
JAN IIAVLA8A
jí že ntbude provedena Žádn
změna v ministerstvu dříve neZprávy _zahrani$n6
bude zakončeno vyjednávání v záListy ze Západu leMoati nové rutká půjčky Vy

RAKOUSKO-UHERSK- O

V poslední době vynořily se n práví se mnoho o Jermolovu jako
Pokraíování povrch politického Života zprávy o budoucím předsedovi mimitorAmerické poznámky

ze nspjetí mezi Rakouskem itva Jermolov bývsl ministrem
Itálií stále ae přiostřuje Itálie orby a má silně liberální náhledy
činí přípravy kdyby opravdu — Dno 7 iubni byl zabit v fveru
válce došlo aby byla dosti obr známý zpátcČuický guvernér Slep
nenou Ma bránicích začalo se cov Jel právě k volbám když
se stavbou nové pevnosti v prů jakýsi mlsdík hodil do vozu pu
smyku Piccolo a vůbec opcvBova mu která guvernéra roztrhala
cl práce jsou v plném proudu Iiy kečího tti co poranila Slepcov
prý dán příkaz aby práce ty do byl znám jako nevětší nepříte

Před třiceti čtyřiceti lety bý
vala by prý ona ccita pro mne za-

jímavější — na neštěstí viak

tehdy jsem nebyl Jefitě aoi di
světě Stáda gazel tehdy probí-
hala prériemi a cestující sttíleli

po oleb z vlaku jako pobláznění
— jen pro tu rozkol střelil do Ž-

ivého terče a vidět jik život klesl
Osud gazel byl analogický osudu
bisonů zlfefitěnost šiřitelů bílé
civillssce vyplenila j lak doko
nale jako bisony dnes v caliíorn-skýc- h

údolích nezahlédnete ani

končeny byly Jefitě tohoto roku pokrokového hnutí a minulého
Dle toho lze eouditi že Itálie roku na tvuskou Inteligenci po

štval "černá totně" — Známétrojspolku již mnoho nevěří Ita
lie je prý rozhořčena na Kakou ruské revolucloářce rvleté Spiri
sko na nejvyilí stupefi Itslský diouovné jež zaitřclila náčelníka
poslanec bantini podal interpelac tajné policie Luženevakého a byla

odsouzena k smrti byl tento trestv přičíně útoků rakouského tisku
na Itálii jakož i v záležitosti ha přeměněn na dvacetiletý žalář

něžného stvoření — jen sta a ti oopisoé brožury v Kakousku vy Dívka přetrpěla mnoho útrap
efee kachen spatříte na bažinách dané a směřující proti mladému její nynější zdraví jo tak otřeicno
vétlínou bahenní kachny chuti ne panovníku a jeho choti Heleně žo carští vrazi se neodvážili vyko

nati rozsudek smrti provszem —valné přilil zapáchající rybinou
bahnem

kde byl bych opět Cell poznámku
o pěti minutách mně povolených
os rozmluvu i omluvou že "Mr
Uurbankovo dílo j takové pova-

hy Že není mu na prospěch je-l- i

přerušováno"
Na Itěstí měl jsem po ruce

dvě causerieCurtisovyz "Chicago
Kecord-Ueraldu- " jež mi do po-

drobností pověděly co bych byl
mohl vidět za pět minut ba Ještě
o hodně více A pak jsem měl

přilil živě v psměti co Mr Uur-bs- nk

odpověděl Mr Curtisovi na

jeho otázku může-!- i co pro něho
udělat
"Nic" odpověděl prý unaveným

hlasem "leda že byste sdělil
lidem aby sem nechodili mne na-

vštěvovat a aby mi nepsali dopí-s- ů

Hád bych viděl ksždého a

odepsal každému kdybych mobl
— lei já nemohu Zabralo by mi
to všechen můj čas"

