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0 řrv parníku jamra S Whitney při
rho plsvbl t New Yorku do

Zprávy zámořská

Ríkousko-lhersk- o

éhfié rjrdJnt miloitnhk drfiii --

Vérujt fřtd tlfktrintm da Sftj
Sliti — Cfiéf liltiii r A til

Před vídenským Sxtnským sou

1' ''TElEo '
nouii a nakupili s na ibdo výáe
4vou stop takla jich bylo na staZPRÁVY

Bostonu Spojeni tvonovým sig-

nálem tavedeno te třemi světlá-renským- i

loděmi když psrnfk bylPřehled ro Hvf tapollllrliílio a kronika iiduif
dem započalo soudní rlzrnl v

tadulrno rli tomto honu dva
lidé byli válol zraněni

BlJIcrova taslouftná oomiaa

NejvylM soud Oklshomy po
tvrdil v úterý rozhodnutí distrikt-níl- o

loudu okresu Nobto v přípa-
du Asy C Sharpa bývalého in

od nich dálen a Um ukássla te
možnost Ie ti lodě mohou dáli
snamenl a tím la mohou předejiti
srážce Na parníku byli zástupci

l Walhlnftosu Člen soudní by mři roční služné

Ví Z k tilfijvint nártdnl

t drmokmiukf konvtntt — ' a

nimtfnlhó tituad p

Mnoo a míl by ra úkol uvalovali
o všech dělnických sporech kteréž

by mohli vésti ke stávkám Do-

hodil toud by nemohl vluk zsWro-Čova- tí

a vlastni iniciativy ale jen

diánského agenta oa reservaci
Paiiitmf Ponca usvědčeného dne 8 května

kanadské vlády Ctyry světlá-rensk- é

lodi opatřeny byly pod
mořskými zvony které měly tamo-činn- ě

zvonit Odpoledne ve 1

hodiny když loď te blížila k

tvěilárně Pollock Rip byl u tele- -

Dne II ledna odbýval národní tenkráte kdyby byt o to požádán
1901 z přijímání úplatků při pro
najímáni jistých pozemků na revýbor demokratické strany tvou

1 když by ta soud nijakého do
servací Sharp odsouzen byl nahodnutí dopracoval musely by se tónového naslouchátka v budce

achftzi v nft ustanovil místo čas

odbývání národa! demokratické 4 roky do spolkového vězeni ve

Fort Lcavenworth v Kansasu

Útok na piltelku

Ve městečku Miller v Již Dako

konvence Z počátku le sdálo

le le rozhodna pro Chicago a vel-

ká delegace chicagských občanů

ae o to usilovně přimlouvala a či

Zkusta ]s sdoználo pak sami to Jste lahodnějšího piva noplll t7m6 2

ti podoikntit byl minulého týdnenila ta účelem tfm velmi výhodné

nabídky výbor však rozhodl se někým neznámým útok na učitel
ku Hattie Pilcherovou která pro
tvou příjemnou povahu a hezkoupro St Loun a položil odbýváoi

národní konvence na den 6- - čer

rmmmmmn ijmimin iijji uini jml j ihwm™™m"mm 11—mi— MiwnMi mínili imlt ami mmm w—
I Josef Šrámekvěnce Tvrdl ae ie k rozhodnutí
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Toť jméno mladého muže kterýž pracuje v

úřadovně uhelného obchodu Sundzrland Brot
na jižní a o ulici

Jett to Čech mluví četky a přeje ti aby
češi kupovali uhlí od něho Jett zdvořilý a roz-

umí tvému obchodu

Zajděte tam—do roztáhlého uhelného skladu

nalézajícího te zrovna na sever od plynárny

Všechny druhy uhlí— Nejnižší ceny— Samo-

činné prosívačky— Velké žluté vozy

Výbornf krátnf koně

Plni váha 2003 liber na tunu

SUNDERLAND BROS CO

U
K

'if

pro St Louia byl výbor donucen

atrachem pfed majitelem tri vel-

kých Časopisů Hearstem který
ae uchází o demokratickou nomi-

naci a nabízí straně za to dva

miliony dollarů pro volební boj

Výbor ae obával ie by Hearst v

Chicagu kde vydává "Chicago
American" sjezd ovládl a proti
jeho vlili pfinntil ho k tomu aby
ho jmenoval kandidátem demo-

