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3Cskryl se s několika přáteli ve sto
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Uejlepsí TVRDÉ a MĚKE UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd

Nejlepfif Illinoilké v kusech $550 drobné 1525 Cberokee drobné za
$400 nejlepšf uhlí na vaření NaAe Beacon Nutuhlí$3 50

Jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

během života konfederace Ježto
Jefferson Davis byl jediným presi-
dentem konfederační vlády žádná
dcera jiného úřadníka nemohla by

pravdivě představovati konfedera-
ci Z té příčiny nebylo by to

vhodným jmenovati třeba dceru

generála Roberti E Lee "dcerou
konfederace" Označovati někoho & SQUIRES

- Písárna 1402 Farnam St

výletních míst Požár už nyní
zuří v obvodu 300 mil a ještě se

šíří — V severním Wisconsinu
také řádily požáry v lesích ale

byly uhašeny silným lijákem
Nejvíce škody natropeno bylo v

Cumberland kde 25 rodin ztratilo
své domovy V Drywood zahynula
paní J Carresonová a dvě dítky
její byly zlé popáleny při pokusu
zachrániti ji Peněžní ?tráta se

odhaduje na $1 000000 Kolem

Chippewa Falls Wis dosud v le-

sích hoří Asi 500000000 stop
dříví bylo už zničeno Pozdější
zprávy o požárech ve Wisconsinu
zní stále truchlivěji Na sta rodin

bylo ožebračeno a tisíce kusů do-

bytka upáleno Na vyzvání gu-

vernér Scofielda milodory budou

posílány do postižené krajiny
Milwaukee zvoleno za ústřední

podpůrnou stanici V okresu Clin-

ton na břehu Žluté řeky nalezena

byla ohořelá mrtvola neznámého

chlapce Poslední zprávy z Colo-

rada oznamují že sníh a dešť za-

stavily řádění lesních požárů
Bouře na jihu

Děsný západo-indick- ý cyklon
řádil v neděli plných osmnáct ho-

din v Savannah Ga a okolí Po-

kud známo zahynul pouze jeden
člověk černoch jenž z ostrůvku
dostati se chtěl ve člunu na pevni-
nu avšak jsou obavy že četné

ztráty životů lidských udály se na

dole Když družina jež vyKonati
měla prodej shromáždila se ve

stodole Hollinsworth a přátelé
jeho začali z úkrytu do ní páliti z

ručnic Reverend A C Webb
Samuel Webb Jeff Higgins a ne-

známý jeden muž nalezeni byli
mrtvi na místě kdežto James
Vincent zraněn byl tak těžce že

za nedlouho zemřel V celém

okolí panuje zimničné rozčilení a

šerif se zřízenci svými pronásledu-
je Hollinswortha a soudruhy jeho

Oheň v dolech

Oheň v uhelném důlu Midvale
blíže Wilkesbarríji Pa zavinil
ztrátu pěti životů lidských Tělo

páté oběti Josefa Torofskiho na-

lezeno bylo v neděli ráno Všichni
ubožáci skonali zadušením Po
nalezení mrtvoly Torofskiho upu-

štěno od dalšího pátrání ježto
všichni dělníci byli spočítáni
Škoda požárem způsobená je ne-

patrná a v práci bude ihned po-

kračováno

Z KUBY

Gen Maximo Gomez v rozmlu-

vě v táboře Rojas Santa Clara

provincie vyjádřil se že povsta-leck- á

armáda se rozejde a chopí
se polní práce jakmile španělské
vojsko opustí ostrov
Parník Alicante vyplul v pátek

do Španělska Veze 123 bedny
vojenských archivů
Úřadní časopis v Havaně ze

dne 27 září přjnáší rozkaz pode-

psaný gen Blancem kterým se

uděluje milost a nařizuje se pro-

puštění všech politických vězňů

Zároveň vydány byly některé roz-

kazy týkající se pohybů armády
Španělské vojsko v Holguin má

se odebrat do Gibary a tam če-ka- ti

na převoz do vlasti Vojsko
z Puerto Principe má jiti do Nue-vita- s

ze strategické linie Junearo-Mora- n

do San Fernando a z Man-zanill- o

do Cienfuegos Třetí a

Čtvrtá divise prvního armádního

sboru vsedne na lodi v Mantanzas

a první a druhá divise téhož sboruj
v Havaně odkud yypluje též voj-

sko z Pinar del Rio divise měst-

ská a gen Blanco sám

Každý prapor je zplnomocněn

prodati koně mezky a voly jemu

náležející a zvláštní komise byla
ustanovena aby dohlížela na pro
dej jízdeckých koní a mezků do

davatelského odboru '

