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Bismarck liž Dak Nížiny jsou JffifiEj
§

již zaplaveny a panují obavy před Frank BZontslc
odnesli $100 ve stříbře z obydlí
majitelky Z pouhé svévole za-

pálily dům správcův a skladiště
kde nalézalo se za $5000 tabáku

velikými škodami až led povolí

q té odejeli do Caimito kdež vy
Výprava do Alasky

Ze Seattle Wash vyplul v ne
loupili několik příbytků a koneč- -

ě podnikli útok na stavení kde

má nejvetsí ŽELEZÁŘSKY OBCHOD

v So Omaha 2 2408 N ul - Telefon: 162

Upozorňuje ctěné rodáky že má velkou zásobu "Herrick" Udových
skříní "Jewel" gasolin kamen ocelové renče "Majestic" drátěné piety
drátěné letní okenice a dvéře atd Kdo hodlá stavětí nechť mne navštíví
prodám vše od železa lacino a na splátku Též prodávám semena k setí
Opatřím vám žlábky pod okap střech Ihleďte zásobit! se měkou vodou
a nenechte li téci podél stavení aby se vám nesesedlo Kamna nrn rinmá--

právě taneční zábava byla v prou

děli večer parník Exelsior ku Mě-

děné řece v Alasce Veze vládní

výpravu pod kapitánem
Abere-comb- ie

ze řadového vojska jenž

--v
soud na Odškodné pro odlouděnf

lásky manželské podaný Sample
C Georgem proti Saxtonovi bude

ukončen bude buď svatba nebo

pohřeb" Také často říkala Geor-geov- á

že vykoná "dobrou práci"
až po Saxtonovi střelí Vpálí prý
do něho všecky kule z revolveru
V křížovém výslechu vypovídal
svědek že paní Georgeová vyprá-

věla mu během rozmluvy že Sax-to- n

slíbil jí sňatek jakmile ona

obdrží rozvod od manžela svého a

že poskytl jí peněz na cestu do

Dakoty a na soudní výlohy že po-

tom ji opustil pronásledoval a

dal ji zatknouti že zůstala s dět

du btfíleli velmi z blízka tak ze

zabili jednoho kubánského kapi
pokouší se postaviti cestu z Val- -

tána a poranili dva vojáky a čtyři
u 11 v 1jiné muže Po vykonání krvavé m cnosi mam nejoBveacenejsi uruuy talr

dez údolím Měděné řeky přes
Tanana k Yukonu V družině
nalézá se téměř čtyřicet vojáků a

ho díla bandité odejeli do hor
BSÍBIEffilBIiSISIHIoIJaiš

V sobotu rozloučil se gen Fitz- -

hug Lee se zbytkem sedmého arněkolik civilistů Kapitán Abere-comb- ie

též poskytne pomoci nu Jaro konečně zde!mádního sboru kterýž scvrkl se

na pouhých 940 mužů Ve svémzným a nemocným prospektorům
pro kteréž na saníchpsy tažených

posledním rozkaze pravil generálmi bez domova a bez peněz že
dojede mezi jiným že sedmý sbor obmý- -odloučila se od svého manžela

a my zásobili jsme se hojně a v čas
a budeme nyní za velmi nízkou

cenu prodávati : : : : :
en byl k útoku na Havanu kdyBlahodárnost trustu

Tavirna Globe v Denver Colo by válka byla tak daleko pokroči
la s

kterého vždycky milovala až když
Saxton svými sliby a prosbami

lásky její si získal Nejzávažněj-š- í
svědectví až dosud podáno bylo

Christinou Eckroatovou jež tvrdí
že viděla Georgeovou vypáliti o- -

hrábě motyčky rýče lopaty

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Z Washingtonu

X President McKinley obdržel

ve čtvrtek depeši od dra Schur-man- a

předsedy filipínské komise

nyní v Manile meškající se sděle-

ním že provolání nedávno vyda-

né způsobilo mnoho dobra mezi

domorodci z nichž mnozí přichá-

zejí a vyjadřují ochotu státi se

občany této země Mnozí z nich

z venkova přišlí vyjadřují se že

vláda Aguinaldova je násilnická a

že dřívější přívrženci hromadně

od něho odpadají
% Poslanec Mercer z Nebrasky

vypluje 14 června se svojí ženou

na výlet do Evropy Podniknou

prý též plavbu středozemním mo-

řem

X President dal se malovati v

plné životní velikosti od Charles

Ayre Whipplea z New Yorku

jenž maloval podobizny dřívějšího

presidenta Harrisona generála

Milesa a sekretářů Shermana

Herberta Tracyho a Elkinse

X Dobrovolnické pluky slouží-

cí na Filipínách budou prý odvo-

lány z bojiště někdy v polovici

května sotva dříve

Následující důstojníci z ná-

mořnictva povýšeni byli na pod-admirál- y:

