsednuly do

malých člunů a veslovaly k žapon-ský-

torpédicím jcžje očekávaly
při tom Rusové neustále na né

pálily tak že posádky musely hle

dat úkryt což se jim podařilo K

ránu se moře rozbouřilo a posádky
značně trpěly plece však fiťastně
se dostaly k žsponským lodím ve

tři hodiny odpoledne toho samého

dne Pouze jeden námořník při
tom pokjse zahynul Patrně žv

Žspouci jiou ve lhaní dobří učen-nic- !

svých mUtrů Angličanů
Dle některých dipesf obdrželo

prý žapot!é loďiwo rozkaz aby
Port Arthur dobylo za každou

cenu 1 potvrzení této zprávy mu-

síme vyčkali Ruoté se oa tento
útok plipraviií neboť gen Stves

sel vrchní velitel v l'urt Arthur

vydal generální rozkaz v němž

praví Že se Žaponei chystají k

útoku na Port Arthur "leč nepří-

tel se mýlí" praví generál ve

svém prohlášení "neboť my bu

déme chránili pevnouť do posled
oího dechu a já nikdy nedám roz

kaz ku vzdání se

Prohlašují lo proto bych dodal

zmužilostí všem a vyzývám všech

00 vojsko že musí zápasit! až do

vykrvácení Jiná cesta nám ne-

zbývá než bojovat! s zvítězit!"
První velká pozemní bitva sve

duna bude nejspíše v okol!

yingu nebo Auju t k té mdil

dojili v nejbližších příštích dnech

Značná síla ruského vojska su

54 děly dorazila minulého týdne
do Auju vzdáleného 60 mil od

Pingyangu Jiné oddíly ruského

vojska jsou na různých místech
mezi Auju a řekou Yalu

Oddíl čítají-'- ! 5000 mužů pře-

kročil hranice a vnikl do severní

Koreje Telegrafní spojení Ping

yangu se severem bylo přerušeno
což nasvědčuje že jsou ruští zvě

dové na blízku
Ruaká pěchota má obsazenu

dráhu Seoul Pekingskou mezi

Laoyangem městem položeným
mezi Mukdenem a Mutvangern a

řekou Valu Ruská jízda překro-
čila řeku Yale blíže Autungu a

obnadili cestu vedoucí k Buchnu

Přední stráže její svedly potyčky
1 Žaponei a tito se duli na útěk

zanechavše své koně v rukou Ku

lů Generál Lenevič vrchní ve

litel nundžiirský sděluje že jlda
i pěchoti Žaponce pronásleduje

Na jinrfm míttě napadeno bylo
na hranicích u Ilam (iyiing korej-

ské vojsko ruskými kozáky roz

prášeno bylo na všechny strany
Generál Míčenko 1 oddělením

kozáků dorazil iž do Kizinjo v

Koreji a vydal ia po krátkém od-

počinku na další pochod Mužstvo
i koně jsou v znamenitém stavu a

dobře zásobeny

Rakousko-Ubersk- o

Mihstný román arciknížete ie ilová
ckou dívkou

Videí) má opět vděčnou látku
ku přetřesu jmeoovitě dámské

kruhy Arcikníže Josef Ferdinand
bratr bývalé korunní princezny
saské Luisy která utekla z fran-

couzským učitelem jejich dětí

první kapitola války na východě
neobsahovala ruská vítězství V

první té kipilole udála se jedna
věc kteráž nalézá schválení spra-

vedlivého úsudku Američana Jest
to totiž chrabré počínání kapitána

"Variagu" který nežli by byl

vzdal svou loď v přístavu raději

piihtil se do boje velkou přesilou
a když viděl že boj ten jest bez-

nadějný loď svou raději ponořil
nežli aby připustil aby se dostala
Ho pikou nepřítele Takový vý

jev v ruských válečných dějinách

jest náhrsdou za všechny ztráty
Ruskem utrpěné tím že Žapon-sk- o

počalo na nás utočiti před

Nejolilíltciiíjíí středlxka (Vlil) z Omnii I venkova Jest
%

í'ElegittitiiC zařízený HOSTINEC

Too ItTovcíilr (AU již 15 u Howard ul T

VvKriý Kruiřftv "Cnhlnut" trfl ns řepu IiikoŽ I nMenM piva liilivo- -
vií Nit nkíiiflá iiiá ponn tu imiJImiM vlna Jmiini': likéry a výborné doutnl- -

vlivu vždy a všude proti jednání
tomuto Ve sjezdu oznámeno že
1 5 měst v Jlliaoisu která mají jed
noty zaměstnavatelův zakládá

společnou státní jednotu kteráž

bude míti za účel soustředili

víechny zaměstnavatele k boji pro-

ti uniím Ve (jezdu učiněn byl ná-

vrh aby byl do sjezdu pozván
předseda unie uhlokopůvMitchell
který tam právě meSkal návíičvou