Odbor války obdržel dopisy od

gen Lawtoua a wooda v menz

tito praví že poměry v Santiagu
a vůbec celém distriktu Američany
ovládaném se lepší S Kubánci

dobře je zacházeno a ti kteří

chtějí pracovati dostanou zaměst-

nání Vtipnějším poskytnuta mí-

sta ve vládní službě

Z FILIPÍN

V Manile dosud mnoho mluví

se o řeči Aguinaldově ve čtvrtek

na kongresu v Malolos pronesené
Povstalecký náčelník pravil mezi

jiným:
"Naši přátelé Amerikáni přišli

sem za účelem osvědčení Šlechet
nosti a velkoleposti své vlády a

aDy pomohli vybaviti lid náš z

otroctví aniž by přivtčlili ostrovy
čímž dali dobrý příklad Rozumí-

me nyní a oceňujeme slavnou
Monroe-ov- u nauku Amerika pro

Američany a spravedlnost vyža-

duje aby přidali Filipíny pro
Povstalečtí hodnostáři

vyjadřují zklamání že Američané

nesúčastnih se slavnosti v Ma

lolos

Provinciální guvernér odepřel

jednomu americkému důstojníku
vyšetřovat! vězení v Dagupam a

nakreslit! plány téhož Anglický
křižák Powerful kterýž odejel

před několika dny z Manily vrátil

se opět Konal pouze cvičeni ve

střelbě do terče Admirál Monte- -
jo jenž poražen byl Deweym od

jel na parníku Esmeraldado Hong
Konců

Filipínský kongres jenž nyní
v Malolas zasedá nabídl Aquinal
doví plat 1 75 000 co presidentu
ročně on však odmítl sebe

menší obnos dokud armáda ne

bude vyplacena V Manile založe-

na byla zdravotní komise s Ame

ričanem v čele Sbor lékařů dohlíží

nynf nad zdravotními opatřeními
ve městě 1 okolí

KOMISE MÍRU

Americko-španělsk- á komise mí-

ru konala první svoji společnou

POLITICKÉ

Z Washingtonu
X Měsíční výkaz o stavu po-

kladny jeví že dluh úroky nesou-

cí obnáší $990088600 a dluh

$383391318 V tom

nejsou zahrnuty certifikáty a po-

kladní noty za kteréž nalézá se

hotovost v pokladně Použitelná

hotovost v pokladně obnáší $307-55750- 3-

- Včera byla uveřejněna zpráva
úřadní o bitvě před Manilou dne

13 srpna v kteréž zúčastnil se

stčž první pluk nebrasský Zprávu
tuto přineseme v příštím čísle

X Dnes bude spuštěna na vodu

nová válečná loď Illinois v loděni-

ci v Newportě Loď tato bude

největší naší válečnou lodí

% Ve zprávě kterou připravuje
sekretář válečný Meiklejohn bude

podán též částečný výkaz o tom

co podniknuto bylo našimi dete-

ktivy v době válečné Mezi jiným
zatčeni byli tří důležití špehové

španělští z nichž jeden spáchal
samovraždu ve Washingtonu

druhý zemřel ve vazbě v Montrea-

lu třetí ale byl propuštěn ač bylo
dosti důkazů proti němu Býval

by nepochybně odsouzem k smrti

zastřelením ale jelikož mezi tím

válka se skončila nechala se ob-

žaloba proti němu padnouti
X Kongresní komise kteráž by-

la vyslána na ostrovy hawaiské

aby sestavila návrh zákonů jimiž

by se tato naše nová država

řídila vrátila se s parníkem Gae-li- c

kterýž přijel v pátek do San

Francisko Zprávu svou připraví

prý komise teprve ve Washingto-
nu kdež započne zasedání svá

dnem 14 listopadu
% Nový sekretář zahraničný J

Hay složil úřadní přísahu před
členem vrchního soudu Harlanem

a nastoupil úřad svůj minulý pá-

tek o jedenácté hodině ranní

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Romance z vojny'
Paní L Flemingová švadlena

v Kansas City obdržela dopis z

z Fort Crook Neb který tvoří

závěrečnou kapitolu dojemné hi-

storky Když válka byla prohlá-
šena 2iletý syn paní Flemingové
přidal se k prvnímu pluku pra-