kratické strany proti čemuž se

zuřiví konservativnf Živly vedené

Gormanem vzpírají
Bryaa hodlá dle tvého vyjádře

ní vydávatí týdenní časopis svůj
"The Commoner'' v St Louiau

po dobu konvence denní Dle

některých zpráv hodlá Heant ve

protpěch avé kandidatury založili

v St Louisů nový denník jehož
má býti Bryan vrchním redakto

fem
Ve tchůzi odbývané dne 12

ledna v novém hotelu Willard

zastoupeno bylo každé velké město

Spojených Států za účelem dů

lodivodově zřetelně slyšet zvuk

zvonu O několik minut později
ozval se jiný zvon a tak dokázáno

že jest možno dát znamení t jedné
lodi na druhou

Truchlohra v lete

Blíže Frog Creeku Oni udála

ae minulého týdue tajemná truchlo-
hra která asi nikdy nebude rozře-

šena Wm Watson a john Scott

dělali dřiví pro A Dowkera na

farmí Jamet McKaye a oba zůstá-

vali oa sousedním klejmu Dowker

je v oedčli oavStívil a Scott si mu

stěžoval že je nemocen V úterý
na to nalezli dva sousedé chatrč

prázdnou Na podlaze ležel nůž

a brousek vše zakrvácené a také
na lůžku byla krev Blíže domku

nalezena mrtvola Watsonova opře-

ná o kmen Na irku míla hlubo-

kou ránu a lebka byla proražena
Q n4co dále ležel Scott ve sněhu

zamrzlý ale na jeho mrtvole ne-

byly nalezené žádny stopy násilí

Ubozí stáři mládenci

V Severance Kas vydal mayor

Wyncoop rozkaz dle nčhož všich-

ni staří mládenci onoho místa

kteří nevyužitkují přestupného
roku musí potom platit dař)

Mayor praví že muž který te ne-

chce ože'oit když te mu naskytu-j- e

příležitost není žádným řádným
občanem a měl by za tvé mládě-nectv- í

zaplatit Soudce Mitchcll
v okresu Douglas te nabídnul 2e

vykoná zdarma všecky snubní ob

řady pro párky ale jen pro ty
kde žena byla nucena lima učinit

nabídnutí k ifiatku

Ze iílenstvl vrahem

Chemik Ed K Landís ve Fila
dclfii byl stálou chorobou připra-

ven o rozum a v pátek zastřelil ve

svém domě ve West Filadelfii tvo

procesu bývalého nadporučíka
Matasiče aa příčinou vydáni mi-

lostných dopisů které mu poslala
kdysi princezna Louisa

která je nyní
v léčebném ústavu pro choromy
siné v Coswigu Dopisy se nalé-

zají od té doby kdy byl nadporu-
čík odsouzen oa 4 a půl roku do
vězení v soudní budově v Goel-lersdorf-

Princezna oznámila

soudu Ze nemá ničeho proti lomu

když budou dopisy vydány Matta-sičov- i

ale kurátor proti tomu

podal námitky Jak známo prin-

cezna Louisa je sestra bývalé
korunní princezny rakouské Ště-

pánky nyní hraběnky Lonyayové
Ministr vnitra vydal rozkaz

aby byly po celém Rakousku na-

lepeny plakáty varující lid před
stěhováním te do Spoj Států

protože prý tam jest těžko nalézti
zaměstnání Na plakátech se

praví dále že je pravdě podobné
že budou panovati po celý rok

1904 nepříznivé poměry pracovní
ve Spojených Státech Tato vý-

straha způsobila dle pozdější de-

peše nemalé vzrušení Videfiské
ministerstvo vnitra dslo prý ti
zaslali informace o vyhlídkách
řemeslnictva všech zemíadospílo
k náhledu že nejen pro přítom-

nou dobu ale jak se očekává po

celý rok nebude lze cizinci naléz-

ti ve Spoj Státech výnosné za-

městnání neboť mnohé odbory

průmyslové jsou zaitaveny a zá-

stupy nezaměstnaných se množ!