Můj českoamerický čtenář ví

bezpochyby "jaké povahy" jo
dílo Luthera IJurbanka ale sotva
kdo z mých českých čtenářů o

něm slytel a ilyficl-l- i něco dávno

zapomněl
Luthera Iiurkinka někteří lidé

z nadšení přezvali "Kouzelníkem''
z čehož prý viak radostí neměl

jeden z jeho přátel řekl o něm v

delším chváiyplném článku že

jeho úspěch založen je spíše na
vrozené schopnosti než na vědě a

Mr liurbank byl tím hluboce
dotčen Jeho Čas má prý cenu

dvousetpadesáti dollarů za hodi

UroŽura ta způsobila v italských
kruzích veliký rozruch Všeobecně
má se za to Že přátelské styky
mezi Rakouskem a Itálií jsou

Jsk zní poslední rprávy je prav
děpodobno ku VViíte zvítězí nadVia bylo zelené ae Icltc an

první týden ledna zcela neuplynul Durnovcm Pád ministra Duraova
a pod zářivým sluncem kraj mě skončeny Také na Jaderském očekává so už v dnech

— Na stálé steaky žaloby ba čavzhled úplni jarní Vrchy obou
stran svírající údolí jimiž jame sem i hrozby které docházely

moři činí Itálie přípravy které
zrovna nesvědčí o přátelských

úmyslh k Kakousku — Jak již
jam předešle oznámili došlo

projížděli zelenaly se tak že denně na přímo zločinnou trouía
onomu který nebyl by projel loit a ukrutnost kozáků i vojáků

OMAHA
— Pozemková bursa přislíbila

ve středeční své schůzi přispět!
Civic Improvement league při sbí-

rání peněz na práce jež mají být!

provedeny v léto sezoně K A

Uenson se vyjádřil £0 by občané
omažští měli upsati na práci tu

aspořl $2 000 Vloni liga vydala
$H)o i kteréhož obnosu JI440

rozdáno bylo jsko peněžní ceny
dtkáfii a za 1 1 50 rozdáno cen

— V pátek odstupující městský
pokladník A 11 iiennings předal
okresnímu pokladníku K OFiok
ovi přea £600000 městských pe-

něz v místních národoích bankách

uložených Každá banka na po-

žádání vykázala se hotovými pe-

nězi jež jí byly městským poklad-
níkem v opatrováni svěřeny
— Příští okresní volkoporotě

bude předložen k prozkoumání
vedle předvolebních podvodů též

podvod páchsný íslelnými porot-
ci Dylo prý zjištěno při nejmen-li- m

v jedoom případu žo kdosi

odpověděl na jméno jednoho po-

rotce který se vůbec neukázal
během celého soudního zasedání
a pak ai vyzvedl plat za celou
lhůtu Soudní úřadníci míjí pode-
zření žo podobných případů událo
se více

— Ve schůzi republikánského
městského ústředního výboru v

němž jsou Čechové zastoupeni p
F W IJandhaucrcm odbývané vo

středu večer vlka budově zvolen

byt A W Jeíícris předsedou J

C Kinslcr místopředsedou Frank
C Ucst tajemníkem a Charles

Morgan pokladníkem vesměs jed-

nohlasně Předseda byl oprávněn
jmenovat! výkonný výbor Jehož
sám bude předsedou sestávající z

jednoho člena z každé wardy a

pak pětičlonný poradní výbor
Hlavní stan nalézá so v č 140H-1- 0

Ilarncy ul a volební kampaň
Jest v plném proudu

— Voung Woman'i Christian
Association rezhodnuv ae na sbí-

rání peněz na stavbu vlastní své

budovy přikročil chutě K dílu a

setkal se ne skvělým úspěchem V

pondělí do 10:50 bod večer měly
již upsáno I73185385 a 1 doda-

tečnými úpisy celkem £77300
Ježto mají podnikavé ženy v úmy-

slu sehnat! £135000 rozhodly se

v pondělí prodloužit! sběrací

kampafi až do 1 května

— ZnovusČítáním hlasů ode-

vzdaných při posledních republi-

kánských předvolbách jež před

zasněženou Sierrou Nevadou bylo přece konečně k schodě mezi Ma byl nucen ministr Durnovo vyjeti
rozkaz guvernérům aby při užfby ae zdálo vylhaným zakončen