B J Cromwell J W

Phillip H F Picking S Casey

F Rodgers J C Watson G W

Summer F J Higginson a L

Kompfí
President připravuje prokla-

maci kterou vyhraženo bude

139000 akrů půdy na jižní straně

DROBNÉ ZPRÁVY

Guvernér jiho-dakot- ský An- -

předána byla novému sdružení
známému jako American Smeltíng
and Refining Company a všecka

práce zastavena za účelem čistění

strojů Dělníkům bylo dáno na

vědomost že mzdy jejich budou

sníženy po otevření závodu bude-l- i

nový zákon o osmihodinné době

drew C Led zaslal presidentu
McKinleyovi dopis v němž žádá
za odvolání z Filipín a rozpuštění

sudné rány Obhajoba snaží se

toto svědectví zviklati dokazová-

ním že Eckroatová Georgeovou
neznala a že za tmavého' večera

nikdo nemohl ulici přehlédnouti
a nikoho určitě ztotoŽniti

prvního pluku dobrovolnického ze

a vůbec veškeré zahradní náčiní
Ač tržní cena těchto předmětů

jest značně vyšší přece hodláme
vše prodávati za starou cenu an

jsme vším hojně zásobeni

A O RAYMER
1514 Farnam ulice

státu tohopracovní zachováván Až dosud
dostávali dělníci $2 denně za prá Indián Good-Sh-ot z reserva

ce Pine Ridge s nímž po několik

dní konáno bylo líčení před spol

ci 12 hodin Tavirna omažská

předána bude trustu 1 května
Dělnictvo v němž nalézá se znač

Zvídavý pan páter
Rev R T Hanks baptistický

ná Čásť Čechů může se těšiti už
kovým soudem ve Sioux Falls S

D uznán byl vinným ze zavra-

ždění své rozvedené ženy a dodán

kazatel z Abilene Tex zatčen

byl ve čtvrtek na obvinění že ote na různé "blahodárné" opravy a

změny jež trust zavede
víral dopisy adresované slečně HAYDenHattie Ingleové Velká porota

bude na doživotí do vězení Je
to první rudoch odsouzený pro
zločin takový

ROH 16

DODGE

ul

524 palce sněnu

Dle nejposlednější zprávy po
spolková jež právě ve Waco za-

sedala vznesla proti zvědavému
Blíže Moscow Idaho paro- -větrnostní kanceláře v Denvervelebníčkovi formální obžalobu BROSstroj a čtyři káry nákladního vlaku

na dráze Northern Pacific sřítily
se š hráze 100 stop vysoké do ře

Hanks je vynikajícím duchovním

a byl dříve kazatelem jednoho ko-

stela v Dallas Po složení záru
ky minulý čtvrtek Strojvedoucí

ky dostal se opětně na čerstvý
a topič byli usmrceni historie oblekl

napadlo za minulou zimu 252 pal-

ce sněhu v Leadville 378 v

Breckeridge a 524 v Ruby Od-

bočka South Park na Colorado &

Southern dráze dosud jest bloká-dován- a

sněhem ale na ostatních
železnicích byla už doprava za-

hájena

Uvítání křižáku Ralelft--
h

vzduch UsvědčujícíBlíže Pound Gap Va zastře
ipzera Tahoe v Kalifornii za Dno sopky spadlo

Cestující na parníku City of li ve čtvrtek večer Austin Mullins
lesní reservaci a veřejný park Naše vypravování o oblekách jest stručné věrohodné a každého