lei návrh ten byl zamítnut Jak

pak by také ne když sjezd byl
ovládán známým nepřítelem orga-oisovan-

é

práce Parrym Jak je
vidět schyluje se to u nás k tříd-

nímu boji jehož následky jsou
nedohledné

Scbfizc popullstS v St Louisů

V pondělí odbýval národní vý

kv Cbutiiý 7iktiiM'k vJilv no nitm
2U !0H NOVÁKO Hojnou pf í(ň krsiinů žádátelské loďstvo zahájilo útok V té

době vracely se naše dvě torpédiceprohláSendn války a dokud jeho

S I

I? T PstvwilaVis Pozemkový Jednatel
J 1 OpCIUI A veřejný notář

v Duilifu Nlra'tB
Mil ns prodej mnoho pournkft v okresíet Cumlng Stsnton Dorlye dol"
íx 1'litite Mitll'in h llimnii Mílo nl nHtiiil'10 KHMomu poctivé s

iíHmílIhiIi IiIIvA fiimlou?!

bor populistů v St Louisů úradní

Osul velkých siužfi

Básník Pope byl pronásledován
nespavostí do té míry že přál si

raději smrti než takového života

Lord Byron byl blízko zouíalosti
z téže příčiny Slavný lukař

Boerhaave po sepsání jedné knihy
své lest neděl nemohl oka zavřití

Nespavost jest osudem vlech kdo

přepnou sílu svých nervů 1 nimi

vypoví službu celé tělo a prvním

jest vždy žaludek který pracovMi

přestane Netráví nevyrábí nové

krve Kdykoli žaludek nepracuje
Trinerovo Léčivé Hořké Víno jej
k tomu donutí protože jej k prácí
sesílí a oživí protože upraví vy-

měšování žaludeční šťávy Se

zdravým žaludkem přijde zdravá

fíitá !rev základ života podmín-
ka zdraví a tělesné krásy Učiňte

svou soustavu silnou a svou krev

čistou na jaře Trinerovo Léčivé

Hořké Víno jest jediným přírod-
ním prostředkem na tvoření nové

krve jediným přírodním čixtitelem

krve jediným přírodním silitelem

f istofy a bohatosti krve nedo-

sáhne jinak leč skrze zdravý s

činný žaludek V lékárnách

Josíí Triner 799 S Ashland Av

Chicago Ills Pilsen Station

vyslanec ještě se těšil v Petrohra-

du ohledům a ochraně ruské vli

dy"
Presiient Roosevelt podepsal v

pátek prohlášení kteréž uvádí v

platnost a působnost panamskou
smlouvu přijatou v senátu a opisy

smlouvy té byly a podpisy dotče-

ných úředníků vyměněny v úřa-

dovně pro zahraniční záležitosti

mezi tajemníkem Hayetn a mi

nistrem paoamským liuenou Va

rillem

Nyní musí býti cesty uklizeny

je&té některé menlí překážky a

sice předně žaloba kolumbické

vlády v Paříži zadaná proti spo-

lečnosti panamskébo průplavu že

nesmí plíjmuiiti peníze za prodaný

průplav a druhá překážka jest
zdali může být vyplaceno Jio-00000- 0

Panamě když zákonem

tyto peoíre bjly slíbeny Kolombii

O tom má rozhodnout! spolkový
návladul

Nemocní pllcníml chorobami čtěte !

1'aní Annu luMnl 301 VV North ave CIiícoko III plřií'í „ (llul tt V4U tllřlrLl lll" AIlila
jimiililo

llVm kť-rijl-ž hyli ilkrtiiiil iln tciilíih fcrnjln niAll hnil- - w
uj radruMm stniinl srsak i nzirlnl ViisVíiii thrt se iiordrarilv tak že

l II II nL11 m ! Mll4l ~ll A W
(„nril irn i vvi n i j nrnnnivu n i tr i ni 111 j mi m iiinji i 'H
piMlotiu JA Jm-h- i ptpuMfifiiti in Vit "llři-roliomlii- l thé" každémtt
Bťiiiociiéaiu piimůít" prosím alifste pil sase zaslal Z tnet

Vti Uleni plicníi h a prsních choru) ilejte t Řimnnovskétio
"(Sfrxohorskmii tW" Importovanému sCrrh jciliiďtnu to iHroln(itiu
(loinlclmu prniiif-i-dki- HiMírtiost roíiitinnt líildjií ptiůl(ly
oti-níl- 11 kli-rm- tíílc-ov- í líill dkiijl ti vrtoent ulrnvl