jediné z nejpřoslulejlích kaliforn
ďary a císařem 1'raví se žo toho
hlavní příčinou byl slib který
Maďaři císaři dali že totiž próza

vání vojska a policie byli operní]
fil — Volby pokračují Potěšitel
ným zjevem jeat že i jinde vítěz

ských povídek Drct lísrtcovýcb
"Vyvrhelů z Poker Fiat" našed um neuuaou nybati a otázkou vo
lích smrt v bílých ledově cblad jenskou a nebudou naléhat! nsd reakcionáři a stranou vládní
ných závějích Vysoké eoka konstituční demokrstd Při volokamžitému vyřízení svých poža

davkú Nedošlo k revoluci onlž bách dochází k častým srážkámlypty i vířní svěží akscia místy
vroubily trať zatím co jinde voda svého času tolik su povídalo
bažm dotýkala so téměř kolejí psalo zvláště v amerických časo

mezi policii a lidem

ITÁLIE

Nový výbuch Vcsuvu nabyl ve
Farmy i renče bylo vidět na úpa pisech Zdá ae Že Uhři nabažili

se již stálých nepokojů v zemitich kopců — pamětníky oněch

romantických dob kdy gazely likýcb rozměrů Pět velikýchkteré nikam nevedly než k bospo
proudů vyvalilo se z kráteruproháněly sa dolinou rysové dářské zkázo Jak jsme oznámilnu — američtí reportéři jsou vy ničilo vše co přišlo jim do cestypumy patřily ke garnituře hor nalczaví — a na pfíkhd ien zá liz predelle předsedou ministcr
Z vnitra kráteru ozývá so strašnéhon jiřin jež nespokojen a nimi tv jmenován byl Wckcrlc kterýských zátilf a kraj stále byl na

stráži více před lidmi než před dunění jež ftlyšctl jo daleko lirodal vytrhat a vyhodit nebylo by podobný úřad již před lety zsstá
val Do ministerstva vstoupilidivou zvěří Mnoho lodí při zaplatilo méně než fa 500 To

ko Obyvatelstvo z okolních osad

prchá před touto hroznou silou

přírody Kouř a popel zanáieny
Andrassy Apponyj Polonyjvšak jefitě nestačilo reportérům

stavlích tehdy v San Fraocisku

nikdy již nevyjelo zpět na moře Udělali z Burbsnkt stvořitele praví so žo i Kolut atane se mi

nistrem obchodu Nově jmenován jsou až i do Neapols kteráž polodníci se rozutekli do kraje buď modrých růží a černých karafiátů
kryta je horkým popelem Zvláštězlákáni pověstmi o zlatě nebo ministři odebrali se hned doTo ovšem je novinářská kachna
v posledních dnech výbuchy VeVídně k císařské audienci Kdyžjíž ze všech druhů kseben daří seznechuceni jsouce námořním ži

votem a Časem některé z lodí za v Americe nejlépe Ale třeba že sůvu stávaly so prudšími Na

Pompejí utvořil se kráter z něhož
po té znovu vrátili ae do IJudape
fití byli na nádraží nadšeně uvítánneseny piskem konečné staly ae Mr Uurbank není kapelníkem

vystupuje dým a pára— Strašnýmnepotřebnými a konečně docela záatupy a radostně pozdraveni Kpracuje na vědeckém základě do
výbuchem sopky Vesuvu vzniklazasypány ocitly ae pod rostou kázal ve svém oboru tolik že protivládnfm demonstracím próza

l I l tm v a kolem v osadách hrozná spoustacím městem Á bývalí lodníci um neaosio micue vie toho seskutečně je revolucionářem v ro
zkáza která mimo nesčíslnýchobyčejně dobrodruhové nejšpat stlinném světě Asi před třiceti soudí Že mysl obyvatelstva je

