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Koup který i piiatil do spekulace "'"pěném omrOvku upromlvd U
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''M''1 1:0 "vítu politického u roiilkttii(ltoAff vém člunu tkri plovoucí ledvmusela následkem toho prohlásit! V císařská roJině Isou nnvé
Kdyl ta mu to po kdnohodinové rocmílky následkem jednání arciňpa Irk požádali t plrjímatidn
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a+ otiroviké práci podařilo Sliowouinriy banky obnálejl vltstné onixrte ťcrdinanda Karla kterýIWiniam (Stok ni ochranné cle a rotcilrním arlílcl ichránca muájooooo podílníci budou muset vzdor námitkám císařovým ne
'd ho ke dnu řlunu nhvánti

přijato nanesení
by bylo opraveno Dál dopláceli n své dílce by dluhy chce upustili od slečny Heny

hv taiemník eh

Z Wiihtnrtonn

Ihyan na &U?nttt%t h'mrpett
a JImna it effi ibhlujt— )
WJh hmtkůjt froliilittPhl
Mei konzervativním LHIUm

Morrifion dal na tpáucnt centuty moniy ttn Kryty Vkládáte Ssutirrovy dcery profesor mate
byl vlak nt ntSléml kuiem leduIňm est libováno Že veškery Jich matiky 1 níž se seznánu ho

chodu práce oznámil kolik koní
kotárů jeho odbor poulívá vkUdy budou tachránřnv Tli vyhoínn i tíží aám e t roucně te do ní zsmilovtkdo lOU ti líllM iirh ullvillrtnlnLlL - I1-- Í ' !

Arcikníže se vyjádřil ie Drv í 1nv iinujr i mezi raul- - c ti- — ' ipouutDi naoKy npojeno tOlltO a jw vyt niinu idiiii
kálním vedeným Urvaném rP'"Dí eo hev- - Utkoty návrh- - gice v e Hudion a Hclíord íluncm dále bcípochvby Ze hodlá následovali příkladu tvého

0111 OOxtavinl rlumi tm(LA -i i
bratrance bývalého arciknížete

Leopolda a nynějSího Leopolda

uíj-- v posieuoicii unech opřt ku = iou tane nasierikem toho ravřeny ynui
inaíní roaíííil to hlavno nálcd- - vv""Kon"' lce McKinleymu Zlodějský pokladník učinil úplné ''0 t5° oálilé oblevfi uhodil
kem híi kterou Uryan přfdjel ! miltonovi a to nákladem přiznání opít silný mráz a na mnohých
banketu v Lincoln "(Mech doíWI bllmd V
1_L_I'

pořádaném na "!Ck febř"'y Cn tvlnv Mál touá

Woclllinea a vzdáti ae nároků na
vSecka práva a tituly jakožto Čle

Irho ""'"i hiuuiio-i- viBiia vyajciio pnviini po návratu s na císařské rodiny habsburskéVůdce bavlnových býků Dan e ucet- - llryaa totiž orohlásil l i" p0""'' 1 lňclm' roJ' P'° ZkuM Je diunte pak ml I jt lbodaejllho pit Dplllaby mohl svoji vyvolenou učinitii c ' nicsia iciuucraiuca oa o liup' te sor Laneleyho které konřilv - r p paien oo pumy Ba pod nuou Tgkí Nebřijkademokraté muaí chválit! poslední svojí chotí Arcikníže je znám 1)prohláSenl záaj z Kina Cilv K0"rom°yrn nezdarem Thaye ako dobrý důstojník člověk střimT ?r°- -
dostal ivoii porci v Lincoln

že z tu cenu koupí soooki„i „i - _Aíirnii L r ma"- - P°aal n4'" by byl učípn Dutiouci konvenci a zlivý a vážný který dává na ievo
rmmifH isihiblft Nikdo v8k z přítomných Cvcrozápdní části klesnul ažnírnu pouze některé dodakV ialíJDen aoaek k Ď1"4V dle nehoŽ liberální náhledy k vůli nimi se

vyžadují poměry a události Lv y y vcře)né pozemky
_

Spoj
lilA naIÍU 11 1 i nejednou dostal do sporu se svýmcenu prodati a Snily na to zvýšil vb„:i _ii bratrem následníkem trůnu arciVypravuje ae ie Bryn ie dl U u l 7 y °