den ze dne Nírnci Uhři Chor
vati Poláci a příslušníci jiných
národů z Rakouska navrátivší te
z Ameriky prý nemluví jinak a z

jejich bídného vypravováni prý
má ktždý čerpali naučení: Zůttufl

kdo jsi a živ ae jak nejlépe mf

žešl (Takovouto očividnou lži

rakouská vláda vystěhovalectví
nezamezí Poz red)
Vzbouřenf vojínů v Bílku t

Trebini působilo nakažlivě na

jiné vojsko jež musí následkem
umínínosti Maďarů tloužit! o dva
mísíce déle než za pomírú nor-

málních Právě docházejí zprávy
o nejnovíjším vzbouření vojínů v

Běláku (okresním místě v Hor
ním Korutaosku při řece Dravě)
kde demonstrovali husaři kteří

museli po odbytí tvé presentnf

služby ještě 8 neděl nasluhovat a

tpllalí tvým důstojníkům
Na dvorním plesu odbývaném

v aobotu ve Vídni vyjádřil se cí-

sař k americkému velevyslanci
Slorerovi o východní otázce takto

"Mim za to že ae věci na dále

kérn východě utvářejí příznivěji
Vlečko bude přivedeno do pořád-

ku" Podobně vyslovil te císař

k jiným diplomatům

Rusko
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Umnornai in a Umikih ni ( Telefenyi
Ohradili 20 a JlleUrr 11I } Ui-W- -m

mu nbě sporné strany podrobili
Pakli by některá strana se zdráha-

la uposlechnout tu má být učině
no odvolání k vtfejuérru mínění

Jednání tohoto taudu má být
soukromé a kdyby stávka neb vý
host byly zaveden nežli te toud
věci ujal musí dělníci znovu do

práce na dobu soudního jednáni
Kdyby žádná z dotyčných stran

nežádala o služby soudu může
tento sám te nabídnout! Dohod-

il toud má přijímsti přísahy po-

žadovali listiny donutili svědky
ku tvídčenf atd- - a tato pravomoc
může být podporována soudním
stiháním před spolkovými soudy

V celku tento návrh jest velmi

nepraktický a ani díloictvo ani
zaměstnavatelé nejsou 1 nim spo-

kojeni
Soudní výbor dolní sněmovny

počal ve středu uvažovali o Gross-venorov-

návrhu aby byl obme-ze- n

význam slova "spiknutí'' v

zákonu o spiknutí a aby bylo
užívání soudních zákazů

v jistých případech- - Návrh ten

byl odporučen americkou federací

práce a jinými dělnickými tělesy a

několik zástupců dělnických jed-

not bylo schůzi přítomno aby po-

vzbuzovali výbor k rychlé čin-

nosti

Předsedou tohoto výboru jest
Jeokins který se vyslovil že ho
dochází mnoho' tet telegramů a

přípisů od těch kdož jsou proti

přijetí navrhované opravy Ve

středu obdržel prý 75 telegramů a

300 dopisů týkajících se oné zále-

žitosti Na to Jenkíns oznámil že

jest výbor hotov tlyScti zástupe

dělnických jednot načež mu Gom-per- t

odvětil že soudní výbor uva-

žoval o onom návrhu již v posled-

ních třech kongresleh a v&ichni

zástupci dělnictva již dříve vyslo-
vili svá odporučení před výborem
a bylo by prý proto zbytečno
všechno to znovu opakovali Zá-

stupci dělnictva ponechali ti viak
na vůli odpověděli na některé ná-

mitky proti opravě kterouž by

protivníci její předložili To bylo

výborem povoleno a námitky te
protáhnou na delfií dobu

Ve středu byla v kongresu
americká skupina kte-

rá ae připojí ku Meziptrlamentární
Unii pro mezinárodni dohodováni
K ní přihlásilo se asi 40 senátorů
a kongresníků Zástupce Bartholdi
c MissQuri zvolen byl za předsedu
a Kodenberg z Illinoisu za do-