videlné pěchoty a do tábora v

Tampa poslala mu matka jeho svo--

ji podobiznu: Před několika týdny]
obdržela paní Flemingová dopis
od svého syna v němž jí oznamu-

je že při útoku na vrch San Juan
ztratil tašku a s ní i fotografii
Celá věc byla zapomenuta a každý
může si představit! překvapení
f Jadleny když otevřela a přečetla
( ásledující dopis: "Fort Crook
Meb 28 září — Paní Flemingo-
vá: Je mí velkým potěšením že

dostalo se mí příležitosti poslati
vám vaši podobiznu kterou našel

jsem na bojišti na vrchu San Juan

3 července Zvedl jsem tašku

na zemi ležící a v ní našel foto-

grafii a poněvadž na druhé straně

byla vaše adresa řekl jsem si že

budu-l- i tak šťasten a vyváznu z

války životem pošlu vám podo-
biznu vaši po návratu do Spoj:
Států- - Vím že budete ráda až

ji dostanete neboť ml za sebou
historii Zabalil jsem ji pečlivě
do papíru a nosil ji v kapse své

košile od 3 července do 19 září

Prosím odpovězte a sdělte zdali

syn váš vyvázl bez úrazu

Edward F Ryan
setnina F 22 pluk pěchoty"

Mladý Fleming vyšel živ a zdiáv

xz památné' bitvy na vrchu San

Juan

ŽáJol iovI dcera konfederace
Po nedávném úmrtí sl Winnie

Davisovy dcery jediného presi-

denta rebelské republiky slečna

Lucy 1 liliová na ponuknutí svých
jihanských přátel začala si fíkati

"dcera konfederace" kterýžto ti
tul za souhlasu celého Jihu dán

byl Winnie Davisové Velitel kon- -

federačních veteránů generál J

B Gordon tázán byv n své plan
táži blíže Reynolds Ga zdali sl

Hillova právem ujala se uprázdaě
nébo titulu od povědčl: "Rozhodně
ne Slečna Winnie byla jedinou
dcerou presidenta Davise naroze

aw v koníederačním Bílém domě

COUTANT
Telefon 030 Sklad 17 a Mason

schůzi v sobotu Celé zasedání
trvalo pouze půl hodiny a poněvač
veškeré jednání zachováváno je v

tajnosti jsou všecka tvrzeií vy

skytující se v časopisech pouhými
domněnkami
Do Marseilu ve Francii přijel

gen Merritt z Manily a ihned na

stoupil cestu do Paříže kde už se

nalézá Náhledy jeho budou míti
asi rozhodující vliv na americké
komisaře Sotva že na břeh vy

stoupil interviewován byl zpravo-

daji ale v odpovědích svých jevil

opatrnost a ostražitost Tázán byv
co soudí o Aguinaldovi pravil že

mínění o vůdci povstaleckém na

Filipinách se různí Jedni říkají
že je nepřístupný kdežto s jiné
strany se tvrdí že rád uposlechne
dobré rady použije-l- i se náležité

diskrétnosti Ostatně není prý
divu že postavení v jakém se

náhle ocitl naplňuje jej příliš vel-

kým pojmem o vlastní důležitosti
Dle náhledu Merrittova povstalci
na Filipinách třeba že jsou mno-

hem pokročilejší nežli 'soudruzi'

jejich na Kubě nejsou aspoň
prozatím schopni zařízení vlastní

vlády On myslí že spřátelí se s

každou vládou jenom když zbaví
se španělského panství

Ve včerejší společné schůzi ko

mise předložili prý američtí členo-

vé formální žádost za postoupení
celých ostrovů Filipinských Tím

byli Spanělové tak ohromeni že

žádali více času na rozmyšlenou
Bude tedy příští schůze komise
konána ažv pátek

DROBNÉ ZPRÁVY

V Yankton S D koná se v

těchto dnech státní výstava Jižní

Dakoty
Do Farmeťs Bank ve Flora

Ind vedrali se mezi druhou a

třetí hodinou v úterý ráno lupiči
rozbili dynamitem pokladnu a

téměř $12000 Kasír jenž

probuzen hlukem překvapil lupi-

če byl střelen a smrtelně zraněn
Za lotry vypravilo se několik dru
žin občanských a též slídící psi za
nimi vysláni