svou nabídku na 5 centů yřicetho mrMU p0 cclých rok0- un a UIU JJfJ Ona válečnou stezku proto ie byl
národním demokratickým vóho

knížetem FrantiSkem Ferdinan
demkrech v jedaom kuně Pilmer z — — neboť teploměr tam ukazoval 36

vlny nabídnuto Cena tato festi a _- -i rt podal návrh na notrestánírem zasedajícím ve Washingtonu Ve Felixdoríu u Vídeňského
nejvySSÍ 2 posledních třcet roků ém Wisconinu panuje ohromnáupiatoosíi pn volbách a polici- Nového Města se událo hrozné neuražen liryan nalézal se v hlav-

ním městě když chůze výboru ckych sjezdech Živelní pohromy zima a dráhy nemohou udržovali ítěstí Při naplflování vybuchlaV eoátu podal senátor Morgn V pátek ve dvě hodiny v noci Podélnou dopravuDyia odbývána a Abbo ekrasitová bomba a blízko stojící
pionýrský nadporučík Emmingeriovi cienu téhož výb ěsteCko ivozumi ae tamo stDou že

oru" ie jest lllhrT
7

T?1 Přinl0 " "
iebudedo ETÍ wfP y°íVíhi Mville AI tornádo

?7 má„byl "tvrou Hniní způsobilo

zde očekávaje patrně l(irri Minnesota dostala svfli díl a a dva delostřelct byli na kusy roz

Josef Šrámek
2320 No líStli Ht
Toť jméno mladého muže kterýi pracuje v

úřadovně uhelného obchodu Sundsrland Bro
na jižní 30 ulici

Jest to Čech mluví česky a přeje si aby
Češi kupovali uhlí od něho Jest zdvořilý a roz-
umí tvému obchodu

Zajděte tam— do rozsáhlého uhelného skladu
nalézajícího se zrovna na sever od plynárny

Víechny druby uhlí—NejníŽSÍ ceny Samo-
činné prosívačky— Velké žluté vozy

Výborof krásní koně

Plná váha 3003 liber na tunu

i' trSlivou rrsj I Miliit Mktn tiL trhání Jejich mrtvoly skýtalyjuwu pufrTMU aviak zkázu U rCU- - I wmiuhi uvuyiu I M U v C1IW III ( B£U Il£
Mflrjan rnři niuvKMui I _ I 'víhnr lonln rL Úl ! I 'ur hrůzostrašný pohled VojenskáPnir

-
ni" i

" uikiumny mauamaureaoouinern od roku 1887 Teploměr tam vj— uplu iKuuiu- -

laboratoř v níž se neštěstí událoval nechtěje patroě věnovat! svou K"viCien K ap dogaIi řprivu od konduktéra na ™Mi v noci klesnul na 37 stup- -

ířední pozornost kandidátu který
y ? ? mitk°- -

sever jedoucího osobního vlaku Bů pod nulou NejvětSÍ zima pa-i- l
11 ty__ vá zakládala výhradn na Snn __

byla téměř úplně zničena
v n a uiuuiui vvnnr in i ' — ufwi nunvinnii v Akrnn ni rmhi nnvm viair v m v niinn nohnp' I ť - I) I I I i w -- I flll tC I — - — ' "'JI UUW Bělátekiiaivvil rreuiona Dovolme 10 1J1 ii _ n i__i __ _mlčky odročil a když se v tom — i jn ' " "jyz xraicc piuu 3 nouinou ran- - siezi icpiomer az na 47 si

Princttna Štrpdnka te proctiuje teokamžiku Dryao objevil ve dve 1 " in"i" í" P' Pfjel do Moundville že vlak pod nulu V Biwabiku bylo 43
#wuwva ht-u-a u iii 11 uuii iianranv t a „ třfch byl uvítán jen některými třt— „i tJul "emom P" ro(K' " "4le P"a nuou

TI
ivým otcem 0 ij mil franků
Nemalé vzruSenf zde působí Že

laiala hraběnka 1 nnu%vrtui m
cieny xaezto jmi ho minulí aniž vwu „ Lel (evernl tást osady byla tor- - Cb caeo bvlo navKtfveno uiiti m - j - —

Bryn byl prý
"P1'"0' " P'flp( vlechen nide(n zaičena vefikeré tamní velkým mrzem a dva lidé se staliby 1 ho povšimli

velice uražen touto ""''"'HZrTr nnuiln uriw uwrceno Mound- - jeho obětí zeoá princezna Štěpánka a bývalá
korunní princezna rakouská pro