Rio de Taneiro připluvší do San George Sewarda vynikajícího re-

publikánského politikáře běhemt President McKinley pomýšlí
Franciska z Honolulu vypravují

ua první pohled přesvědčující — My prodáváme jen dobré a zaručené

obleky a za ceny tak nízké že sotva nám poskytnut nepatrný výděna delší vvlet letos v létě Die
hádky o zásadách různých stranže 23 března dno známé sopky V neděli uvítána byla v New

Yorku první vrátivší se americkápřítomných plánů opustí Wash Mullins uteklHawaii vypadlo za velikého
Sentimentální sebevraždu vington někdy kolem 15 července

a se ivoií družinou zavítá až do
loď jež podílela se na památné
bitvě v zálivu manilském Je to

rachotu a ohromné mraky kouře a

prachu vznesly se k obloze V De Moines spáchal Walter J

lek Ve skladě našem naleznete též jedině nejlepších a nejvěhlasněj-šíc- h

šatních továren zboží pro nynější jarní a letní sézonu vyrobené
a tedy dle nového vkusu a mody

Mužské celovlněnó obleky

národního Dárku Yellowstono McDowell Zastřelil se v lesekřižák Raleigh a náhodou také sblízkém hotelu Volcano zavládlo
Na západě učiní několik zastávek

když byl dříve poslal své snoubenjeho batterie první rána byla vy
ce dopis se sdělením kde mrtvolupálena Křižák v průvodu dvouX Z nařízení sekretáře státu

vrátili se do Španělska američtí

konsulové kteří ze země té po
hledati Ležela zrovna na roukořistěných španělských dělo ze světlých i tmavých kažmírů a ševiotů vkusně šité a odhad-

nuty aby v trhu přinesly cenu $800 až I900 my tento týden
budeme je prodávati za $500

mantickéra místě nad řekou kdevýcb člunů Alvarado a Sandoval

značné zděšení ale žádné neštěstí

se nestalo Někteří hosté šli vy- -

šetřovat prazvláštní ten zjev a tu

shledali otvor 150 stop v průměru
ale po dně jež bylo dříve viditel-n- o

nebylo ani památky Panuje
náhled že jest neméně 800 stop

prohlášení války odejeli milenci věrnost si přísahaliopustil své kotviště naproti Tomp
t Francouzský velevyslanec V okresu JonesIowě vysky Mužské vkusnější obleky

kinsville a doprovázen asi třiceti

výletními parníky plul až ku poCambon formálně oznámil sekre-

táři stát že šoaaělská vláda usta
tlo se pět případu neštovic a 20

letý William Zimmermann bydlímníku Grantově kterýž vypínápod ústim kráteru
se nad řekou Hudson Tam vy cí blíže Wartele zemřel na ne

z látek jemnějších a lepších jako jsou dobré vlněné kažmíry

chevioty skotské a j látky obleky to jaké jen zručnýi mkrej-čí-

jsou hotoveny a odhadnuty pro obyčejný krámský
prodej na cenu JI 10 00 až Í1200 my budeme tento týden je
prodávati po £750

pálil Raleigh národní pozdrav a
Otevření lesní reservace

President McKinley hodlá ote moc tuto Neštovice radily po
po něm následovaly oba dělové celou zimu v jihozápadní Iowě
člunv španělské a konečně batte- - odkud oznámeno bvlo celkem 60

vřít! k osazování 200000 akrů

Olympické lesní reservace jež

obsahuje větší část Olympického
rie na břehu Vzdor nepříznivé případů Mužské jarní svrchníkymu počasí súčastnilo se slavnosti

V Kingsby la spadla do
poloostrova mezi průlivem Puget mnoho tisíc lidí a bezmezné na

studně oaní L W Elhottová aa Tichým oceánem Dozorci les
dšení všude panovalo Formální