časného tajemníka ZároveR po-

věřen výbor k sestavení vhodných

tvář byla v celém okolí velice ob-

líbená Tyto pěkné vlastnosti

musely víak v někom vzbuditi ne-

přátelství proti ní neboť když se
v úterý večer vrátila z jakési ná-

vštěvy bylo pojednou na její dvé-

ře zaklepáno a sotva že otevřela
v tom zahřměla proti ní rána a

dívka sklesla Útočník ji vstrčil

zpít do pokoje a omámiv ji jefitě
chloroformem rychle pak zmizel
Pilcherová te ráno teprve z orná-tne-

vzpamatovala avšak nemůže

udali zdali střelcem byl muž neb
žena Celé místečko je nad tím

celé pobouřené

"Argumenty" které míly vliv

Suad uejvetmlejíí volba jaká kdy

byla odbývána udála te 12 ledna
v malém městečku Brooklynu ve

W Va Hlasovalo te tam o vý-

čepní povolení a ttrana pro po-

volení te vytasila t "argumen-
ty'' které sa potkaly te sou-

hlasem veliké většiny voličů muž

ského pohlaví Míla totiž na

každém rohu ulic soudek piva t
něhož každému bylo natočeno co
sí jen přál každých několik kroků
ve tněhu trčela láhev t kořalkou
1 níž si mohl každý přihnout! co
mu hrdlo ráčila Na soudkách a

oa lahvích byly hlasovsef lístky

oavíSeny které každý počastova
ný volič použil k volbě Vodičkář-k- y

lítaly místečkem jako splašeny
a prosily aby mužStí hlasovali pro
zápovědnost avěak ty jejich argu-

menty neměly žádná síly proti
argumentům tekutým a tak když
večer hlasy byly sčítány vodičká
ři byli v ttrallívé menSině Ví-

tězství toto bylo pak večer v celém

místečku jeítě OMlaveno

Novověký Jakut

Dle starého zákona sloužil Ja-

kub za Ráchel sedm rok A a dle

jeho příkladu také jistý Everhardt
sí chtěl tvou Zenu vysloužili Far
mer Jonas na dakotské straní bií
že Sioux Katila Iowa potřeboval
letos oa jaře dělníka a tu se mu

nabídnul Edwin EverharJt 2c

půjde k němu tloužit oa lest mě

i:'u§i His Worksležitosti smlouvy na dohodování

vlastní

h Novák & Kretek
ř 1413 Jižní 13 I„ Omaha Heb

Ildtiiv oji prodávají

Mramorové a žulové pomníky
náhrobky dcNky

a bHiltíiviií práw všh druhu

Vnikaní (rtijfwlwtiíkjr rrltujl ryolilpiíHvl a vkusní
-- nifm—1

ti ji ženu Emmu a potom touže zbra

ní ukončil tvůj život Landis

stížen byl po mnoho roků zádu-cho- u

a před dvěma měsíci musel

se vzdáti tvé práci v Uboratoři a

po dva poslední týdny upoután

byl oa lůžko V den tragedie za-

volal si ženu a stěžoval si že ho

zvonek u dveří vytrhuje sotva

tato vešla zvednul se Landis na

lůžku a sáhnuv pod polštář vy

táhnul pistol a ttřelil po ženě

Zasáhnul ji do prsou 1 ona 1 kři

kem prchala do vedlejšlko pokoje
kam byla šíleným tvým manželem

následována V pokoji dleli ná

jmenován tajemníkem a ten po-

slán do vládního domu oznámit

juntě a ministrům o tejití se kon-

vence Poselstvf junty ku kon-

venci četl Dr Moralet a v něm

udány dějiny Panamy a důvody
jejího odtržení se Junta pak
předala moc svou nové vládě
která rozhodla se udržovat nadále
zákony dočasné vlády Skutečné

příjmy vlády nepostačují k výda-

jům ale příjem % průplavu po-

skytni velkou sumu

Příznakem zlého nastuzení jest
kašel cena Dr- - August Koenig's
Hamburger UrutltUe jv( ae v

takových případech ježto vyléčf
kali-- l a nastuzení rychle a jistě

sícú zdarma pakli mu dá tvou
Šestnáctiletou dceru za ženu Far

vštěvou dvě přítelkyně paní Lan- -
Nadljt tarovy v tachovdnl míru

ae mezi naSÍ republikou a Velkou
Britanií a stran kroků k rozšíření

dohodovael zásady po celém svítě

Bývalý tajemník zahraoičných zá~

ležítostí J W Koster z Indiány

byl předsedou oné schůze a nove-liš- ta

Thot Nelson Page byl ta-

jemníkem Na platformě byli:
kardinál Gibbons Aodrew Carne --

gie gcoerál Nelson A Milet

president Davia Star Jordán z

university SUoford a jiní vynika-

jící muži o houtítýkaiídho ae vše-

obecného míru ae zaujímaiícf
Když započala válka ie Španěl-

skem objednala vláda ve Frank
fortské zbrojnicí tři miliony nábo-

jů pro ručnice a karabiny ve voj-

áku užívané a nyní nabyla pře~
avědčení že jsou náboje ty špatné
a neslouží tvému účelu Poněvadž

