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na insťii mnoltivl ns hotovosti

Zprávy zámořské ! WAITPtt MttlNR pMeta II V ft AYWAltll UJ tfikl

a pioio byl ei hntvit dáli jl latmt
ni si ftnouu a ln nsdřji tis
tak přkné výdělek Udaná nti
mu vyplatil &vimlelí akmile

't 4

s doulá so l penlie tylo byly ta

chiáutny v ohntvtdoteých sklepa
nkh '

dnstali penlre rychlá smllell V
ZPRAH TELb

Čfchy

KuhHk mujittlrm fint lvi

Jak podmolakým lanem otná

Allenovi počato m oiývsli po

Nislrdkem loheta ehn 300011
osuli te ottlo bel tiniésinánl a

mnoho 1 nich vydána bídě na

pospat Ve svláltnlni tttedánl
derlenl le snad tou cihlou lo
není plece jen v poládku a protoPřehled ro MflAIIttdo a k nieno koupil Jan Kubellk který
tssel eltl k státníkovi a lam se

dosvědčí le sa desíti tisícovek
iegialatnry mi být povoleno fio'
ono nt rychlou výpnmoc Guvernér

prohlásil ttanné právo aby aabrá

se nedávno stal maďarským obča

nrin y Čechách vtlkoslalek Dej

chory u Kolína nad Labem Zt(se ilatem do pokladny iplt 1 kdylKRONIKA UDÁLOSTÍ

Trtit iloclnu v tátítl
ho sa rtnoiitii hledal nemohl ho oěno bylo loupení a plet dvanáct

lupičů bylo jil talčano v tsiitínáchnikde naléJii lak ilodři vnikl do
týl uplatil 500000 korun praví
se le na tomto velkostatku se

nyní vždycky usídlí jakmile tekáry nebo unikl to t táhadou wmMlwéBrledmiuulou tobolu oIpoldn

koupil kut potlačené mosase
Allen běžel na1 policii ale piáčko
vé jíl mezi tím byli přes hory 1

doly

řUltlmort obiti plamení
Olicfl který povstal v neděli t

If hodině ráno a výbuchu v 0I1

a kterou si láme polinu ve Sterttvrtldil ítkÝ omI Meunier ntvrátl ze tvých uměleckých cest

Mnoho osob bylo při tomto
strašlivém požáru zraněno a ně

kolik zal ito Dosud te odhaduje
lo bylo zabilo 9 lidi a 1511 zraní

IVlroitti paní Luettu Sevellovou ung niavu imoj 1 nieinici apo na nich! ho provází jeho choť
Irfnoati a 1'inkertntici il byliv nedíli rána donucen výčitkami hraběrka Ceakyová (Jak pak ho

no Hasiči ta chovali vesměsokamžití na místo vyuláni Spotvědoml lim le udal predbížné lam v Cechách budou nyní jmenociioiie toiina r iiumia Lo na
lečnnst neclio o krádt-l- i mluviliho výslechu vzdat ir y pomleli rohu llopkíns 1'lace a (ierman St val? Pagratz či Kubellkř— Pozn

red)dopoleriua jettí před polednem nabyl tak ohromných rozměrů žeMayoc tavfel test divadel v New

Yorku
v soudu zapisovatel přiznal t co tuto zprávu písem nepodařilo

Ministerstvo osvěty a vyučování
jmenovalo komisti sestávající aviofi i dví hodiny nt lo odsou se jedli hasičům ho obmezili Zkuste je a dozwUe pnk snml ta Jutu UlmdneJMlio pirs naplil 47mí ]ten na doživotí do vézení t v pít Skoda plameny způsobena se páčí

Mayor McCIrIUu rockázal aby
bylo v New Yorku Scit divadel
zavřeno a to následkem lohoN Ée

hodin večer jíl ic nalézal na ccs'4
ji A ai i loftto r9 Ai A a Ai As rfh iina ion mil dollarů