utonula
uvítání velitele Coghlana vykonal

V Crosville Tenn oběšen
ních reservací Closeovi v Tacoma

bylo již nařízeno aby provedl
nutné výměry

výbor sestávající z vynikajících
byl ve čtvrtek Hiram Hall jenžobčanů

novila vévodu ďArcos vyslancem
do Washingtonu a Že spokojena

jest s Bellanny Storerem jenž

vyhlídnut byl za našeho vyslance

při dvoru madridském

Peníze jsro výstava
V obou sněmovnách státu Mi-ssou- ri

podána byla resoluce jež

povoluje {1000000 ze státní po-

kladny pro státní oddělení na svě-

tové výstavě jež roku 1903 v St
Louisů konána bude a mimo to

nařizuje odhlasování dodatku k

výstavě dle něhož město St
Louis bylo by oprávněno ku roz-

množení svého bondy zaručeného
dluhu o $5000000 Obnos ten-

to rovněž obmýšlen jest pro vý-

stavní účely

KRONIKA UDÁLOSTÍ

zavraždil mladou ženu svoji sho
Kosák osvobozen

Frank Kosák ze Sioux City la div ji do studně V Mayfield Ky
Vichříce a krupobití

Okolí města San Antonio Tex
ooDraven bvl pro tentýž zločin

navštíveno bylo v neděli divokou a

černoch Will Tutt
o jehož případě několikráte jsme
se zmínili sproštěn byl ve čtvrtek vichřicí a krupobitím V Lytle V Brooklyně zastřelil tajný

všecky budovy na XL ranči bylyporotou obžaloby pro přijetí

úplatku když sám na porotě

z látek vlvěných s dobrou podšívkou a v rukávech s hedváb-

nou podšívkou měly být vyprodány po 2 10 00 tento týden'
však chceme všechny prodati za velmi sníženou cenu $650

Obleky pro chlapce
od 3 do 8 let budeme tento týden prodávati za cenu poloviční
Máme velký výběr rozmanitých druhů jež všechny vyprodáme
za dvě rozdílné ceny a sice po $i75 a fa 95

Mužské krásné jarní obleky
z lehké modré vlněné látky s kabáty na jednu neb na obě

straay zapínací velmi vkusně zpracované Máme tohoto dru-

hu obleků všechny velikosti od č 34 až do 46 a budeme tento

týden prodávati je po $750

Mužské nejjemnější jarní obleky
z nejdrahocennějších lehkých vlněných látek hotovené

krejčími dle nejmodernějších vzorků za jaké by
každý zakázkový krejčí Čítal nejméně $3000 budeme je nyní
prodávati po 21500

zničeny a jeden mexický pasák policista James Doyle Martina

Caryho a zranil Augusta Millerasloužil Kosák po zatčení svém zabit Ve Weimer příbytek měst

ského maršála jusalla byl rozbo hostinci Augusta Spohra veučinil písemní přiznání ale před
čtvrtek časně ráno Doyle popíjelsoudem všecko odvolal a tvrdil řen a manželka jeho a dvě malé

hostinci s jistou ženštinouže le nevinen Porota dala mu
dítky poraněny V Medina vichr

když se nechtěl vzdáliti na někoza pravdu porazil školu při čemž učitelka a
likeré vyzvání pokusil se ho

dva žáci byli těžce poraněni
stinský vyhoditi jej za pomoci

Blaží nohou tlysetl
Reese Hutchinson mladý elek

Krotltelka lvu neskrotila muže

V Kansas City udělen byl ro Krajina pobřežní je zaplavena
dvou jmenovaných mužů Doyle

spojení s mnohými městy přerušezvod pro týrání Charlotě Bisho--
tasil revolver a vystřelil několikrá

trik vystudovavší kollej Auburn
v Alabamě činí v Mobile pokusy napové jež pode jménem Mme Pia

te s výsledkem výše zmíněným
s jistým přistrojen pomocí něhož noka známa lest íako krotltelka

Z KUBY Byl zatčen Obleky pro dospělejší chlapcehluší slyší Zvýšuje totiž otevře lvů po celé zemi Charlota pod rí1 a v Pliiniwvi Palla
Záznamy z kubánské armádyrobila mnohého krále zvířectvaní zvukové a tak umožfiujft hlu-

choněmým slyŠeti slova mluvená jež dodány byly generálnímu gusvé vůli tak že u nohou se jí pla
usmrceni byli výbuchem kotle tři
dělníci a pět jiných poraněnovernéru Brookeovi obsahují 48

obyčejným tónem fonograf bud zu ale ae svým manželem nemo
000 jmén a sice 6800 důstojníků Poslíček James Elsey jenžhla svésti ničeho Ten prý ji bil

od 13 do 19 let — pozůstávají ze smíšených lehkých i těžších
látek a osvědčí te býti trvalé tak jako každé I750 obleky bu-