náboje ty byly rozděleny mezi

vleehno vojsko v zemí i na Filipi-nec- h

bylo tajemníkem války
náboje ty byly vojskem

vráceny do nejbližšl zbrojnice a

ca ní aby ie vydaly nové doko-

nale připravené by vojsko neoctlo

ae v možném nebezpečí při nedo-etatečný-

nábojích kteréž účelu

tvému neslouží

Námořnický odbor vyvěsil v

úterý kabelovou depeši od

Coughlana který nalézá

ae v Jižní Americe aby hájil po
břeží Psoamy před možným vpá
dem Kolombického vojskt a v de-

peši oné te praví:

"Zpráva c Cartageny udává ie
křižák Cartagena je nyní připra-
ven k odplutí a vojskem do zálivu

Darien Do Baraoquilly stahuje
ae kolombické vojsko a přítomně

je ho tam na 4000 mužů Náčel-

ník Indiánů v Sasardi nosí ttejno
kroj plukovníka kolumbického

vojska Obchodníci v onom kraji

adčlujl že Indiáni jeví nepřátelství
ku všem cizincům nedovolujíce
lidnému na souti přenocovali

Kolombické vojsko nebylo do

ud na Žádném místí panamského
území spatřeno Žádné americké

lodi nepodařilo ae dosud koupili
od Indiánů potraviny

n mářova dcera Miunie byla a tím
disové a ty anažiiy te šílenci vy-

rvat! zbraň z ruky on je však od
zásad Kongresnlk Híttz Illinoisu strčil a uchopiv nešťastnou tvou

Při novoročním přijímání di-

plomatů vyslovil se car ku shromá-

žděným-zástupcům všech

takto:

"Přeji ai a myslím na všecko

předseda výboru na zahraniční

srozuměna neboť Everhardt te jí
dosti Ubil a tak Everhardt jako
kdysi Jakub počal službu tvou u

Jonsse tělese na sladkou odmě
celoroční íamřittníinízáležitostí pronesl řeč v níž se Hledají

ženu za vlasy střelil ji do spánku
okamžitě ji usmrtiv Na to te
vrátil do ložnice a ukončil tvůj ži

řndimho furmera
vyslovil že hnutí směřující k míru

nalezne naděeného ohlasu u lidu
co je mí možného abych zachrá

vot ranou do srdce Landu byl

53 roků ttár tnanželka jeho 45Spoj Států a že obyvatelstvu ce

tva řádili volu id ri( ho4í
ktťřl e vyziisjí dolfe v vicuh lamiích

řrnirkých za AmWtnj plut
mohou mUla Ihned laskavé

Nabídky zaSIta na reu f Kochla
3XiS Hrreton Ave li ward fitt-bur- if

V 241

lého tvěta by te tím ulehčila

znační břemena daní na vydržová

nil mír na dalekém východě
Car hovořil delší dobu s pří-

tomnými jmenovitě 1 některými

diplomaty Rozhovor mez! ním

a japanským vyslancem byl naoej

výš přátelský Car kladl nemalý

nu která ho po šesti měsících oíe
kávala Nežli vlak těchto lest
měsíců uplynuto Mionie nskloni
la te láskou k jinému a Everhardt
nemoha doststi od farmáře zapla
ceuo za tvé sluíby ukradl farmáři

koně a celá záležitosť dostane ae

nyní před toud

ní velkých vojsk
V senátu panamská záležitost

Spisovatel Tří Muiketýrl
Alexandr Dumat známý spiso-

vatel francouzský pravili "Celý
svít křičí: Kde jest ten kdo nás

zachrání? Chceme hol Nehkdejte
jest dosud předmětem zdlouhavých
debat a plodná práce parlamen- -

daleko: máte jej po ruce JsteTéměř celé místo znlíeno požárem Odutrsftuja nřltrf t spotřuliovsné

