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takže o jeho uzdravení ae pochy maaini v tiiiatnKll p laliiiiira na sula au ulděti zachránili Jedno dítko bylo celku 30765 osob ledy více nežli Hartxírs Kaw-o- dfttjtna unrii'nlri Annajednou jí pFipadoe titul rnarkýzky
z Herfordu a pak te bede moci

Níře limt IMiulni seznam mnnLt-l- ibuje Oba koot byli na místě li- kalia Vw ÍMkL1ii v úplném bezvědomí a trvalo 1000 duli denoi Ne větlí Částčasopisech rozšířené jako by byl SM Hit SI t( Stárla Vmutfka KkUlli:iP'ioviřui(:u cen po vrauasn '

zabiti vůz roztřfítěo Případ Kluiliir Ftar lirflfiNifli rrano a Ki„lliaarcibiskup p P iíoíerovi odpustil Corioth Miss a nazpět Iztso itruli jirSviHl1) Kalia Vniik utni
dlouhou chvíli nežli bylo Životu
opět navráceno V č 5 vnikla

jich pocházela ze Sicílie kde jest
usazen nejnižlí živel italského

tento se soudně vyáetřuje
Na prodej z6 a 97 květnanezakládají ae na pravdě Arci

biskup dal P Iíoíerovi prostřed
voda tsk rychle do chléva Ž

Auna lliávua viitlul atrii Jm Krnnak
rankovnl atrMi hiat Mmli tořajkiMJiili-a- i

Anna Sitialyak Mailaln 'nSka
fuiiirl )iij klrftroiajalku

KaiUnná Iratdii Dna 4J dubna obyvatelstva Selmer Teon a nazpět lai30edna kráva nemohla být v čas Z tohoto živlu ae tvoří zločinnéodtH z bytu ivých rodííů ailetý Na prodej 36 a 17 květnanictvím kn a kousistoře dopsali
že jest pod určitými podmínkamivyvedena a zahynula Majitel u spolky tak zvané Mafie které v a—aPaducah Ky a nazpět t 16 65

Otakar Soběhrnd syn vrchního
konduktéra státní dráhy a od té trpěl citelnou ztrátu Vslkerá pole poslední době počaly avé m-be-ochoten mu odpustili: htivoí pod Na prodej 36 a 37 května

jsou na svazích na mnoho ktdoby nebylo po něrn ani slechu ptčné řemeslo ve atátu Newmíukou jest aby p líofer vydal liellelontaine O a nazpět Jtao 10 tužitku úplni nezpůsobilá humosníMyslelo ae že mladík klrrý dru Yorku provozovali a Jimž padloarcibiskupovi velkeré své zápisky Na prodej od an květ do 1 č oa tvrstva únlně t tiolí těchto odolá

rovnat! vévodkyoí z Msrlborough
ovdovělé vévodkyní z Manchesteru

s vévodkyní z Manchesteru kte
réž jiou původem Američanky

Nejbohatlí americkou busičku
ulovil vévoda t Marlborouh
když li vzal Consuelu Vanderbil-tovo- u

jel obdržela 115000000
vína Leč to nebylo vle co
Conauela přinesla avému ilechti-ckém- ii

manželi neboť každý rok

dostává jelti několik ttt tmíc

dollarů a posledně jí otec její

přispěl pakatýlkem 15000000
aby chudinka netrpěla nouzi

Vanderbiltovy miliony učinily
Anglicku z dulevné i tělesní ne

hého dna měl ae stavětí k odvodu v poslední době několik lidských Indisnspoiis Ind a zpět I19 40 VlalNl
oznámil avé společníky a ae zavá
zal že do '"Pozora" už psálí ne ♦buď ai ze ttrathu zoufal anebo vala a zůstala na nich jen mrtvá životů za oběť Na prodej 7 n a o června

země Po tolikalclé oeúrodi do bude Znamená to že P Iíoíerovi Píistěhovalecký komisař iWíil- - bt Louis Mo a nazpět I13 50 ::JW HROCH
IÍI5JIÍHÍI3 nl Oimilia f

stavila se včerejíf kaisstroía která
uprchl do Ameriky Tato druhá
domněnka nabývala tím dále tím
více víry ano velkeré pátrání po

lama jest toho náhledu že by Na prodej 16 a 17 června
veškeru naději na uzdravení hmot tato otázka hrnoucího se sem Hal

odebrána býti má napřed z rukou
zbraň vynuceno vyzrazení daliích

způsobilých obětí a poskytnuli
(iífnf Mntfif UUt míle na řatiuiioston Mass a nazpět I33 75