VVSTKMIAI Nentrnrtijletie tyroby neb bahAiny mlmtlent r 11 kli

přlmlthAn morlín nrb rhlnmfnrm
ftímanoviiklho é tlil" je na jirodcj v kitíilí lepil Uk&rní

schůzi týkající se nastávsjících
voleb Předseda výkonného vý-

boru Parker přimlouval se za lo

aby tentokráte tli populisté svorně
do volebního zápssu a nespojovsli
se se žádnou politickou stranou
Výkonnému výboru bylo psk ulo-

ženo aby rozhodl kdy a kdo má

letos být odbýván národní sjezd

strany Uch izely se o tento sjezd
lndianspolis a Springíield Ills a

po dlouhém rokováni zvolen byl k

odbýváni národní populístícké
konvence Springííeld Ills Sjezd
svolán bude na den 4 července

Jednu křidlo populistíché strany
zvolí k sjezdu tajemníka 1 sice De
France z Lincoln Neh a druhé
zvolí prozatímního předsedu jímž
bude Durkbardt t Tipton Ills

Poplacn v dlvlíl
Při posledním jednání kusu

"Ve starém Kentucky" kterýž byl
minulého týdne brán v divadle

Bijou v Pittsbiirgu nastal zděšený
zmatek když v síni Liberty nad

galerii divadla spadnul strop
llo&í na galerii dali se na útěk a v

okamžiku byly průchody ucpány
Ženy lezly přes sedadla děti kři

ta sioo rostou uitiw) zme pumo:

f
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Průptavnl imlouva ichvdtena -

Dodatek týkající it oimikodiové

do přístavu ze zálivu Pigeon 1

všechny nepřátelské lehčí lodě

snažily se je odříznout! nicméně

jedné torpédicí podařilo se dostati
se do přístavu kdežto druhá se

vrátila do zálivu Tak se rozdělila

bitva na dvě strany Žaponské
bitevní lodí útočily na Askold

Bajan a Novik jež byly podporo-

vány bateriemi z tvrzí a žaponské

křižáky pronásledovaly ruskou tor

pčdicí jež hledala ochranu v zá

livu

Manévry bitevních lodí žapon

ských zdály se velice neobratný
neboť když se vracely opět oa

vysoké moře dostaly se do skupí
ny kteréžto příležitosti použily
naše lodě a počaly prudce do sku-

piny pálili t dle všeho způsobily

nepříteli znsčné škody

jedna ze Žsponských torpédic
leží na břehu nedaleko tvrze White
Wolf Jest lo patrně jedna z těch

jež se súčsstnila nočního útoku s

nákladními loďmi které měly za-

hradili ústí do přístavu
Uzavíraje tuto zprávu slyším

cpět hřmění děl ale nevím co

jest tuho piíčiua"
O nočním nezdařeném pokuse

zahradili ústí přístavu který se

udál den před tím zaslal místokrál

Alexejev caru ti'tO úřední drpeš-i-:

"Ve tři čtvrté na tři časně z

rána dne 34 února několik ia
ponakých torpédic pokusilo se

učiniti útok na bitevní loď Retvi-ca- n

a zárovtB učiněn byl pokus
s potopením několika lodí napl-

něných kamením a hořlavými
látkami

Retvican první zahlédl torpédi
ce a zahájil na ně palbu a zároveň

byl podporován střelbou c tvrzí
Touto pslbou byly rozbily dva

parníky poblíže přístavu Jedna
t těchto lodí se potopils blíže ma-

jáku u tygřího poloostrova a druhá
u Gotden Ilill
Z lodě Retvican zpozorovány

byly Čtyry potopující se parníky a

osm torpédic pomalu plovoucích
k faponskému bitevnímu loďstvu

je£ Čekalo na ně
část žsponských námořníků se

utopila Jeden ze ztroskotaoých

parníků dosud hoří Nepřítel

Sbor pro amcrUou KubelikovB

nadaci

Dle stanov připadá výroční
schůze s volba výboru ns výročí

prvního koncertu Kuhellkovs v

Umaže totiž dne S března Pro
čež se všichni členové upozorňují

fjitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiititiimiiiiiiiiiiiiiiiitt

I Chrcte-- Kkitk-ftiJ-! ylioXf dohré ft Š

J xarufcué xajiď-ti-
-

jeti k 6

i Fr Seménidovi
5 hoKiliihkimi na roh o 3
1 10 Wiliiain ul §
2 OMrMť práví KW1I111 g
s primlulých Korbelových vln lei Š

onde vi-l- pnxlávaljL Na g
3 it vvhlittné Korlwlovo "Žerno- - S

i wcke" nebo "1'ort" a "Khrrry" 1
1 vlno doktancte sa 1125 KSlIon

Má n prodH Uf výtřínou §
I "HnrpcrV kořalku 29- -
fiiiliiiiuiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitum utnu iiiiiurs

že výroční schůze odbývána bude
v Sokolovně v Omaze v úterý dne
8 března počínaje o 8 hodině ve