Za půl hodiny po výbuchu na
do káznice v Jickion Meunier

nedbaly rockazu jejž vydal mayor

předsedy J Koiíry V Hynaise
C Kloučka J Schlikanedra A

Němejce J Prelatura M Švabin-skřh- o

L balouna kteréžto ko-

misu' připadá úkol sestavili České

oddělení umělecké výstavy rakou

přiznáni tvém vypovédél le ne) étlo a již tucet velkých budovpřed nedávnem alty v lútlito 1)1
olivo chtél aevellovou i tebe oirá ve vtlkoobchoduí části městavadlrch byla tičinioa berpeíootnlviti a k tomu účelu koupil v lé

jako hrdinové a mnoho jich one
mocnělo následkem nadlidské ná

mahy

Nový pokrm

Slfdiijrrli- - li pilně čaiopisy Čtete
v nich jistě každodenní odporu-
čení nějakých nových pokrmů
Hádá te pilní by přípravou byl

pokrm vhodný pro přemožené Ža-

ludky lidské Odporučujo aa nám

ovet pluníce různé náhrařky ká
vové jež prý každý žaludek zírá
ví Vso to zdá se nám býli zby-

tečným Proč ne jiti ke kořenu
zla totiž tpravítí žaludek aby
mohl přijímali' co nám chutná?
Trincrovo léčivé 'hořké víno to
učiní: tetílí Žaludek tesláblý
umořený a rozbolavělý a dá mu

plamenech a hasiči se zoufalouopatření a opravy které by pokáro otruftfk ale tam mu dali ské na květové výntaví v Slnámahou marni snažili se zuřícíjiMovaly bezpečnont olcnstva

f
t

f
'
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r
palmě něco jiného neboť to na

plameny zastavili a přivést! podMayor vydal rozkaz ten pro to di
Louisů

Provedení výzdoby sálu promelo účinku na nčj a Sevellová kontroluvadel a z nich v6:clinyž na lest
pak vftbec zdráhala ae plti víno
olruSíkem které f nabídnul

české a polské oddělení bylo svě-

řeno J Kotěrovi
rozkazu toho uposlechly

Dar marockého sultáni 'presidentu

u jeane noume v nedcu v noci

již zničuno bylo skoro čtyíiot
čtverců v oné Čánli města a oheň

obotu odpoledne plisel Meunier
Z dalekého Východuopít k Sevellové až paní Church ťo parní lodi llohcnzolltrn

Nepřátthlvt inad jii tahdjeno—- -ová u niž tato bydlela nechtěla přijelo z Tangieas do New Yorku i :

n i-

ho k ní pustit ale koneční ti vy lest arabských koní kteréž posílá

zuří jtSti dál O 3 hodině poča
la hořetí radnice kteráž byla po

slavena nákladem čtyř milionů 1

jež vedle kongresní knihovny po
važována byla za nejkráanějlí bu

Á'uí1 kotdri na řtci Valu

Kostky jtou vrženy Žapontko
přerulílo viechno diplomatické

číhal pfíležitoat a dostul ae k ní

Sunderlandovo Eclipse uhlí
vydává tilný Žár—jest prosto jemné hlíny a

prachu Věnujeme zrovna tolik péče prosí
vání a dovážení Eclipse uhlí jtko věnujeme
i lomu nejdraŽSÍmu uhlí

Eclipso ořechové $500 tunu
do kuchyřltkých tporáků

Eclipso ku h o vil $525 tuna
do pecí nebo vytápěcích kamen

Též pravé a ttálc oblíbené

Jtock Springg Ssíii $715 tuna
MNOHÉ JINÉ ZA RŮZNÉ CENY

SUNDEELAND BROS CO

darem presidentu Rooseveltovi
sultán z Marokka aby mu tímtoTato ho poíala vyháněli a Meunier schopnost přijímali a ztráviti vfie

co mu dáte Vyhojí bohatou
tliznici Žaludku upraví vymílo- -

vytasiv ottrou dýku kterou míl zpnsouem opiátu oar který mu spojení a Huškem a Žtpontký vy-

slanec Kuřino byl vyzván aby po
žádal petrohradskou vládu o pro- -

dovu v Americe Také posta v

té samé době chytla a obí tytopřed dssem daroval Dál president vání žaludeční iťávy t tím vzbudí
pro ni připravenu vrhnul ae na