Spolkoví tajní policisté zatkli
v El Paso Tex George D Fon-taine- a

chlapíka jenž zaplavil
krajinu podél hranic mexických
padělanými papírovými penězi
Bylo u něho nalezeno Í5000 ve

falešných $5 $10 $20 a $50 ban-

kovkách amerických

Osobní vlak Denver & Rio

Grande dráhy přepaden byl dvě-

ma muži blíže Palmer Lake Colo

kolem 9 hodiny ve středu večer

Chlapi vybuchli dynamit na střeše

expressnf káry avšak tím na sebe

upozornili cestující a museli prch
nouti

Zvláštní depeše ku Buffalo
News-Couri- er praví že Sir Arthur
Curtis o němž oznamováno zpr
vu že zavražděn byl Indiány na

stezce Ashcroft na cestě do Klon-dik- u

spáchal sebevraždu skokem

do dravé bystřiny Ku zoufalství

dohnán byl svízelemi a pak hád
kou již s jedním Členem družiny
měl

V Garfield Parku v Chicagu
srazili se tři mladí muži jedoucí
na tak zv triplet (bicykl pro tři)
s jiným bicyklistou Harry Cline

aoletý byl na místě zabit a dva

jiní "sporti" těžce zraněni

Celá obchodní čásť městečka

Ipswich J Dak s výjimkou jedno-
ho čtverce zničena byla požárem

Kapitán Thomas Young jed-noru-

konfederační veterán z

Lexingtonu Mo jenž bodnut byl
JW McManigalem během sjezdu
Velké armády republiky v Sedalia
Mo zemřel

Henry T Sampsel z Ccntre-vill- e

Snyder Co Pa zasažen

byl okružní pilou a rozříznut ve

dví Čítal asi 36 roků a byl jed-

ním z přísedících soudců okresu
Kolem Huron Již Dak pré-

rijní požáry natropily mnoho

jinéhd jako "dceru konfederace"

bylo by nejenom nevhodné a bez-

významné ale připravilo by titul o
všecku jeho cenu Nikdo mimo
slečnu Winnie Davisovu není

nazývati se "dcercAi kon-

federace" Titul ten byl zvláštní
a výhradně její a velmi případně
umístěn bude na její náhrobek
Označovati někoho jiného názvem
tím bylo by téměř znesvěcením

Jako s Jeffersonem Davisem odu
mřel titul presidenta konfederace
tak se slečnou Winnie odumřel
onen "dcery konfederace"

Návrat zlatokopů
Parník Leelanaw přijel do San

Franciska ze St Michael téměř se

150 cestujícími z nichž mnozí

jsou havih Nelze odhadovati
obnos zlata a poukázek jimi při-

nesený ježto téměř všichni ode-

přeli podati jakýchkoli zpráv o

svém bohatství Mezi cestujícími
byl celní výběrčí Spojených Států

Ivey jenž na zimu se vrací Ha
víři velmi si stěžují na vyděračnost
kanadských úřadů Nejvíce mrzí

je že musejí odváděti 10 procent
ze svého výtěžku vládě Na Dawson

City čeká prý velké utrpení během

zimy Leelanaw přivezl ze Saint
Paul 15180 tulenních a 117 kože
šin z modré lišky Ze St George
přivezl 2182 tulenních a přes 2000

cenných liščích kožešin V Dutch
Harbor naloženo bylo 25 krásných
kožešin z mořské vydry

Smrt na místí zlata
Charles C Watson havíř z

Carson City Nev jenž přijel do
San Franciska na bárce Northern

Light z průlivu Kotzebuc vyprá
ví jak sedm zlatokopů tam zahy-

nulo V noci 17 srpna Fred
Howard Irving Howard Joseph
Graham Samuel Wilmeth z Pro- -

vidence R I a J C Sturke z

Grub Gulch Madeira Co Cal
kteří ubírali se na sever na bárce
Mermaid utonuli když pokoušeli
se přeplouti zátoku Hatham se

svými potravinami Bouře se náhle

přihnala a převrhla jejich člun

George W Mueller z Iowy utonul

13 srpna v řece Kubick Mueller
a společník jeho uvázali člun pod
písčitým břehem který se na ně

sesypal a lodičku jejich potopil
"Já byl blízko a zachránil jsem
Muellerova společníka zrovna v