uklidněna a a radostí přijímá zvěst životů lidských vyžádala za $20
lety "vynalezl" — totiž vypěstonějiího zrna procházeli potom

krajinami V oněch dobách o shodě která bude konečnou zával nový druh brambor a peníze
000000 škody Přes 50000 osob
nalézá se bez přístřeší— Americká

společnost Červeného kříže vydala
ostatně více nebo méně byl do jež onen "vynález ' mu vynesl rukou pokoje — Volby uherské

budou ihned vypsány a sněmovnabrodruhem každý kdo se dosta daly základ k dalšímu jeho dílu
dne 11 dubna prohlášení vyzývásejde se již bezpochyby ikvčtoabuď přes pevninu nebo spi&e po Od té doby vypěstoval nové zna
jící k sbírkám pro postiženémoří k břehům Tichého Oceánu menité druhy švestek rozmanitým

křížením jichž z Calííornie kdePak přívětivě pokynuly nám
Prozatím budou prováděny dle

stávajícího zákona ale je jisto že
v době nejbližší i v Uhrách bude

prosazeno všeobecné rovné právo

palmy kolem roztomilého nádra

hrozným neštěstím vzniklým
strašnou zkázou v osadách kolem
Vesuvu — Italská vláda učinila

opatření aby v Neapoli mohly

sevzato bylo na žádost W F
Stockhama kandidáta pro úřad
městského klerks a W J Droatcho
kandidáta pro úřad mayora přišlo

dříve jiným druhům se valně ne
dařilo vyváží se nyní na etopade
sát millionů liber ročně Vypě

Žíčka provedeného v missijním
slohu — a palmy na ulicích do hlasovací Otázka tato nabývá

býtí ihned potlačeny nepokojenichž pohled so nám otvíral stoval ořechy jež nesou plody už
které se očekávají v nejbliíších

se na stopu podvodům jež budou
mít! nejspíše dohru před soudem

důležitosti tím že chtějí volebn

opravu socialisté i klerikálové —

Císař rakouský oddechnul si po

Santa Kosi to bylo kdysi půso
biStě mého hostitele jež dalo zá dnech Je pravděpodoboo žepo osmnácti měsících Křížením

různých jahod a zvláště ostružin V některých precinctecb jako v
vypukne revoluce z hladu ježtoklad jeho blahobytu Rozumí ae malinami vypěstoval zcela nové někud když docílena byla shoda

s Maďary Nyní prohlásil že by
město je jen spofe zásobeno pože na nádraží viděli jsme se zase druhy jahod z nichž některé roz
travinami Celé město zahalenos majitelem dřevěných obřad prostírají ae úponkovítě i na dvě

prvém a třetím druhé wardy a

druhém a čtvrtém čtvrté wardy
vymazány byly totiž radirkou na
ballotech křížky učiněné voliči

proti jménům některých kandidá

pyl šťasten kdyby docílil shody
mezi Čechy i Němci ovšem že ta je v úplnou tmu

stě stop zdélí a nesou ovoce v těžkdysi patřících mému společníku

Kdybych byl vyakočil z vlaku i SRBSKOkové v které by měli Němci nad- -
kýcb hroznech SkříŽil meruňky

šel dvacet minut od stanice snad vláJu — Odvolaný americký ve- -se švestkami Vytvořil druh Ive Jak so z Vídně oznamuje byly
byl bych se zastavil před zahra levyslanec přece jen předložil cístek bez pecek jen 1 jádrem V tam zvláště na burse rozšířeny

saři rakouskému osobně své odvo- -jeho zahradách je na sta tisíce pověstí Že srbský král Petr zadou zabírající celý block jejíž ná

pisy nejsou příliš vítající:

tů zejména S K Greenleafa ví-

tězného kandidáta pro úřad měst

klerka a W J Droatche a udělá-

ny jiné proti jménům některých
jiných kandidátů zejména nyněj-
šího městského klerka Klbourna

lávacf listiny Stalo se takdruhů Švestek na některém stro mýŠlí so poděkovat! Též kolovala
nařízení vlády washingtonské Z—Soukromé místol Nsprosto mě od třiceti do pěti set různých verse že král odstoupl následkem
počátku se nale vláda vzpírala nezdaru při řešení otázky spikleroubů a je tam na tisíce jahodnepřístupno návštěvníkům