náležitě připraveno a proto te mu

prodlužování vyjednávání velmi

dobře hodí Dile dlužno podo
tknouti že je špatným triumfem

diplomatů získání "otevřených
dvéří" tvítovému obchodu v

MandŽursku když je ve&kwi ad-

ministrace země v rukou ruských
Rusko jiHt a zůstane neobmezp-ný-

pánem v Mandžuriku pokud
nebude donuceno aby se vzdalo

nejen administrace tamtéž ale i

odvolalo vojsko t Manlžurska
A to nebude snadnou věcí pro

Japansko
Týž časopis v jiné dřpelíi tdělu-j-

že Japantko objednalo v Anglií

dvě bitevní lodi snosností 16 noa

tun každá a jednu prý hodlá sta

vět tamo Kromě toho te vláda

japanská postaralo o to aby měla

k disposici lodí vích domácích

paroplavebních společností pro

případ vypuknutí války
r-- poslední tvé notě zaslané

Rusku trvá Japansko na tvém po-

žadavku sby byla zachována čin

ski suverenita v MandŽursku a

aby byly respektovány jspanské

zájmy na Korei

Rusové mají oa řece Yalu vel

kou armádu a sesilují ttále tvé

posice které by v případě války

japanským vojskem nejdříve byly

napadeny
V Korei považuje obyvatelstvo

válku již za jistou a jest velice

rozhořčeno proti cizincům a ná-

sledkem toho vštxbny vlády se-sil- ujf

své posádky které chrání

vyslanectva Američtí námořní

vojínové střežící vyslanectvo v

v Leoulu obdrželi po 100 opas
cích nábojů Vojáci tito kromě

amerického vyslanectva ttřežf

také elektrické osvětlovací zaříze
ní a elektrickou dráhu kteréž

jsou majetkem Američanů

Panams

Ustaveni te vlády

Úttavnf konvence první záko-

nodárné těleto v dějinách nové

republiky Panamy sešlo te dne

15 ledna zorganisovslo ae za

dočaioého předsedy G B Ama-dor-

tt dočasného tajemníka
Nicholase Victoria Zvolilo po-

tom sa předsedu konvence Dra

Pablo A otemenu Juan Brin

to Vy jsem to já jsme to vši Alky % krv vyhol) sanitani krev
uf kot ní choroby bystři mylflol

tární jest tím ttále odsuzována

Senát v minulém týdnu pouze

přijal zákon na vyhubení červa

bavlnového jak ho přijala dolní

V llavre Mont vypukl dne
14 ledna ohefl který způsobil xrtv emum a brumlou

Cena HO cunlflškody obnášející 16oooo a druhé
ho dne v ssutlnách ae znovu vznísněmovna Dále přijato bylo

založení nové pozemkové úřadov

chni Můžeme si prodloužili
život chceme li právě tak jako
si jej můžeme zkrátit! Nepřimě-

řeným jídlem pitím přilil unavu-

jící prací tělesnou i duševní vel-

kou ataroslí výstřednostmi jistě

til a roziířiv e způsobil mnohem
lenekettuf kaSst173ny v Sev Dakoti rozvržení po-

zemků oa hlavu u Indiánů Stock-brid- ge

a Munsee ve Wisconsinu

větslcb ještě ikod obnášejících
1400000 Veliký hotel llavre
nové divadlo a jiné obchodní bu

í

-

aatbmnUtduoliii)
katar pila prft-SnS- k

pradnSni--
hrtanu rosa-dr- n

pilo prsní
boUsU tutuH- -

si ukrátíme dny Života kdežto

Trinerovým Léčivým Hořkýmdovy byly zničeny a ohněm celázaloženi indiánské průmyslové