čer Vlichoi členové jsou vyzvá
ni aby se schůze léto sáčsstoili

jelikož jednání bude velice důležičelya plakaly ale na Itěstízůslaly
té Každý Člen jest při volbě vý Girooem a žila s ním nějaký čas
boru oprávněn ku tolika hlasům
kolika dolary přispěl k účeli sbo tr

nékolik milionu korun od ircikof
Žecího domu Toskánského

Dvorní hodnostové se Z návodu

otce arciknlžeclho namáhali roz

mluvili mu jeho pomčr ku sličné

Siovačce a když se roznesla v mi-

nulém týdnu povčsťo sňatku arci-

knížete Josefa Ferdinanda s

byla dvorními kruhy se

vlí rozhodností popírána Ale od

té doby vyilo ni jevo že povčsť

spočívala na pravd ťárek mi-

lenců přistd jedné noci do kaple
blízko Hoertschachu kde je mnich

Lorenz sezdal Sňatek uzavřen

úplně řádně dle ritu katolického a

nelze ho prohlásili za neplatný
neboť oba novomanželé jsou plno-

letí a nic nestálo v cestě- -

Arcikníže je dnes 31 roka stár

a má celou řadu křestních jmen a

síces Josef Ferdinind Salvátor
Frintílek Leopold Antonín Al-

bert Jan Křtitel Karel Ludvik

Rupert Marie Pomocná a snad

jeltě nějaká jiná Je majitelem
řádu zlatého rouna a vysoce po

stsveoým dastojoíkem v rakouské

armádě

fmiktvnt duby v niiltm damf ut

Konečně senát 66 hlasy proti
14 schválil prfiplavní smlouvu

panamskou o čemž pofednáváme
ve zvláftlním článku Čtrnáct de-

mokratů bylo proti schválení a 14

jich hlasovalo 1 republikáoy pro
schválení Zároveň senát zamítl

dodatek podaný Kaconem aby

bylo povoleno několik milionů

vládě Kolumbie v náhradu za úze-m- í

pro průplav potřebné a za

ztrátu Panamy Presidentovi po-

voleno i 10000000 na započetí
veledlla

Po schválení průplavní smlouvy
přijal senát povolení 150000 k

účelům plemenění dobytka
V nižším domě přijat návrh aby

bylo vytisknuto 10000 výlisků
návodů k hubení komárů rozdá-

no po zemí

Dne 34 února povoleno sená-

tem postavili most přes řeku Mis-sou- ri

n VsnktonSo Dak pro drá-

hu Yaokton a Norfolk
V nižiím domě podal Adama z

Pa bláznivý návrb aby se v

ru členové kteří by se nemohli Jakub Svačina

oa svých sedadlech jinak by bý-

valy byly poLlapány Asi dvacet
žen v tomto krátkém okamžiku
omdlelo lierci nadarmo se

zděáené obecenstvo upoko-

jili K tomu ke vlemu někdo vy-

křikl "Hoří!" a zřízenci divadla

rychle otevřeli dvéře vlech výcho

výroční schůze aúčstttnit mohou
ltntjiné za sebe splnomocnit

Jan Rosický S A Beránek

předseda tajemník

ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ

dů a dav se počal valili veu Pak
se ale zast vrátil když příčina ce

v Ženevě se zamilovil do hezké

SlovsČky Mickovy jejíž otec má

restauraci v Pešti a za niž se pla-lil-

jiných více mladých galáoů

budapelťských Dívks nebyla od

toho přijímali jeho dvoření a svolila
i ke snítku klerý jí arcikníže il

Zároveň slíbil že zřekne

se vlech nároků ns trůn a hodno-

stí spojených s titulem ircikní
Žeclm a číenstvím panovoičnlho
rodu habsburského jako učinil

jeho stárli bratr Leopold Ferdi-ain- d

který jak známo pojal za

manželku Českou dívku sl Alamo-vičov- u

s Jihlavy přijav odstupné

I tirocernf obchod!RODINA kteráž by
převzala správu far

lého poplachu byla vysvětlena a v

kuse bylo pokračováno

Dvs veliké požáry

Obchodní Část města Rochester
N- - Y zničena byla požárem který
vznikl ve středu distriktu a sice v

v 1 1209 JI 6 slke
T obchod trtmtn nnlmt Spin

vfbr vbo alfl grnrmtnt ZlfMÍ

) frmri pr )knatl M lr dobré
nS u vfnj Jrwt vc flvjrka Blrouktl
na dJM' pMl NtlUJ)Jwlnuu a (Otrub pllJlM mm

my 01 níž si pěstuje cukrovka a

brambory Mast míli potsh a ně-

jaké hospodářské nářadí Bližíí

sdělí Jos P Browo 3333 Boule-var- d

nebo O C Olsen 1704 Far
nam St Omaha Neb 31x3 TIstředním elevatoru Rochester Dry

V1