Za pobytu avého ve Washíog SUNDERLAND BROS COtuto předlohu z žert a k tomu :li:rZ: tT" V Sí' P"B níkládáo byl dotonu přesvědčil ae Dryan ie té milionový aoud o pozůstalost po
L

mlt vgichoi pFedněiSÍ demokraté h!°_:Py" a
' iciennni Kary v onom mriasu

zemřele královně matce íindřisce„ -f- - """"ř "'- -r icikiii l onná eie lcl té cirkusová anft
rjřatlonias 1 li a DoiiitIhs ul

Okrádat 30 a Jllckory ul
V pátek

1 Telefsnys
Iuii icujiu urnai ao li ! i 11 ' r~

vedený proti jejímu otci radikál"VHmiiM wvaciuji Uláli U
a a j _ t podaný Gormnem žádající rhánv

y X leěnosti při řemž mu omrzly obě
coane rzoy stříbra za mrtvou a ifho belgického poslance Paulod presidenta by senátu dělil u" not' " ro"ir" Poc1i

vlechno co vlád ví o oanamká Df J""1?0'' fř"c "kíoí víechno kolem sebe ničiti Krotitel
to ho dohřálo tak Je si umínil ie
ae tvým koníčkem zase vvieda na

ansona který je nám jako zuří
ý nepřítel jejího otce krále Leolueinn ternoen a flie teno vv-i:- i : f _i„ lzáležitosti

parádu a také to ufiůil ve syé řeči ' ii""" unci ira uimiii Dinu 11 u vsán
pravování byla osada úplní zniče „chopil vím chobotem a hodil ho poldaza avého právního obháíceV miSím dome Dřiíímána bvla na tornádem a m oho lidí bvlo L m „ tini Marblo WorksHraběnka žádá soud aby přinutil

v Lincoln
Člen národního drobná povolení výslužného na- -

eíího otce k vyplacení 17 miliooouciu rnmi m„ „( piau Johnson na několik mil nAii t„rinnn „ An r„ „: franků jakožto podíl z pozůstalo

výboru z Texa ' zaouo a zraněno
vyslovil o této íeí by vy"n' 'a)emnk války dále Že kraj je

'Je mí líto ie YT} LVní' by ozoámílí
zpustollen Víicl

onu Ul Neměl
ko k iJcb odborech se vydržu- - na mh(0

1

řeči následovní lékři Odjeli ln a nhnnral ři(ilřn iklii&iÁ sti po matce královně liodfíSc
r

i ' I I

líryao pronesl elgická a odůvodnuie avúi oožaie koní a kočárů a kdo irh Ul ? TA"" mlwaucké dráhyto dělati Oa ml vSak svou hU ' řuriv dvio nalezeno více nezu in- - a vek tím že nebvlo oři sňatku
Vysloužilci v Grand Armv do- -

" Kdfcžto západ a sever trpí mrvu a chce prosadit! co v ní má rále královnou niěi-h-

notářsky

vlastní

Novák & Kretek
2 1413 Jlínl 13 ul Omaha Neb

ZlioUiřuJI n prodírají

Mrumorové a žulové pomníky
náhrobky desky

a hřhlíorní práej Sch druhu
Velíor objMUiáTky ryrluujl ryohlapiíllvl a vkuin

ni dcuiii iiíitTvi kw iuu nulydali žádost aby každý vo la v ob- - ki„ --- s-i
zem na záp Virginii přihnaly setřeba věděl že zdrženliví demo jud uáno o rozdělení majetkupovodně Celá nížSÍ ěást Parkraté v temi nemohou jít s oírn proto byl majetek královských

č0Ské válce jenž sloužil nejméně ppřní z crí6 0MlJ nezůsaa

'Llí„i a— u" Jcu budov lékárny ale i kersburgu jest pod vodou a do veMusíme se ho zbaviti ať set manželů společný Naproti tomu-- ii"'-L' feinvch budov tam utekli seatane znenáhla a ti Se neb mocí """'" 'yuzneno u e na padnutí Železniční ta vrdí právník za ováné straov sevšichni obyvatelé kteří byli nuceIlO [iV alam aai tn nnn ann mi I ' --a hlučné to bude záleželi na něm ' _ -- -- M Hlín I I : nátor bam Wiemer že bvla učině
sotva se žádosti avou Lik„„ m„iii 1— 01 °P'ťť zaplavené příTolik by měl už věděli ie není na v roce 18(1 ne sice notářská

sloužilci

pochodí hvlu Inmlrm rnmclnu KIIL
I 'diktátorem demokratické politiky' 1' ' ' ' I 1 l _ I j in i i