Na prodej od 30 č'ua do 4 ťcezmizelém zůstalo bezvýsledné V ných poměrů zcela zmařila Oka
mžítá pomoc ae strany atátu 1

ského přistěhovalectví míla býlí
v kongresu důkladoi probrána apondělí dne 4 t- - m o 7 hodině materiálu k pronásledování jiných saraioga y a nazpftt piz 30

P Ilofer tuto ilechí-tflo- nabídku postavena nějaká hráz proti tomu Na prodej 4 a 3 července
zerni jet veleoulnou a důtklívi
Žádáme natě pp poslance by se

večerní potvrdilo se vlak že
domněnka prvá byla správnější a veškerou rozhodností odmítl to stále se vzmáhajícímu proudu

' jljii viiis wui-r- a Jtíiuti
doutníky

MsilM vína Klm m 7íe nalmru

Koíalky galim od ealmru
fak1 lnriNirlvané kotníky sku
rtztiiělrika msinlluvka roťilkn
lillýpiiiitlitAiiKal TaliHlíM

'4_a4a_a„4a-4HS-a--- -

Detroit Mích a nazpět fai 50nás neSťastnýcb ujali — 7 Proneboť mrtvola mladíka vytaženapatrného vévody vlivnplnou oso 7a středu knížat v díéceze olo Málo kdo uvažuje' vyslovil Na prodej 14 a 15 července
seka u Prahy se sděluje: V pátekdu Mry vanjerbiit ma ze se Williams rozmlouvá e o tomto Baltimore Mda nazpět 53 00

moucké "Mor Orlice tento

projeví Takové chvíle nevracejívečeru a v noci překvapena lylaa fiatku avé dcery ohromnou radost problému "Že obyvatelstvo nalí
byla t řeky Ha íbuzy již v úplném
rozkladu Mrtvola nlťattnho
mladíka nalezena byla (vlálmím

způsobem Mladík který býval

Na prodej 17 a 18 července
O tiiativ s lípMm noidaem vvlfMfk

obec zdejší velikým lijákem proa proto ji zaiypává dary často v dějinách! A přejdou-l- i zemi vzrůstá ročni o jedno pro
cento následkem přístěhovaletkéváženým prudkou vichřicí bouří nevyužity padá klolba na nedbal- -

(t Jf l( vadlxjtíeli 1m((I a vkiich
nr uoiiriiliiKmil iioMili-Hi- i va Walintn

Nyní jí itavl skvostný palác

který bude vyžadovali nákladu 1Není zde pamětníka podobnékdysi dobrým plavcem chtěl ne cekteřl prospali chvíli milosti Vt ho proudu ze zemí odkud před etkiS éíadovBíl! Parnain ttt nebo
nejméoé 11500000 Palác tento pochybně zahladili po sobi každou pohromy živelní jež způsobila nyní v dobráckém natem kraji dvaceti roky k nám přibylo sotva di lt m ns

stopu aby lak rodičům a aouro

St Paul

Minneapolia
Duluth

ozývají ae blajy: Arcibiskup dr aainuafM 9 i lup u l w v VSSB MktHI auponese jméno fJlsndford house

bude dohotoven aii v říjnu

značných ikod Mocné proudy
vody jež valily ae po svahovitém

MOOlťES
Omaha Nebžencům avým uietřil veUerý bol Kohn jest jíž dosti vytrestán — 1843 přijelo k nirn z Německa O A P 0

elti důtka z říírna --— a bude z Minnesotaká aa proto uvázal ai páskem k tělu území zdjáím k Libní a Vysoíaim ohromné jmaoi které ae 350000 lidí 1 Anglie a Irska
Železniční pozemky na prodejněkolik kilogramů těžký kámen něho hodný člověk 6 bláhoví 180000 lidí ze Skandinávie 105nům braly 1 sebou vie co bylo

jun v cistě Následkem toho na V aeverním Wiaconaínu Chica
utrácí v Anglii jeit jminí Uradley
Martinových Každý dollar z to
boto jmění jest investován v Am

pod nějž upevnil i klobouk svůf 000 lidí kdežto 1 Kakouska pou
povrchu zemi ae nacházející prsťpak ekoČil do vody Kámen také

a zdlouhaví ardcem k věření tomu
co vám zkulení kteří jej znají až

do srdce a ledví předpovídají!

ze 30000 1 Jtaiie tzooo a z go St Paul Minneapolia & Oma-

ha dráha má oa prodej pří nízkýchpísek Ikváry a kamení úplně odrice každý cent jeho výnosu Ruska 31000 lidí

Wisconsioská jezera
Milwankee

Waukesba
Dakota liot Sprinjj

Deadwood
Provídenro R I

Portland Maine

skuteěni držel tělo po celých 14

plaveny a na jiná místa zanesenyjest v Anglii vydán Mri íiradley dní na dně řeky až teprve v pon Myslíte f muž který stojí na V roce iooí tedy za dvacet
Proudy vody jež ae po svazíchdlí kdy mrtvola do netušených prahu kmetství může bez zá

cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrat!

