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Iill ír i vraldu liurnse má naKRONIKA UDÁLOSTÍ prý spolková a státní správ ne-

chává takové tluřády be povfti- -

svědomí Ve výilechu ne Cum-minetov- á

bránila tltnls prý jednala mnutí tnii)l se bránili smia učiníDir Cimef UM) černošskému vidili- -

to v ndi le vticlini upravidlivívidmu rsuvu Irv Svědci vRsk vypo v

pnláclkn inilovnl lnlé lim budouCarnriria věnoval ftoooooo Čeř- - vídali e Cmnminft někoikrále

vyslovil otm vu le ho Žena chce lilnll ill tvá inoJnotti noniilmlinrtlaLAmil Atvil Titleicta lnu
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Washingtone a jtho rodinu Car- - zastřelen v posteli CumminRsová
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sila se na konvencí ovčákn zatel tímto listem! "New York dnelaii iqo liber a v obličeji jejím
Doriisování spolkových jakož i Schneider & Klein Čepují pivo z toboto pivovaru'17 dubna — Willum li Hald- -

vyznačujícím se ostrými hrubými
státních zákonnryy lze čisti že jest to clawin Ir důvěrník: Mft) drahý

mstiví ženapříteli Nařídil jsem p Frankaovi Otitoval se z Ženu

V tčchto dnech zemřel v PorthVzácná duchapřítomnost
avému pokladníku aby Vám jako
důvěrníku úitavu Tuakcgee ode-

vzdal 6ooooo v piti procentních
Tul tí ideou: Zapil s In a započít ifiiAmbov N I Uher Inni CrempaHenrv Streítz vykopával v Li

který tam žil po nijaký čas ToCrosse VVit attidnu tro K L
moriřičových bondech ocelářské

ho smrti vyMa na jevo smutnáFerausona a když ae nalézal
společnosti Spojeních Států k

romsnce ze života toho muže 'CkŠct'— —
1 I

hloubce 18 stop tu ao phcčnyrozmnožení VaSeho základního
Crempa pocházel z nitranské stovrch naň nesypal Na štěstí atál

fondu Dávám je beze vfíccli pod líce kde se také oženil Asi preelna blízku iiatý Wolfe Který za
ao rokv Žena jeho probodla svéhoslechnuv volání StreiUovo o po

imriiiiiiili inni

C~' Sarins Baak

Aby usnadnila mdlí ukHdituí opor
Oly biivIiiki Hnnk v IJrowu řtvercl u

vkuii(i pevní ocelové burikjc
i:in uifižeto fzíti domě Když pflhm-BÍl-
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e o bank v nAI lííndovnéuložíte n

(Inlliir notidiífiebunkovní knírku t
111 dollar ilprín j voní k dobru Jiikmť
Ic e pifiilzo v rloriiiicfni buňku nHlironisdf

pili esu tis tento ř O'' řasu do nuM

vypnizdnl ne poulíte ne ipořílnjí
11 vufcf pHloiniinslI u mí r vím K né pří
íluiný kredit ve vnfit knížce Tytu mnkS

obmiiV n'm tírok vvroviimií nfilleiiií

dřívčjfiího milence a Crcmps aby

mlnek pouze žádám aby z tohoto

daru uiiníno bylo opatření pro

potřeby Hrookera T- - WaahinRtona

a jeho rodinu po dobu jeho Života

moc a poznav oč ae jedná ucho
li nzachrání matku dincmti svémupil kua cumové hadice a hodil ) 1: íx ijij y"

' 1 ft I fKrajané volteděcku vzal onen zločin na sebe aStrcitzovi do studní Tcq ae
a života leho manželky Fře]u fl

odiouzcn byl na 10 rokft do kážmihned uchopil a přiložil ai ji
1 f v 'aby tento veliký a dobrý muž byl ce Vc včzcní ho manželka Jeneií -u - 1 nosuanv mon [k cerpau vzuucn

1J íSuvUhI II by Jeden z iinílcb zVlMupcft do
f I vaSelio domu vczmčle ni nil nlthn Hi

ušetřen vbccii vbcuuuii hiujw r
_ _: Zachránění zasypaného bylo velmi pravidelní navštěvovala ale vzdor