— Kdo chce trochu ipásu mlt
musí si pro něj dojít přífití sobotu

Ie proto neméně platná smlouva
Matková ve které se výslovněMezi presidentem Rooseveltem bavlny byly roztrhány bavlna vuc"°uni °°'ny " °"ny pyy

KRONIKA UDÁLOSTÍ roihirena na ! míl rfn vftunif "topeny a doprava na D & O dne 30 ledna do Sokolovny Spoustanovovalo rozdělení majetku
f a a 1 _ t K - l_r _ l t dráze musela být úplni zastavena

a senátorem Hannou nastalo po
někud opět sblížení a to přičíně
ním cen poStmiatra Pavnea kte

První řízení soudní v tomto 1 VÝPRAVA OSADŇICKÁMoudrá riwhvíinl " íe ' ' z 1"" "yi lek "Orlů'' bude tam pořádat)
"haťrnický ples" a ten nejpodaře- -tam sníh naoadnul

Vlíucn v uhloJoler proceu bude odbýváno u soudní
ho dvora 1 instancev minu em tvanu vvdai too ka níIík-- ua minsnrý uspořádal v minulém týdnu na nfciSÍ hadrník obdrží cenu — Ie- -

vý soudce McPharson jenž zasedá stop ze svých loží Z jednoho Fráví když ukončujeme nái listpoeesť presidenta a kabinetu ho
Z asijskébo východustínu a k níž pozván byl také v councii tilům la zastavující domku uprchli matka otec a tři přinesl telegraf mutnou zprávu

nom abychom s třmí ''Orly" ne-

vznesli se do výsky jako ten pale
ček jeni se zavěsil orlu na křídlo

J I0

: Éll My Colorailo
nL UX 1 il 1111 i I I! Sl I „ ii_it bIJaooa 7 toho mraku totva vypukne bouře' ' uchu iiiuíuu aouuiii zt aeii a v rozeném zapomenuli " V" vynucnu v uniouoie ouze

Roosevelt po hostině obrátil se povsžuie nvoěífií vodičkářský ti- - doma nětiletáha hoSíka Tn Cheswicku Fa bvlo zasvníno A my zde máme toho ptactva dostlak sděluje petrohradský dooii: ' - — i w— — ii
K senátoru jiaonovi a pravil mu kon- - za ncúatavof Zákon tento nalezen byl pozdčii pod trámv ijo havířůz nichž v pondělí v oo a dost jsourzde: Ure) Kohouteksovatel newyorskěho fíeraldu ne

nimr hul t Anhh in ik i Ah in Straka Vraher Plálr P4řUočekávají úřadoí a diplomatické
aBf% p# uswuiijrwrii duji i uauugiju viavetjj me u Oiiaiuicn I Mu"w ucuyi junia aui jcuiay za
mezí finlm UStauovuíi 5a ÍťifH ttnpch rnrtínv nu( rn mm alrhrínřn Fřrdnnltlíi4 a 9M tťděme do druhé místnosti lovit Drozd Špaček Slavíček Palečekkruhy v Petrohradě ie dojde kI

Aai#ÍM ti ~~ 4 i' ' f f 1 í i _ _ _ ati a i 1! tl I Inho vnadit" Oba oak šli soolu a k nim druží te jtMi pěkný troj' — válce rusko japanaké Ne anad
jako kamarádi a hovořili o mno

JIŽNÍ KALIFORNIE

vyjede z Omahy

v litery 2 února 100 i

Víichnl kíloi! siiflaatnitl
ae hodlají nechť neod-
kladné oznámí to a příloiíí
fí00 závdavku na káru

lístek Vítámvás Tříletý a Beiček
wuut i ji jtíKuuKUJi šoupa-

- nimi "iiia iei na oiizku Dyi Bjna y vyucucm uuuio zidiu
vědoosť posuven! mflže cahájí tak vymytfin jako od drvofitřpovy aneb že zahynuli udufteoím Na