Martinová jako choť VVilliama

W Astora pomocí avýeli a svého rozměrů nabobtnala i a kamenem valily yybrázdíly na četných mí zraku stáli jiným? Náturám ex- -

roků ae poměry ňpln změnily
Z Německa k nám přijelo pouze
38000 přistěhovalců t Anglie
46000 ze Skandanavie 54000

Choti milionů tl ráží cestu k ne stech hluboké rýhy a strouhy Navyplula Mrtvolu první spatřil ptllas furca tamto usqua racurut
NOUTíi-WESTPJí- N DKAÍIAobytných budovách nebyly způsoatrojoík p Václav Milt který protivylil apoiefnottí anglické Jnst A což pak jste slepí? Dal arci si pozemky pří krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný

bsny celkem vétáí Ikody Tolikoměstské plovárně ryby chytal 14011405 Faroam St
Omaha

to těžká cesta neboť na Waldorfa

který ae zřekl Ameriky ae neo
biskup Kohn už nejtuenSÍ známku

pokoření a lítostí? Nevidíte na

kdežto t Itálie jích přijelo 180-00- 0

z Pakousks 170000 a zkdyž mrtvola na povrch řeky vy
zdroj vody jak pro rodinu tak iplula Upozornil hned náhodou opak jak planými opravami v Kuska 107000 přistěhovalců

sklep novostavby p in Jiodř
Koeilla byl značné zaplaven a

ohrozili mohl celou novostavbu
— Z Sovioic 'i Nymburfu ae

hlíží velice příznivé ale vzdor
tornu ty ohromné sumy věnované Ze 700000 přistěhovalců kteří dobytekna plovárně mefíkaifcí atrážníkv novinách anaží se vle popliti a

pol(íuili jinér Nevidíte že nena různé zábavy koncerty atd p Meinera a p iíranáce kteří sem přijeli bylo jiili zaměstnáním Pozemky po vétlmi jaou zalca

sdéluje Dne 8 května strhla sekonečné přece jen jeví rtciuk na společní a městským plavmistrem vinni trestanému P Ocsákovi as! 3000 lékařů hudebníků a práv- - sěny půda jest úrodnou a snadno
po 7 hodině večerní nad nalíp Mádrem mrtvolu t vody vytáhli dosud ani jednoho slova k od pro níků atd 80000 jich bylo vy- - zpracovatelnou Chicago Milwau

a na pravý břeh řeky dopravili učených řemeslníků 430000 bylo kee St Paul Minneapolia

modrokrevnou společnost a Asto
rová s dere v její popředí
Jednoho t nřjpřednějliícb llech

lení nenapsal Nevidíte že on je

Draha s iMůmi rozr

nu mat

mm
Přivolaný měitský lékař p dr pánem my máme býlí otroč

osadou veliká průtrž mračen a

hrozným krupobitím a vichrem v
zahradách jsou stromy z kořene

vyvráceny pole jsou strhána a

nádvoníků a asi 15000 bylo žen a Duluth Superior Ashland a četné

dětí jíni prospívající města na drázeMajer mrtvolu utopence prohlédl htell jsou len k tomu aby mu naticů evropských ai vzala dcera

generála Fred Grante neboť Průměrný obnos peněz kb ří C St Pf M- - & O na dráháoboslavu sloužili bez lidské důstoja dal ji pak dopravit! zdravotnímu
zřízenci do márnice Mezitím o tito přistěhovalci tebou přivezli jiných poskytují dobrých trh prozaplavena fepy brambory a obilí

na avazích jsou strhány a r oupa- -
nosti spravedlnosti a poctivosti?
Že "udělil milost" P Iíoíerovi? 6nálezu mrtvoly zpraveni byli rodi obnáiel pouze fooo na jednu plodiny (armerské
děti naivní! Co mu mohl udělat?deth zase zaplaveny čímž způsoěe bratři a aestry neíťastného O bližl! podrobnosti pilte nahlavu Sedmdeaát procent t nich

bena ikoda na více roků Velkerémisdiks Srdcervoucí bylo ahle emu před kterým strachy ae tře prohlásilo le se hodlají usaditi ve

státech Netv Yorku New Jerseydání pozůstalých utonulým Ohi set jak ho mohl ranitaniž by sámobili jest kroupami přetlučeno a
do zemi zamláceoo NejslarSí

btalat Hsdaca VS
""" G II MRt

hprně A fl e 4 t faul attna
sebe nezabil?! Zda nepomůže Penasyívanii a v Massachusetts