Sevellovou a začal jí zasazovali Týž daroval sultánovi před ne
budovy propadly zkáze

poultěcí listiny Zároveň dányráoy Zena ae zouíale bránila
docela přirozenou chuť k jídlu
takovou jakou jtte měli v mládí

dávnem jednoho koní jednu molu Hasiči namáhali te celé odpo
tylo propountěcí holiny ruskémubyla itraslivě pořezána na obou pět psa a dví kočky Arabští ko Velkeré výkony telat te ttanot
vyslanci baronu du Rotenovi v

ledne aby oheň doslali pod kon
trolu leč vlechno bylo marné

rukou Do zad byla vrahem bod
nula sedmkráte srdce i plíce její

ňové jsou ze stájí tultanotých 1

jeden sedmiletý hřebec nosil samé
ho sultána na svátu hřbeií 0ut

proto o sedmé hodině dal náčelník
hasičů rozkaz aby budovy nabyly probodnuty ale vzdor těmto

pravidelnými krev slsne se čistou
a bohjieti mysl jasnou a bystrou
svaly tuhými a pruloými a oer

vy pevnými Zdravému člověku
udrží s upevní zdraví nemocnému

f
Tokiu Úíední vypovězení války
nebylo dosud učiněnu ale očekává
te že buď v pondělí neb v úterý
k tomu dojde Možná že nepřá-
telství bude zahájeno i bez úřed

ní jsou Čtyřletí SultanAvnadko- -

ohrožených místech byly dynami
ranám utekla přece jeítě do chod

by teprve tam tklesla mrtva tem rozbity a takovým způsobemMeunier klidní po spáchaném uraiiftdiai in a iihhkiiis in i Teiersnyioheň byl zastaven a tak několik je viati rro žaludek krev a

koní s několika sluhy koní ty pro
vází a také víecliny postroje 1

sedla vezou se'iou Onen sedmi

letý hřebec jest bílý jako sníh 1

Olirailnt 20 a lllekory ul } 2'!i-7fM-- 15Hkrvavém Cínu vysel na ulici a ního vypovězeni války a nejpoz
dějKf depelo tomu nasvědčují
Ruské zájmy byly tvořen v do

!:
nervy jiných léků bráti netřeba
V lékárnách Josef Trínfír 799
So Ashland Ave Chicago lil

jedoom obchodí koupil ni nožky
jimiž ti ustfihnul ivá vousy nace!

krásných budov na jižní Charles
ulici bylo dynamitem rozbito leč
ani tento zoufalý pokus plameny
nezastavil a ty draly se zkázonosní

jeden z oejkrásofjiícb exemplářů
lei do svého bytu i ulehnul Ceká

Kdo si přeje Trinerova kalendáře
hledu rakouského vyslance v To-

kiu Nejprvé bylo o to požádáno
vyslanectvo italské ala to te zdrá

je že požitý jed přinese mu amrť IDP1

arabského plemene

Milionář vrah

V Norton Kans započal minu

v před velkoobchodní částí místa mutí rychle se příhlátili a zaslali
V krátké chvílí sedrniposeboďový 10 centů

Pocítil vfiak pálení v žaludku

proto mu napadlo aby ae udal halo vzílí na tebe tuto velkou zoť
hotel Mullmt byl zachvácen a dále

vlastní

Novák & Kretek
lého týdne soud se Chsunceyem
Deweyem a dvěma jeho pasáky

také bez váhání to učinil Meunier

jest Zenat i chtít ae Sevellovou
po Charles ulici hnaly se plameny
kde padla jím za oběť také nád-

herná íedenácliposchoďová budo
kteří jsou obviněni že zavraždili

Novinky z Bruno Neb

— Pao lan čapoúVti prodal
t

Uurharda lierryho a jeho syny liiiťířfc
i
J li' 1 1413 JlŽnť 13 ul„ Omahí Neb

Zhoiivvjl a jfiííitvJI

povědíiosť- -

Žtponské lodí přeiitly křižovati
v úžíní žaponské a očekává se

srážka t ruským bitevním loďstvem
co nevidět
Druhá výzva v Žtponsku byla

mnbilisována a mužstvo to bylo

zapíísti milostný poměr ze vzte
ku že ho tato odmítla ji zavraž
díl Když byl pfiveŽen do Státní

va Union Trust tpol Věechnymajitele rence v sousadství Dew y tvoji farmu p Jo &al atoví a kíce

za J75 00 akr Jest to sice hezká
#Y-7r- MT f7M J- Mniniíinníí ii iuhtvA tuutinfLirho Tento jest synem milionáře tyto tak zvané ohnivzdorné budo

vy hořely jako louče O osmé ho
ho vézení pochvaloval aí že to

z Chicaga a pro svého otce řídil suma peněz za akr pozumkj ala
díni vznítily se budovy CalvernejvítM renč v západním Kansasu pozemek len jest krásný a jen půl

tak brzo vlechno skončilo

Železniční společností vystí
ubytováno v kasárnách pravidel i-j- 1 r ' a irmunni fraiw Teii II ni II II