čas" dokončil Watson své truchli-
vé vypravování

Slušný výdélek SprecklesS

Hawaiian Commercial & Sugar
Co přešla z kontroly Sprecklesů
— Rudolpha a C A — a je nyní
v rukou syndikátu bankéřů a ji

ných peněžníků Událost tato opět
dosvědčuje jakými výbornými fi

nančními manipulanty Spreckleso- -
vé jsou Když r 1 894 akcie kou

pili neměly ve skutečnosti žádné

ceny Ani po centu jich nikdo
nechtěl Nyní po krátké poměrně
době čtyř let prodali je za $3 mi

liony čili po I30 jednu Majetek

zlepšili pouze nepatrně Ohrom- -

nou tu částku vydělali obratným
spekulováním na bursách a rekla-

mou

Lesni poiiry
Hrozné lesní požáry jakých

není pamětníka řádí v západním
Coloradu Nedostavf-l- i se dešť
většina lesů ve státě tom bude

zničena Ohně v horách blíže
Glenwood Springs byly nanovo

rozdmychány prudkým větrem a

Šíří se ohromnou rychlostí Okres

Eagle byl už celý spustošen a dle

přítomných ukázek rozšíří se ohen
až do krajiny kolem Bear Moun-tai- n

Dobytek se z většího dílu

zachránit Osadníci na potocích

Gypsům Gannon Ccllins a jiných
zoufale brání své domovy a snaží

se zastaviti postup požáru do nád-

herných lesin ve West Brush Až

dosud nikdo pokud známo nepři
šel o život ale mnozí lidé ztratili
své domovy a úrodu Zvěř prchá
z krajiny před hustým kouřem a
žárem jaký hořící stromy vydávají
Depeše došlé do Denver praví že

Whaley's Peak mezi Severním a
Středním parkem je tnassou pla
menů jsou obavy že ohe B roz
šíří se do obou těch nádherných

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a st

zmizl po jednodenním užíváni Dr
hMoe'u Great Nerve Kestorer ZaBlete sl pro
ÍI2 00 láhev na zkoušku Obdržíte jí zdarma

H Kline Ltd 031 Arch 8t„ Phlladelphla
Pa HDTK78tf

Prnil í CA lot SP čtyřmi staveními vSe v
AlUUclSU dobrém pořádku a nájemníky
pronajato Prodá se víe velmi lacino íést ho-

tové a zbytek na mírné aroky Hlaste se u
JOSEFA LUDVÍKA 1910 80 8 St

dt4-3x- ) Omaba Neb

fflm( na prodej pozůstávající ze 160

I (11 111 íl aura u North Loup Neb 150 akrů
vzděláno nalézá se tu stavení studné a větr-
ník Jest dobře zásobena vepřovým doby-
tkem vse vdubrém stavu a snadní tu začá-
tek Podmínky: čtvrt hotové a zbývající na
libovolné splátky při šestlprocentovém zúro-koyá-

Plňte naOsuAK Babcock P M North
Loup Neb aneb na Jos Bliss Comin

Exchange Bldg 80 Omaha Neb '

DT103 lm

TtnhriŤ' obchodní majetek a mésíčními
"wwl J příjmy od Í75 až 100 zde v Omaza
prodám aneb vyměním za Chicagský majetek
Tažte Be u Jos Michal v písárné Pokroku
Západu tf

Pélrnó fíirmi v ílžm Dakots io
akru 80 akru vzdélá-n-o

10 akru loukv nouze 4 mile nd města čita- -

Jícího_1500 obyvatelů čeéií sousedé i čežtí ob-
chodníci v městí prodá se velmi lacino aneb
vymění za tnestsKy majetek Hlaste se u

F 3 KAŠPAR (tf
1424 So 13 st Omaha Nebr

PjHimii o 155 akrech na' prodej lacinor ai lilii jest jen Vi mjje pragae jjeb
vzdálena a dobře s příslušnými stavbami opa- -
! u nnh4 i v „ t i „ Xlmu
dou Podmínky výhodné Další vysvétlí
W-t- f A KAŠPAR Praorue Neb

inpiiíí fiA a vil'6 stálého výtéžkullicua BC denné zaručujeme každému
kdo si vezme jednatelství pro naSe nové obra-

zy Žádné obavy před ztrátou Hlaste se u
O&S Silbermann PtPaul Minn Zmiňte se
o tomto listu— Dnďt P 1

Pan J Flblsrer nvní prodá každé
mu $600 hodiny za $400 Jdou osm dní

bijí hodiny i půlky a opatřeny jsou bu-

díčkem Kdo ml harmoniku která potře
buje správku nechť ji přinese pan Jan
nunaceK arunay v JNorfoiK jest hoto-
vým umělcem a spraví každou dt5tf