Frank E Moorcse
pravidelného republikánského navrience

pro iJiíad znayora
banlttomu ho zradila a žila s Jinýmla aoy ae mun lbic icuutiii

nesnadné neboť několikrátekdyžr a ni „11 I-

l Vcož se Crempa dozvěděl teprve
VCIIKCmU HYCinu uuiu uiv menu

J' Ochránci ae nalézat skorém u
náhledu jest jedním z nejvěSfch kdvž bv propuštěn z vezeni
mužů naSdobv neboť lest moilít- - u r r- r -

Zuřiví hol lakí nroti znovuzvoluní ioho vedou korporace a jichTento skutek nevěrné Žany rozlivalil a atudnu zaplnil Ve ittidni
ním MoižISem který vede svnj lid ti ll „i --

i- -tostnu tax crenipu ze vytiieiiovm nadhnníl jest nejiepfeim aovouem proč py poplatnici meu ae rasa
a povznáSÍ ho vzděláním k IcpSím

mohl vždy jen jeden pracovati a

tu 19 myslilo že Streítz již dávno se do Ameriky diti o jeho zvolení volba v utery dne 5 u vetoa
vyBUm úitlům nežli jest zem

Souchotiny vyléčitelnýZ farmáře se vyloupl ženská i KM2není na živu Jak byli víak pře-

kvapeni když ae koneíne k oému ťcplývajícl strdí a medem JIí

atorie nám buda vypravovali o — Charles Daily majitel farmyV kentuckétn okresu Muhleti- -
KS k £doatali a uviděli ho sica vyaílené na jižním břehu řeky Niobrary v ST LOUIS Mo„ B rijna liKlílfrir zemřel náhle farmář Aarowdvou Washingtonech o jednom ZE STÁTU NEBRASKA ':

Holt okresu vyoral kostru mužehílém a iednom Černém již oba líiirk a při posmrtním vySelřovánl Ouhramis raneHIrrínovukýl H radostí Vím oiluplnill a vf- -ho ale donud Živého Vzácná

duchapřítomnost Wolfeova který
m

bvli otci svého lidu lsem pře evteprve vyfclo na jevo že to byla jenž pochován byl obličejem dolů
Fozftststkv obievené bvlv atotožmu hodil onu hadici do studné Mínu lnu středu ráno utrpělsvědčen že vážný plemenoý pro žena která byla přestrojena za

mu zachránila život nřny jako ony jistého starce Chsr- -
Do tohoto okresu přišla nebezpečné zraněni Harrison llsrtmužebiem na Jihu bude rozřtíen

moudře jediní Washingtonovou

eutmkit ileilku VsSelio fé VftSe tli mne z tcike pllcní choro-
by soucbotln udravilo AS lnem niMn H li kalfi ktcM ml říkali že ne-

vydržím sni 3 nudfíle— Jsoin živa dosud
Tornu miím ro dekovali VSÍ letiěee kterit ml Va5() tbé odporučila

a Jit po níkollks mřsířním uříviínf Hem rifibvla ns váze a ztraceného
Zdraví opět nabyla H rtetou B KUB 8líl8 Washington Av 8t Louis

"ISImsnovského nřezoborské thé" vyliíří nmicbntliiy zdduchit
kittcl kulur s veňknré nemoce prsní a pllcní Iliilďck s návodem
k užívání poítoii (lSíO

před n roky a mslým děckem a ford z Wshoo Vezl náklad cihel
Pel zachráncem dítéte

les líilla jenž v roku 1 893 tajem
ni zmizel i se svým synem
Nálezem kostry potvrzuje se do

vzdělávací cestou k niž byl on
již tehdy byla oblečena za muže když pojednou koně se mu splsžili