dou u nás nyní po 13-9-

Obleky pro dospělé chlapce
od 13 do 19 let jež jsou z látek vesměs vlněných kabáty buď
na jednu neb na obě strany zapínací a vůbec co nejdokonaleji
zhotoveny budeme tento týden prodávati po £5 00 a I750

a 42000 poddůstojníků a prostých
bu atď Přístroj tento má veli-

kost obyčejné tobolky a spojen
jest dráty audipponem kterýž k

vyslán byl 1 Londýna aby předtýral a děsil že to nemohla déle
vojínů Jsou pěkně uspořádánysnéstL Obžalovaný jenž bydlí
udáním pluku praporu a setninyv New Yorku se k soudu nedostauchu se přidrží V neděli koniny

stihl poštu zvítězit Dodal dopis
současaě na poštu daný a adreso-

vaný do Hauford CaL o několik

hodin dříve

při každém jméně Z částkybyly pokusy dvěma úplně hlu vil
It 000 000 nepřipadne tedy na

chými muži kteří stáli padesát Povodil
jednotlivce ani po J75 V Clevelandu shořela v soboŘeka zvaná Little Big Nornstop od piana a slyšeli zřetelně

každý tón col naplnilo je velikou Ve všech táborech čteny byly tu veliká továrna na slaměné zborozvodnila se konci minulého tý
dne a způsobila veliké Škody ve rozkazy le mají býti propuštěni

ze služby ti vojáci kteří se dali
Hayden Bros

Výtečná efcav

Sxnté skvestné jtrní vzsrky

radoitL
□ Liba! Aiioa Georfeovoi městě Shendan Wyo a vůbec v

odvésti do pravidelné armády poucelém poříčí V Sheridan pětPřelíčení s vražednicí George
ze pro dobu trvání války Vmostů bylo strženo mnohé ulice

ží se škodou {1000000 Při ha-

šení bylo deset hasičů poraněno a

jedna dělnice a jeden muž popá-le- ni

V St Louisů upsali již na

výstavu jel konána tam bude v r

1903 i8ooooo Celková míst-

ní subskripce obnášeti má J

smém pěším pluku nalézá se asi
prorvány a severní část města

L Saxtona bratra manželky pre-

sidentovy nyní v Canton O pro-

jednávané jest jak očekávati se 300 takových v druhém pluku děnížině Doložená zaplavena Vo
lostřelectva jest jich kolem 50adalo rázu velmi sensančního Ve dovod položený si k pramenům

horským byl vymlet a město zů Stalí prospektoři z Colorada
čtvrtek svědčil advokát W O

$160 střevíce pro dámy ilaté neb kolínko-
vé u UJ8
350 Vettinj icf

peM 1343
Mnitké ttBO střevíce ilaU ioérovmd ta $198
Jiné (400 iluté neb teni Vid kotlikov
ul f00

Dívci ta00 Y-- Úag top4aerovacf střevíce

tltt

stalo úplně bez pitné vody TraWerntz jenl byl po několik roků našli lest zlatých ložisek blíže

Holguin v provincii Santiago de
Cuba V distriktu El Colre obprávním důvěníkem paní George- - ti železnic Burlington a Northern

Pacific byly na mnoha místech Jarní období vidy mi na za
ové Týl vyprávěl mezi jiným:
"Mluvili jsme jednou o případu jevena byla měď iívací ústrojí neblahý vliv a povymlety tak že některé vlaky

musely býti zastaveny a cestující

Střevíce pro dítky Jaká vhide Jiade laee po ti M iaerovacf po tSc

StSerde pse TnlxUTry av clUapoe)
strádáme chuti k jídlu Játra ná

Altbouteové vdovy za níi Sax- - Z Marianao dolla do Havany
zpráva ie dvanáct neb patnáctvysazeni Na indiánské reservacitonchodíL Paní Georeeová ře LIS Holá a koaloviee dobře (pneovaaá střevíce aesledkem toho onemocní Kdys ▼

sada takém užíváte Dr August 4U3
kmene Crow utonulo prý několik lOLOtaeoaovdtekcf Mrevacf atfwfee takla I přijde do obydlí Althouse-- banditů na koních vyplenili plaa-tá- li
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