Zvláštní péči věnoval Mr Dur
k I Hkl i

tak učinili ale když Kskousko
stálo na svém odvolávajíc se na

— Výstraha! Viechny osoby
sem vstupující nebo přecházející

jenž se ucházel o znovuzvolení a

A II Henningse kandidáta pro

necké Z Hělehrsdu však dosud
nedošla žádná zpráva která by
nasvědčovala tomu že král má

pank jiřinám 1 pouaruo se mu
staré zvyky konečně povoliladodat jim příjemné vůně vypěato- -po těchto místech budou stihány úřad msyorstvl Vo objevení pa
Cisař rakouský při audienci vyšloval chrysantbemy s vůní tuberosA nad verandou domu byl bych podobné úmysly dělaných volebních lístků Stock-ha- m

a lJroatli vzdali se kontestuvil politování nad tím že StortrNyní nejvíce času a práce věnuje ČÍNAspatřil nápis poněkud méně od

puxujlcÍ! opouští Vídeň— ksktuiům chce vypěstovat! avšak ve vylttlováoí podvodné
manipulace pilně te pokračuj?

V poslední době panuje tvláltnlnový druh příjemnější chuti a bei RUSKO—Nepřístupno leč ve věcech

obchodních Jakékoli návltěvy napjttl mezi Čínou a Ruskem
Předpokládá ae 1 určitostí Žeosmo jenž uyi py vyzivny pro V pondělí ráno vylosována byla

dobytek a jfmlneutitcčnoat Širých
ohledně kltréai kouceise v sever-

ním Maudlursku Koncesi! tu jil okresní velkoporoti a lestnáctvolby budou míli veliký vliv navymezeny na pět minut

Kdybych byl přece tím vlím prcní směnila by se v nekonečné pouavcni ministerstva witte na porotců mez! nimi! nalézá se té!

krajan p Frank iínnek bude
sinkala vláda ruská od tatarskýchneodstraleo chtít vstoupit sluha lady renčůj a skutečně jil bei léhá na cara aby nyní konečně se
enetálů ale čínská vláda uniatiostnatá kaktus vypěstovat a ti v f uvalovali o předvolebních podvo- -rozhodl meii ním a Pumovém

nebo Že sloli sám inimlcntvf
i nechce Zdá se ta mocuý vlivna nich svých několik kusů do- - lech Okresní návladnl Slabaugb
{mls na Cínu vybledl poslednímiytka Jedním slovenu Mr Dur- - Kolují pověsti ietylo třenice po- - llruil jeho Shotwetl řídí vyleoe úspěchy ruikými ve válcetank jedná rostlinami jako s veJou k úplná reorganlssci mini

byl by rol dal k vyplnění listinu

kde býval bych očlalováo nucen

udat "co mám na řízení' s ma

jittlem onoho Edenu pro fl pro

spěch má býli rozhovor ((o

wbose beoeíj ls the inlervlaw)

jak so jmeouju kde bydlím — a

třovánl na ní! mdtiká rada i

oirtiul koiilssli mají finančnívými věcmi jel mail svou indi sterstva 1'otději vystoupnou bei- -

vidualitu svá příbuienslvl svoje liípřtl VtUoporoti tahijl la
Ittvl kriuiř uhri i Un l lili Inocliydy olu i ivjh úřadů

oformovaoá Vruby vlak dokatu- -potřeby 1 tvoji dědičnosti sediul 7 květnaKut litu A ulil umu