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na sklari£ vpIWiS množství eni- -

sd zábavných a poučných ze všech
možných oborů Divadelní spisy má-

nie všechny jež jsou k dostání v růz-nv- ch

sbírkách PišŤe r! n
obdržíte jej řdarma Adresujte jedno
a"se rourou zaDaau

Omaha Neb

ODPORUČENI
III

Níže psaný vřele odporučuji
každé rodině české v Omaha

a South Omaha porodní ba-

bičku paní Jamborovou která

při porodu mé manželky sl

tak obratně a šetrně počínala
že manželka má při operaci

žádných přílišných utrpení
nezažila a hošíček i matka

mají se dopádu k životu

W W DVOftÍK
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grdečné diky
11

vzdávají zástupci Zip
Česko-Katol- ic Jednoty

íj I
p Jos Havlíčkovi

i
majiteli Národní Síně
za laskavé bezplatné pro-

půjčení síně jakož i za
veškeré jiné ochoty jim
prokázané

Za Záp
Čes-Kat-

ol

Jednotu

L J Kudrna před

ďiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiitig

i VELKOLEPOU S

I ZÁBAVU
uspořádá

=j eim-- se J č r
5 v sobotu dne 8 října 'pí
I v síni pana Jana Hrocha

s
1 Vstupné: Jod notiivá dáma

SOB

zse s
E

Všechny příznivce pěkné a vzor-
ně uspořádané zábavy v úcta cve

--VÝBOB

četných ostrovech podél pobřeží
Na osm mil kolem Savannah kra

jina vyhlíží jako veliké jezero Vo

da vehnána byla tam hroznou si-

lou větru z moře a zničila veškerou

pozdní úrodu zvláště rýže Pě-

stitelé této plodiny páčí si škoda
na $75000 Mnohé lodi v přísta-
vu kotvící též značně byly poško-

zeny Také v Charleston Jižní
Karolina zuřila bouře vítr hnal
se rychlostí 60 mil za hodinu
Mnohé ulice byly zaplaveny však
škoda není velká Kolem George-town- u

všecky nížiny jsou zapla
veny

Veliká stávka na obzoru
Nedělní Post v Pittsburgu pra

ví: v Jedna z největších stávek v

historii typografických unií je u- -

dálostí blízké budoucnosti Bude
to společné hnutí v zájmu 9

pracovního dne a zápas
veden bude až do konce s tučnou

pokladnou a za sympatií a součin-

ností místních dělnických unií to-

ho druhu po celé zemi Hnutí

započato bylo asi před rokem a

bylo oznámeno že knse je zde
Místní typografická unie v Pitts

burgu obdržela vzkaz aby hotova

byla ku stávce v blízké budoucno
sti Knihtiskařské a "jobové" zá-

vody které pracují více nežli de-

vět hodin budou oběťmi strajku
Telegrafické rozkazy budou vydá-

ny a zápas povede se s veškerou
vážností V řemesle převládá mí
něnění že stávka nařízena bude

10 října neb dříve

Rodinná tragédie
Krvavá událost rozrušila v ne-

děli tiché městečko Essex sedm
mil severovýchodně od She-nando-

v Iowě Walter Yates

37letý muž postřelil ženu svoji
Sáru a paní E J Northovou u

níž manželka jeho s dítětem by-

dlela a po té zabil sám sebe ranou
z revolveru V kapse jeho nalezen

byl lístek se slovy: "W B Car-win- n

E J Northová a Charles

Johnson a rodina jsou příčinou
tohoto" Yatesová zraněna je těž-

ce ale Northová pozdraví se brzy
Jedna pověsť vypráví že Yatesová
odešla od muže svého k vůli

jeho ale druhá uvádí
že Northová známá temperenční
agitátorka mezi manžele se vetře-

la a ženy s dítětem se "ujala"
Zajímavo je též že Yates zadal
Žalobu na $10000 proti nevlast-

nímu synu Northové Carwinovi

jenž s matkou bydlí pio "odlou
dění lásky Ženiny"

Horká krev jinanská
Zvláštní depeše zMurfreesboro

Tenn sděluje: Hrozná tragédie
odehrála se v severní části Can- -

non okresu asi třicet mil jižně od

tohoto města v níž pět mužů bylo
brutálně povražděno John Hol- -

Iinsworth zabil člověka jménem
Higginse v okresu tom asi před
rokem Byl proti němu zadán
soud a rodině Higginsově přiřk-
nuto bylo $5000 V sobotu ko
náa měl býtt prodej majetku na

uspokojeni rozsudku a Hollins--
I worth jenž byl o tom zpraven