Ivjííitable jež považovány bylyRodina Iierryhoestávaj(cí c otce míle od měna Mmmmmtt— „tminMy vřliijl rvlilllv vSnnza nejsolidněji! a dále hnaly se
—Pan Henry Šil ala přítel o

hovalef

Jak ae předseda západní jedno

matky čtyř synň a synovce Žíla
sedm míl severovýchodní od renče

MHHWM-CMWrvrlw- w tKHK4H0~O-K-plameny po Ualtimore ulici kde
jednoho ze tvých hřebců kterýž

Dcweyho a týž obvinoval lierryhoty železničních jedijstelft F E zachvátily budovu časopisu Eve-nín- g

News odkud zaměstnanci Hostince u "Modré HvCzdy"ho stál před třemi roky jako iřlli té

ných poádek které vytáhly jprotí

nepříteli
Dia anglických ůeptM tilné

žtponské loďstvo vyrazilo k Chu

mulpo aby obsadilo Koreu a při
lorn zajmulo několik ruských ob-

chodních parníků
Žaponsko vypravilo dva armád

že mu řeže plot ostnatého drátuMacLead vyslovil mají prý že- -

ň

í f
I

museli rychle prchnout! O půl
hříbě JtHoo a jenž dnes jelié stál
bratru za 2CO Pan Šahala

lezniční spoIeínoMÍ největsf zá kolem renče Mezí Uerrym
ďjci plameny řádily tak hroněDeweyem bylo vůbec nepřátelství měl Iři hřebce a viíchni mají

sluhu o to že tolik přistěhovalců
za minulý rok do Spoj Siátft i do in hauičí te vzdali viechny naděja sice od té doby co Utwey koit

"pedigree'' Jtou to iiejhplí koně
V 1ui1ov rrt tortnl HitiA A 14lt i 111)1 III ul Omaha

JsvBWKxwssat řAtrax rxmro
27— siíiIii ns fmm 'liuiiý hinř líl iířluruveri

ze je zastaví nemocnice naKanady přijelo Nikdy prý žele pil prairu a ohraničil ji plotem ní siory po 40 parnikacn nav okresuCslvert a Fleasant ulic musili být HuznjKiiiienie sn zastavit u MICIÍAIKK s fACIVAčímž zaiiezil ostatním majitelůmnice nevínovaly tolik času a tolik i-- Pan Frank Koza pracuje navynesení pacientipeníz k tomu účelu aby přivábily renčí že nemohli na ní pátti svůj
Dví oddělení čtvrtého a pátéhodobytek Dne 3 června Dewey spřistěhovalce do Ameriky jako

loni neboť chtějfaby severozápad pluku byla vyslána aby patroloněkolika tvými pasáky zajel k ren Nejolilllieiiíjíí sIMIske feclift Z Oimifi I wnltiim J í

vala po ulicích v poblíží ohně ači líurryho a ukryv se v poblížía jihozápad byly co nejvíce zalid

jakémsi patentu na ovorávání li

sírované kukuřice a hodlá t t
ním odebrali do Prtgue by mu

byl lammějftí výborný mrijnlk
krajan p Jan Pabían pří lom uh

pomoceu Jak se dovídámu ho

chránila majetek a udržovala pořápočal stříleli se svyrni lulrti na Elegantní znřízoný HOSTINEC

Jcc ZToTrdlr lAt liž Ifí a Howard ul °
k Nádraží JJ & O dráhy byloHiirche Herryho Daniela I' lr

níny a tím aby příjmy jích časem

b zvítiily z těchto kraji) Várchny
tí dráhy míly své jednatel po

f vrop rozeslané a ti uMvlí
ryho a Alpheusa U rryho To se zničeno okolo desáté hodiny a

zároveň" také museum O půl
dvanácté přijelo t Philadelphie

iulo v Cheyenne okresu a př ll dlá býti t patentním ovorávačem
lim hotov do konce tohoto měsíce Výlef tíf Kruiífiv 'Cnliliiet" atAIn lis řeim JiikoJi í nejlejití jilva Inlivo T

Vl( Nu kLInflA fini riftii Ih ti1li&l v(tm litini IIIPV a iJI„i linlnf ▼ ičení mělo a vrahy být odbývánoosadník Om zvláštní výhody Dle
ky ('liiiliiý Akiii'k vidy no řuee150 policistů aby pomáhali baltí Přáli bychom srdečné p Kozovív St Francís okresním to tldlejjeho zápisu přijelo do Soustátí za