Veliký svato-bernardk- pea 'tzvláště stvořen Cítím se iťaitným Tajemství svého rodu tajemství a on svržen byl pod voz iois
svého Života pečliví zachovala a tMda mu přes irsa a bylo mu mněnka že se Hill stal obětíjeden z BejkrAstií j'iích zvířat toho

druhu v Americe zachránil o- -že mohu přispeti k tonuto dobré
"bdělca"

mu dílu v jehož zdaru Vy a jiní nehdv před utopením dutého RICHARD F SIMAflOVSKY

f54 Scoít St - - MILWAIJKEE WIH

ví se jen Že pocházela z Massa- - řámáno několik žeber Jest

Zanechala za sebou (j£je Že se Hartťord uzdraví

dceru která se ujala její ísrmy y [tVfttk Ol]oledde na- -

— V Hastings shromáždil se v

pondělí obrovský dav lidí žádo
obětavé pracují Andrew Carne

eíe" Urooker T Washington
stivých spatřit! a slyHetí presidentaneívzdčlaníiSí černoch ve Spoje

hocha v hluboké toni blíže rnoatu

přes dráhu Lackawanna mezi

Uloomíkld WateHÍn({ v New

Jerscy Hoch s nčkolíka kamará-

dy hrál si na bfehu řeky když se

7~77
~

vStíveno bylo město Fairbury
Česká rrcadl I _ „4„ htt nfntfch Státech a jeden z oejvzdftla- - Kooseveltx ťřlležitosti té použilo

několik zručných dlouhoprsťáků a

kořist' iích bvla značná Nejhůře

zriuiiunyui iurai--
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O i nepatiětných dob již užívá
coý jjverec obchodních budov anějSIch lidí na avřté byl darem

Carnegicho velice dojat Carnegíe se zrcadel: dříve bývaly to blazetento pod ním utrhnul a chlapec spňoMl skooy asi za íuouu
pochodil farář kostela iv Cecilie

před roken vinoval áitavu $20 ná deskv kovové v nichž lidé krá Poíiíitění obnálSÍ pouze řyoooo BERG-SWANSO- N COae uřítil do vody Plovat neumel

a postrašení jeho kamarádi s kli su svou obdivovali až k vynálezu
McDonald jemuž ukradeno ceků

za oo náležejících příbuzným
003 na postavení knihovny a

každoročně přispíval na vydání
1'ožár vypukl v dřevařské ohradě

Unnna & Hoonn a rozdmychovánskla přidružilo se zrcadlo jakékem uprchli Tes vidřl hocha
pohřbeného právě Jamea Stackas

nyní nalézáme v každé domácno jsa prudkým větrem rozSíříl se v
zápaníclho ve vodí I vrhnul se do lf II IIIÍlflH

Uezvitliiý (hUv pro muže a eliliipco

ústavu 10000

Výbuchem zsfelto 10 lidí
též několik eho vlastních čeků

sti Téměř nejlepfil pověsti svění uchopil ho za límec kabátu a
Místní banky byly uvědoměny

brzku na celý čtverec Domácímu

požárnímu odboru přispěl na potové tělí s zrcadlo české pro svouvvrietl ho na břeh feo samýHudava NorthweHtern Star Oil
aby čeky ty nevyplácelyČistotu věrnost obrazu Zrca

pes naleznul v horách Oran za moc oddíl pozarnino otnmru z
Co v Minneapolis byla ňplně

— V sobotu odpoledne přisel kHeatrice aviak teprv po čtyřho- -dlo jeiit nrijlepRím přítelem naímh nud vt ho hocha a odm tl tioniřena výbuchem který se udál
vážnému zranění ssi zNIetí Schuv- -

dornn Maiitcl tohoto intelligent protože nam nepocim-iM- i ej uks- -

An it dubna dopoledne Ve dinném úsilí podalílo se jim požár

ovládnout!zujs nám vSechny tělesné vadynfho zvfřetB by ho neprodal ani za
výbuchu zabito bylo 10 lidí z

nícKÍ dvfi bvlv žetiv Co bylo naíe Ulekneme ao mnohdy — Ve čtvrtek brzy z rána pře- -1 5000