(i aoud proti jioé když vidí že aekery Koberce ftaty a jiné thrani zasypaných ocSťastořkúhýcb věcech jen na o politice Nuže hoíi držme se statečně
proto ie by se jí Rusko vyhýbalo
nýbrž z té příčiny Že celý ten po-

vyk válečný tropený Japanskem
bvl jen na zakázku a oomine

ťo celou tu dobu chovali ie k bude po nás čilá poptávkaI _ — I — —
j— W a i ftuiaiiiuiT "'Z W 1IK511 li UCICI avnviia aw jawa WUVIIUIIU

sobě tak přátelsky — Sváteční honci isou na tom
jako po smrti pres

a '
kdyi japaosko sezná pevnou vůli jaksi prabídně Já sám vysel jsem

důvěrně hod ne proti obžalovanému může mil do vůkolí Nákladná želez- - Výbuch rozlehnul ae dolem jako
identa McKin- - mu býti zabaven majetek aby se niční vozy rozbity byly na třísky a hromová rána a trosky zasypaly

soudní výlohy uhradily Stává se kola jejich oa sta stop vichrem všechny východy k útěku těm již
násíeiikfffn fnhrt vmir aain I nHliAfnni mnn aIn:ui nrapAialí v larhlA ?irkiani

leyno í
Kuska si za humna a zdálo se mi že mi

ítěstí přeie Nu ale co? PařezíNejvyiSf soud Spoi Států min S L KostoryzJisto jest ie Rusko neučiní jižtýdne Dotvrdil vinni nřínUní vvstuouil tídá Však se mi to vyplatilo sice jinakspansku ani toho ncjmcoSího potamkor Jednatal' ' ' -

j i

případu Crter proti tátu Teta lm z pouhé
proti sobě oavzá né pokladny byly při strašlivém pracují horečným úsilím na vy-)t- y

a způsobí při nárazu vichru odneseny do dálky klizení hlavní Itolyneboť nebude-ém- u

aspoH soudní Co na jihu řádilo tornádo tu v 'i tato vyčištěna v několika hodi- -
dalšího ústupku Rusko bude bych byl zapomněl že mě stará

poslala pro vodu Nu nevědomost
v tom smysiu že vylučování čer nejmeasun

Itoom OOO Flrown Illoolt
OMAHA NKD

hledět vyjednávání co možná
oochA od velkých Dorot v ořfoa- - útraty a mrzutosti Mnozí tfm ííních atátech náhli obleva orivn nich aby mohl do dolu vnikuouti hříchu nečinil
amen nrn#inirn nrnři íírn imiLn cnnanhum vtrUmi nnf m la niuAjnJi Lvat fAUA i Atntvo uwtttrh mna hiu r htr

urychlit protože jak ae z hodno-

věrného pramene sděluje stojí — Jakýsi Miller zde posednut
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" " #" "'"'vmi uaJJ B) UUI vv mbibwu WT Ul VOllUUIf aC WIIIWIIIUO BKUijv lálIIQ DCfOIIIIII(Jluwua UM III
jest bláznivou horečnou Objímápřítomná napjatá situace řífii

11975000 (milion rublů) denně
Dol tento nalézá se asi míli od

totiž u večer české dívky oa potká
ní a proto se tvto obávaií liž

Cheswicku a byl otevřen před hmntlhCar doposud nesvo al mioister

nepřístupné Rozhodnutí to po- - zákon poruíuje spolkovou ústavu ských životů si vyžádaly za oběť
dal aoudca Holme v případu jed- - o rovnosti lidí a že také majetek V Iodianě na řece Wabash
noho obyvatele Alabamy jménem nemůže býti zabaven nikomu bez hnuly se po oblevě ledy a u mostu
Roferse který obviněn byl c soudního jndníní Ziisvovací přes ulici Marktt v LoKoportu
vra$ltv tr1kftil nntnínit alJn fAiliic má nlal

dvěma rokv O dolu tomto bvlo skou radu ca pKřinmj írady o od po dclSÍ dobu vyjít u ulici Abyzoímo Its je plynovitý aviak do
tomu učinili přítrž strojí se naSipovědi na japanskou notu ale

může ae tak státi v přilitích dnech
aud se tam neudála před tím iád

m

l
OiíntriHuJo nttfisté a spotřebované

lilky i krve vyhojí íaruřcné krev
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