PBlloajurr Enltetort ipad rF i rtiuosoby v obci takové pohromy mastičkaření zde je třeba císařské Méui nežli % procenta ae jích

princ Cantacuzene má přístup ke
vlem evropským dvorům jako
vnutka generála Grant jest prio-cizn- a

Cantacuzene známá celému
avětu a slavné jméno jejího děda

jí prorazilo cestu k nejvyllí apo
leěoosti kde mnohá Američanka

provdavli ae za Ilechtice jest
mnohdy trpěna jen jako by z mi

losti pohlíží ae na ni jako na

morganatické Jeny
Penězi bývalého místopresiden-t- a

Loviho i' Mortooa ai pomohl
oa nohy francouzské brabi liosoo

de Perieord kdyt ai vzal jeho!

sestry jeho žalem omdlely matka

pak vážni onemocněla Nejbo-

lestněji vlak dotkla ae zpráva o

nálezu mrtvoly etariího bratra

34letého fotografa Karla

nepamatuji ježto průtrž mračen ho řezu má li Morava ozdravěli
Ale není to anadná věc! Zde alojí

wmm mi na raci riaiácl
Melleiiií dráka do ia h „lálProdám vašilfarmubyia rychlá byla obec naie oa

nfžíoi zaplavena tak že malá drú Kaeaas ladiáaakai ésnl Tmumuž který nastřádal si už milio

odet ralo oa západ a na jih
Statistikou jest zjíttěno' po-

kračoval Williams ve svém rozbo-

ru "že ohromná větiiua tohoto

přistihovatectva zůatává ve veli

bet jako busy kachny kuřta nové bohatství ze atalků církev alealke a aa tumkém abfeil
JiJsptlmodubyla téměř vesměs utopena Sta

venf jaou všechna plna bahna

Sobébrada který při pohledu oa

mrtvolu bratrovd — acaílel Ubo-

hého muže ktrrý poěal zuřili
mueili přátelé jeho pevni drŽetí a

t i t
kých městech a ic nechce se ode-

brat! oa západ do neobydlených

a prodám Vám jinou buď
v Mionesoti Danotácb
Wísconsinu Canadi

jinde vzdělané a ne-

vzdělané pozemky od

ÍS do lio výle mírné

splátky
Pilte co chcete oa

vesxery aotryien musil tyti v Iillai Tl WortL Hiníbari
'

ních Zde atojí muž kteréme
dosud podléhají ala otroků po-

svěcených i nesvécenýcb Zde

stojí muž který je schopen každé
vědomé nepravdy I v listinách
úřadoícb jak toho máme doklady

po příchodu přivolaného městské největiím lijáku ze atájf vyváděn Částí aby prací svou krajinu
zúrodnila a zvelebila eslíca Tarlor Gilaesvffia

Veliká část přistěhovalců při isckhart Emrictta CaaMarcct

ho lékaře p dr Střízka a dvou

zdravotních zřízenců musila mu

býti dána svtracf kazajka Během
noci atav ubohého a slepiil a jest
naděje oa jabo uzdravení S ne- -

dceru Helenu která kdysi náleže-

la mezi nejpředněji! krásky setr

yorské Nikdo neví co musei

Mortoa zaplatit ta braběta Peří-gord- a

ala bylo to bezkýcb pár
milionů neboť ibaed po iBatku

Na návsi ležící atavebof dříví a

viechny válce byly odplaveny a

zaoeaeoy — Z okresu jílovského
ae píie Dne 8 t t postihla apo-jen-

é

obce žtradiitko Bruolor a
Pikovíce krutá rána O půl 6

Zde atojí muž obrovského zdraví
oeúmoroého žaludku provazových

jíždějících aem t Itálie a východoí
Evropy neumí čisti ani paáti a T "XV ChnluttHiiÝ

QUSTDI GlíESTON OTnervů neuhasitelné Žízni po takovýmto lidem beze vlebo vzdi- - Z— 137 Endicott Arcade
ST PAUL MINNiťaatooo tak tíže skoulenou aláví Kníže církevní jehož ideálem láof republika naie nezíská" 1 zxn mm


