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Do havanského ských ostrovech se zvěstuje že
zahynula a jiné vesnice jsou ohro cem bojovali
vžily zachvátí Dej'nbií čiísté ústrojí těček jenž v okolí Korňeuburgu
lesného a v tom pnívě spočívá to velké
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že utracen byl život nevinného
o překot v bezpečí
obchodních spuštěny byly do půl Bulgaria potácí se bez vlády na
Otec malé Kateřiny Pam páriové se prchá
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Upozornění! Prodává se v povodním obalu a to pravé má podpis Dr Ang
zpráva že majitel jistého zlatého nerálmajor Ludlow guvernér de' hlavnímu jednateli Hambursko-Americk- é
bylo jediným svědkem vraždy
Eoeniga na obalu Není nikde v obchodě jinak než v p&v obalu k dostání
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dolu jménem Monastyršin obdr partmentu
společnosti v New Yorku
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Z Vidné se sděluje Že tři pražští žel
Boasovi pravil týž Že na parní
se sdělením že kmen mořnických a řadových důstojnídopis
novináři podali prý žádost k caru
ků
Rakev přijata byla členy ku kterýž nemá žádných kajut
— Mike King mešká na bytu í
Mikuláši aby povolil na odzbro Turguzú obývající Timurský poSOUTH OMAHA
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Cheb ski časopisy tvrdí že vláda ležela těla tří mužů z nichž
jeden Gardových přišli se
Krutými mrazy posledních dnů ve Špatné náladě
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úkolem jest přesvědčit! se zdali roztroušeny byly různé nástroje nán byl v sobotu
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V neděli také bylo na
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nemocnice z níž město stinský a Hcitant z Clarkson jest
Gen Brooke Geu Lud- V tom však
ozval se hrozný pra přítomné
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Gen Henry ustanovil Francis- - rychlostí od břeha Přivolána byla vypočten je
více než £2000 ztrženo bylo až
a Španělsko k trojspolku se při července 1897 hledat severní toč
— Prostý vojín Ralph W Kells
nu
Od větroplavců nebylo obdr- co Acunu neod vislého liberála policie ale ta nemohla ničeho pro
na jednu prodej bylo vše hotově
daly a jak Německo tak i Itálie s
ženo žádných určitých zpráv g sekretářem státu Dr Coll libe- - ubožáky učinitižponěvad plovoucí zabitý v první srážce Američanů s
návrhem souhlasily
Salisbury
domorodci na Filipinácbbyl dobře Nový parní mlýn Clarksoaský
však praví dopisovatel podobný výjimkou depeše kterou poštovní rál jmenován byl sekretářem f- kusy ledu překážely plavbě Člunů
týdnem nabývá větší obliznám v South Omaze
Náležel k každým
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návrh zamítl a tak jen tehdejšímu holub zanesl na velrybářskou loď inancí a Frederico Degaton ' radi Konečně podána zpráva do Fort
jelikož platí dobrou cenu za
místnímu táboru Synů veteránů by
stanovisku anglického premiéra Falke a jež přivezena byla do Ko kál bude nadále sekretářem vni Sheridan kde nalézá se třetí pluk
pšenici
dojíždí nyní do Clarkson
v
poslední schůzi osadníci z mnohem větší vzdále- Depeše ta tra
Liberálové nejsou spokojeni pravidelné jízdy a vojákům také kterýžto spolek
lze přičísli že Španělsko k troj daně 2 září 1898
zněla: "13 července 12:10 od se změnou směru gen Henryho pomocí záchranných člunů poda- přijal soustrastnou resoluci nad nosti než dosud
spoiKu nepřistoupilo a ze snad
Tělesné
předčasnou smrtí jeho
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zdrávi"
Lake Forest
východu
Ohromná kra ledood
militarismu"
úlevy
lodi Mary Gibbs jež před
sveřepého
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Nansen a kterýž prý "odcizí Portoričany vá se patrně roztrhla a šest členů
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synovec lirothersov a ueorge blíže Delmonico hotelu shořela a
Deadwood Již Dak pokutován
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choty vyplují z New Yorku do MaVšecky žá
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přea
Carron
ježto
Artiiur
jiti
zastřelil
pět vynikajících
dosti řiditele ústavu zemskému kapitolu
února — Z vojenské aka- - Mallory Guy
Při svém návratu do nily 14
Fletcher studující z Lake Forest spal noc ve zříceninách V sobotu byl Albert Fisher $ 100 a poslán
demié ve West Point vyloučen byl
sněmu podané v zájmu oprav zů povstalců
mohl se sice pohybovati
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— Táboru Žižkův Dub č 115 vraždy známa není
stranách jakousi látkou
jejíž severně od Euro a též v městě náctý pěší
— Ve všeobecné nemocnici drivějií Lépe se drieia cena pro budouc
nost nym se opět
trocnu upevnily a VVoodman of tne World v South
složeDÍzrovna jako kovové desky tomto Nedávno asi looorudochů Manily
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Riditel raněných vojáků Filipin
Vynález je dokonalým úspěchem vyplenili všecky domy
řioo vstupného Lhůta
nové oblev snih roxtil
panuif obavy t- oumkii jHt znacne uirasy poakoiena a proto
nádobím
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povolená do 3 března 1899 Kdo
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pevuejti a snsvěilti
neb na splátky
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o rkrovné skli
privoz
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897 při dělnických sni roku minuieno atiozi notové eism i u
Threaud úřadníka a po té spáchal sebe padlých
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Z Cayenne hlavního města fran
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al ZSH bily n ai í '
— Do jatek přiváženo je nyní
však byl odmrštěn zaklepá jinde couzské Guyany přináší londvn důvodu ze stávkující dělnici pro íixlo za
Zito trochu v cení pokleslo vlak nyní Jest
hřešili se proti zdejším zákouům upec
více pošlých vepřů nežli za horustaienm prouavaae ca ao7fe
V Anglii zatím co Američané ký Daily Telegraph následující
tak že musel být na ně šerif Martin Ječmen nejovi valné zrniny a prodá ri
kých dnů letních
Jako příčinu
trpí nebývalou zimou mají jako v depeši: "Soudní zřízenec jenž vyslán a když se protivili bylo do nyní za 43 ai i! dle JakosiL
kotnisionáři že vepři k vůli
semeno
a
Lněné
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dobrou
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udávají
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letě V pátek vykazoval teploměr právě vrátil se sem z Ďáblova nich
Martin hájil prý C I prodává se za ILI6 se severoiápadu lllv zahřátí nalezou na sebe a ti
vypáleno
spodv Londýně 67 stupňů nad nulou ostrova z návštěvy u Dreyfuse
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na psané otázky kasačního
síce HHvoz Jmt náoedkem silořeb tnrasi
tenkráte nejvíce Slováků
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Zpráva vojenské vyšetřovací ko tLW ai áOO
kapitán Sturdee z britické bitevní
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