ikoly ve Wahpeton N D a při Vínem si je prodloužíme Ne- -

ru —i- -t BlnavbMjlB4
asmoes plísni

prtnt m krínl vt141 v kráskám
tw fsdtoé

usmějte se ale přemýšlejte Tento
lék jak známo jest složen c či-

stého vlna přírodního a 1 vybra-

ných bylin Víno povzbuzuje
žaludek ku práci byliny hojivé

důraz na dobré a přátelské vztahy
meai Japaoskem a Ruskem a pro-

jevil oaději že zajisté se podaří

stávající spor vyřídil! smfřovací

cestou Refi carova působila na

vyln-
-

nmlý dj"m
Ve tvém rozhovoru a ameri-

ckým vclevytlancem McCormic-ke-

pravil car důrazné že ti přeje
aby trvalo upřímné přátelství jež

panovalo dlouhá léta mezi Ru-

skem a Spojenými Státy 1 na dále

Rozhodně popřel že by Činil ně

jaké překážky americkému obcho-

du Na otázku vyslancovu )k
ae vede nemocné carevně odvětil

tázaný mocnář že léčení pokra-

čuje dobře a není příčiny k oba-

vám

Z asijského východu- -

Stáli připraví vála — Ker tjílci
pobouřtni freli (itincům
Jeden x oejtepšlch válečných

dopisovatelů avftových Bennett

Burleugb od londýnského "Tele-graphu- "

popiauje takto situaci na

Východě
Podmořská lana jsou v stálé

činnosti a nestačí posýlati depeše
z dalekého východu ale nezapo-

mínejte že jsem už před Časem

sdělil že Rusko ještě nenf k válce

i
i

f- -

jato usnesení aby se postavila
Harrisonovi v Indianapolia u polty
tocha
Senát schválil následovní jme-

nování:
Wm II Taft 1 Ohio za tajem-

níka války
Luke E- - Wright t Tennessee

za občanského guvernéra Filipinů

Henry C Idea Vermontu za

místoguveroéra Filipinů

působí oa bolavé sliznice žaludku
a střev Tím naatane pravidelná íitiáDS[!}BiG 1iO

i činnost těchto orgánů tělesných

potrava hbitě jest strávena a v 6aoh
čistou zdravou krev proměněna

severozápadní Část města byla
ohrožena Vítr v tu'dobu hnal ae

rychlostí 40 mil za hodinu Ohefl
druhého dne vzniknul v lékárně

Strongfellově a zničil celý čtverec

obchodních budov Plameny pak
vichrem zahnány do jiného čtver-

ce kde te nelézal velký oděvní

sklad a několik hospod a re-

staurantů a zničiv tyto rozšířil ae

ohtfl východně I ři požáru lupiči
loupili v opuštěných domech a

ukořistili mnoho cenných věcí K

uhašení ohně muselo být povolá-
no na pomoc vojako 1 Fort Assioi-boin- e

a na ochranu majetku pro-
hlášeno vojenské právo Ihned

po požáru utvořen byl výpomocný

výbor který se portaral o přístře-
ší všem již v ohni ztratili avi

bydliště

Tsate iiU 18 roka eivtdený
VihUnnými rroptkými Ult&i-- i

vytkoatcBy Jimi edporueoTa-n- f

prostredsk prsdci všoky
léky ponšlvan' proti

rlí vdB#m ohorabim

Zasedáni 58 fconeresv

Přtdloha 9 duhodUm soudu — Soud-

ní vfber jtdná 0 Groivtntrovt ná-

vrhu na ebmtttnl vydáváni toud
ntch tikatů — Prt ivltevj mlr

V senátu předložili senátor Cul-lo-

a v oižžítn domě kongresoík
Foss óbs c Illinoisu návrh na
národní dohodování pro spory
mezi dělníky zamístnavately je-

hož původcem jest W W Foster

f Cbicsga -
Návrb ten ustanovuje zvolení

šestičlenného dohodčíbo toudu

v nímž by mil také zasedati ta-

jemník obchodu a práce Každý

Člověk nabude úplného zdraví a

tím jistě prodlouží si život V

lékárnách Přímo zašle vyrabitei
Jos Trioer 799 So Ashland A v

Chicsgo III Elegantní kalen-

dáře za 10 ctů

ooml ďédál tíico pod4koviti
uninl s vplocomi s visek mi
BIKk s ltvo4a f I leitos (129

X prodi) ▼ UkAnáh

KR01HKA UDÁLOSTÍ

Hoa aa zajíce

Největtl bon na zajíce jaký kdy
západ viděl odbýván byl při dol-

ním Butler Creeku u Echo O re
Dle dollýcb zpráv bylo při tomto
bonu 10000 zajíců usmrceno a

— Předplácejte no na KUJ TlinO HW ( f
R F ŠIMANOVSKY

654 Scott St MlIwaukeeWIsPokrok Západ iv pouze $1

rocné