4 í-- O bfijncu iiíuD kmlimfi žádá JOH NOVÁKobžalovaní žádali vlak za přeložerok 1003 úhrnem 931315 příští
mořské policií a vojsku chránili
majMek Na Uopkinsoví plácku

počaly hořeli llopkíntova banka
ní soudu do okresu Norton —

by se mu vynález úplní zdařil a

dobře a ním pochodil Pan Koza

zabývá se strojnictvlm od malič-

kostí a jcot n jlťj&lm v oboru tom

hovaleň mezi nimiž bylo 64340 v

kajutách Jest to dosud největáí V tomto soudu Jest sňčastněno
National Exchange bank a obéčtraátt právníků a sice H pro (bpočet za jeden rok V těch bylo

Koreu Ruské bitevní loďstvo

opustilo přístav v Port Arihur a

vydalo se na Cfré moře Žaponsko
přeřízlo kabelové lano mezí Ko-

reou a tvými břehy aby nemohly
po něm posýlány býti zprávy o

pohybech vojska a loďstva žpon
tkého

Silné oddělení ruské Jízdy op
ttílo Mukden a vydalo te k hrani-

cím Koreí Okolo Valu řeky shro-

mažďuji se válečná síla Rusů
Z rakouského vyslanectví v u

zaslána byla zpráva Ho

Vídně Že st? očekává cámořtif
bitva mezi nikým a žsponHkým
bitevním loďstvem každou chvíli
Dle některých zpráv tři ruské

doprtvní lodé s vojskem byly
žsponským loďstvem chyceny a

zaimuty ale-- zpráva lato dotud

nebyla potvrzena
Na řece Yalu slojí 150000 ko

záků kteří tam očekávají žapon
fckou armádu aby jí odřízli věr

rtinu komunikaci s Žaponskem
což dle francouzských stratégů je
znamenitým válečným latiem Ža

portsko má tak nepatrný počet

jízdy ža se 1 touto ruskou sílou

tyto Lftdovy záhy podlehly plameřt4 507 z Evropy aoV'3 t Aeie ti'jbu a 6 pro ctít a soud Ulitu tomto okolí

— Neopotmflta se příStl sobotunům fsk obrn zlravil jednua 1 a 573 z jiných zemí Z tohoto vzbuzuje pozornost v celém státu
I? T iiiwsli r 1'ozMiikovy Jednatel

tl 1 0lCI dl a veřejný riotííř
v llu NlruaUa

Md na iirmlef rnnolio pnyi ihUti v olinuli b ('umínit HlHiilnn I)n'1H
fui 1'liillit Minii ni a lliiKiie nul) ifljei!'iti Ksžíďuiu póellvé a
Slll hllvé plfsllllljl 1HlllH

obchoJní budovu po druhé ZČáiteční i v Nebrasce l'ří zacelku nemělo 199701 žádného
neb řemesla IJ4683 Maternity Špitálu muselo býti odhájení přelíčení byla soudní mít- -

doMsvít do maSkarního plesu
kterýž pořádá Těl Jed- - Sokol
Žižka v liruno v síni p V lítat-nýh- o

Na plesu tom zastoupeno
bude maskované vojsko ruské i

nosr naiuia rrvni sraíka mezibylo vyučeno remeslnm 6999
právníky se udáU ve čtvrtek kdv
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neseno 18 žen a děcka neboť

bylo nebezpečí že také lato ne-

mocnice bude zachvácena plame
ny Ve tři hodhy v noci zabou- -

byli profesionální lidé a 315 Mj
míli rozličná zaměstnání N"vlie stát žádal o dovoleni aby směl

:mt3i3xt tíchto přistěhovalců usadilo se japanské a sice vyzbrojené jako vplípojíti jména čtyř svědků k ob-

žalobě ťroti tomu se vzpíral fd městem výbuch neboť chytilo
ISill

v New Yorku a sic 334661 v

Pcfíjtlviiuii jich znstaio 177169
Čsseyálk) líudc 13 Rusů a 11

Japanců a proto neneeht si ojltHessin ale námitky jtdio byly 150 sudů kořalkytiložné v čís 34
Uanover ul a z budovy vyletěly Oflutruiilfri fifil k mtil liivýbornou příležitost a přijďte sev massacnusciia 05737 v iiiioois

noci a byly lo prý hlavní japan
ské lodice torpédové j'ž ochromily
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