Jest to jediný obchod oděvní

e kterémž lze koupili obleky za-

kázkové a sice zrovna za tak lev

nou cenu jakou musíte platit jin-

de za obyíejné hotové obleky

Právě jsme obdrželi velkou zá-

sobu jarních obleků a to

jest pozdní nákup jsme nuceni

prodávat je skoro za polovinu
skutečné jich ceny sby nám ne-

zůstaly na ruce Za tou příčinou

když pohlédneme ráno do zrcadla

li-- r Kellogi na honu vikn na sv6

farmě blíže IMattsmouth Nešťast-

nou náhodou vyfila z pusky jeho
rána a kule vnikla mu do levé

ruky nad loktem roztříštila mu

příčinou výbuchu dosud nebylo Šíleni vystihovilcl budou

vezeni zpít a vidíme Pleť žlutou oko pez 10
vrhl íarmer II Sosbertfi bydlící

blíže Osk ve stáj! lucernu a v

krátké době celá budova i S obsa- -
zjiStěno Výbuch se stal natne

1kii tmavé kruhy pod otima
itnv tinlovv bvlv rozházeny a Státní kontrolor Seeley v Conn

bledé rty Nechceme vérti z prvu D01)(jm Ve stáji tévnitřek octnut se v písmenech
kost a ramenem vyíla ven Těžce

zranění muž bvl ihned lékařem ĚMkmže lest to nál obličej jenž býval
I

„„„ „: !„„ už uhořeliLnuli íhnitfl no víhnchll -- i I! ImIcIi
růžový a hladký z něhož vltívalo L

Plamenv
' '

rozřilřilv se též na "eorn ošetřen a poslán do nemocnice v
V oeSteitl tom přisel o život mezi

přj)(1i0VÍCQ btef nedávno se

!__! Li ÍLÍ rniillnaff tjrfll i Tin IX i:t: Lincolnnit Iciklích očí Zrcadlo nftrn rribv" lež rovněž obsahem nmůžete nyní koupit u nás oblek

který byl za $1200 za $750řekne do očí "Ji! nemocen měj bvlv zničeny SosberK chtěje zi
chránili koně byl by bezmáls při

j ni y 1111 io jí7í - —
u(a'iiii ve iiaiu uv uiu (ii:i

nik který by mohl býti Cech
nit nu)garis před 14 dny do

Když se výbuch udál tu dělníci New yorku a pochází 1 Kuska

vyprazdňovali nádrže v přísklepí a Tři ylti6 t ncn poalání byli hned
1 - - I i:l m nLtjrAIn ft! ll1

m na pozorul ' Má pravdu ř'o

třebujeme Trínerova lííčívého hoř l t n živni lív ťžce popalen na
(ZASLÁNO)

Omaha Neb ny dubna '03
Cl red "l'ok Záp'l

kého vlna které vyčistí krev a ůhlaví a rukou Čeledín kterýž
1011(11 e ío i m- - "- - in fitatuirio l'iainie v mniuin

tím vvčístí Pb-- Obličej stane
ÍHrlniiciho oarostroíe ole pomáhal hospodáři pří ohnincbyl— ' lab ním Ii bI rnáinn bvli ismelowiiii a po ostatních úřady pá

se brzy z zcela čistým a oko fiod té doby spatřen a panuji ona
— - - -1

mv Čechové v Omaze od obou pozapálily Ve druhém poschodí trají neboť chtějí je dopravili íasnvm est to přirozený výslentAFovtia pět rniižň kteří výbu vy Že v hořlií budově zahynult~ ď a "zoét naiednou Iou to Litevci litických stran vždycky odstrčeni 1uzdravení celého tma pračechem byli vyhozeni do výiu 30 čtvřlelá dct-ruRk- WíllísmTři zatčeni dva rnužlH edna žena
vScho úntroií: toho docílí se en

(1500 zaliooo $2000 a J5j2 50

zn K 1 5 00

Podotýkáme že každý oblek

jest zakázkový

Mužké celovlněné kalhoty do-

stanete za J250 a $3 50

Krásné hotové obleky pro ho-

chy od 5 do 14 roků za tijo a

$} 50

Hude nás viice tíSit když nás

nav&tlvlte a obleky nslie si pro-

hlédnete ať již koupíte aneb ne

A NOVÁK vás tprávně a svě-

domitě obslouží

mn aoadnulí víak tak šťastné linu zuřivě i lení leden iiiuhi I

Chrístítbo rmjiu-l- ranče asi osm
a nanejvýš dostalo se tism nékdy
malého úřadu kterýž jím zbýval
Tentokráto ale Jmenovali demo

tímto lékem IJročř 1'rntože vy

íil%

vil ví
4

íe mimo lehčích pohmožděnin se biti sooután na rukou i na nohou mil aáoadní od městečka OraníIII (( riulrnll
iim nic nestalo Tí bvli jediií I A - I I uneboť ohrožoval v zuřivosti životy K Tm Anbn VKllillI! IQ Kl lllicia pátek večer

chřestýšem
'vivori novou hfity ihhiii

kraté k chloubě naSÍ budiž řeče-

no jednoho z naSich oblíbených
obchodníků a čeHtného krajuna p

jiných lidí uříi následkem uštknuti
t' I f ISf B1 t tww — - -jíž vyvázli životem K ohni byli

přivoláni ihned lusíči leč z moře

plarneno zavzníval výbuch za

imrlem hasiči si sotva mohli k

Hledá americkou husllku vycpanou svaly tuhými V lékárnách Asi za dvě hodiny po iiřilknutl

riZvuKUu iloitavili ae k ní dva V V Kuni la za radního z druhé
Hímo zasílá los Tríner 7ig Sodollary

lékaři kteříž k její zachránění po wsrdy i'an Kunci znám jest neAshland Ave ChicsKO lila ťilDo New Yorku v lěchto dnech
užili všemožných prostredkObořicí budově přiblížit! Do ohiě

vlWn nlirornné množktví Vody leč sen Station jen mezi krajany ale i mezi jino
národovcí jako dobrý obchodník aavFuk dítko přece zhynulopřibyl Itálie niarkýz Arthur de

Mavo Durazzo z Neapole a sice zatlm oožár nezmenSen ani v nej řádný občan 1'ročež Čechové— V nátek ráno zastřelil se
starého

jsme vPísemnictvítltn a haniči konečně museli tím jediným účelem aby sl zde
U nás není žádného

proleženého zboží ježto
obchodu poize 7 měsíců

toli-t- í luífiist Hoessler bydlící se
čekatí až oheB sám sebou vy ' -nalezl nějakou bohatou amencjfoii

husíčku která by si chtěla koupili "Svolaná" sborníku věnované svými rodiči na lanu biize uer
hasnul Když ae to stalo zapo

Kocsalcr bvl msjíteiem1 AJiMnl um attiuutii avritiridO'
jrho lluchtický titul jeho M tomučato ihned f hledáním mrtvol v IIV iuiiwi ' I"" ' ' i 1

ukažme jinonárodovcům že ještě

žijeme a Že spojenými silami svý-

mi něco dokážeme Táhněme
vlichni za jeden provsz dne 5

května dokažme jinonárodovcům
nali sílu Jsem ňplně přesvědčen
že psn Kunci bude li zvolen

mynlném jejž vydáví čtvrtletně vlastni sva urmy a mužem zamuz

u„íi o 11 hodině v noci
ním Má se z to že chstrnéSvobodná Obec v Chícařti doílo

oádavkem Pan markýz ss svým

úmyslem netají jako mnozí jíní
lirUroiovunl flechticí evropttí a

nUtffnv orvnl dvě mrtvoly
zdraví dohnalo jej k sebevražděnás č 1 ročníku IX Ze zsjímavéVlastníkem tohoto podniku byl

celková ztráta Lbv se co neírvchleii dostal k cíli ho obsahu číla tohoto uvádíme:
Koy A Wilson správce bude chloubou neleň nám ČechůmW II Davis a

nhnáíl í(000 a Sussna 11 Wikonová (a podobizjest pouze ca- - dal již do novin oznamauze měna ale i druhé wsrdě vůbec a že bude1 0000 akrové Italu vvatsonovy
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