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Telegrafické !

kům Zpráva dosud nebyla po-

dána avšak vkladatelé neočeká-

vají mnoho dobrého J

Ve studni blíže Somerset
Kansas na farmě Jamese Harnera

Z ř7iJ o politických poměrech
i v Rakousko-Uhers- ku docházejí

Řád Palacký Čís 1 ZČBJ

Jelikož dnes pořádá se na po-

čest presidenta a jiných vynikají-
cích osob velký průvod v městě

který nepochybně členové budou
chtět viděti doufáme že přijdem
přání členů vstříc odložením schů-

ze o týden tedy t
na příští úterek

Anton Kment Václav Bureš
V'' předs ' - tajemník

a usneseno vyzvati Indiány aby
vydali ty kdož súčastnili se výpa-
du

'

na sbor gen Bacona S jedné
strany se tvrdí že bylo to pouze
devatenáct mladých rudochů a

a vůdcem jejich byl prý Indián

jménem Silný-hlas-vě- tru Dva
rudoši zatčení ve středu na Sugar
Point byli přivezeni ve středu

před spolkového komisaře do Du-

luth Jako ostatní jsou žalováni
že nezákonitě Indiánům kořalku

prodávali

i následující zprávy: Strany v par-- I

lamentární pravicí zastoupené
ČeŠi Poláci klerikálové a íeudá- -

i lové jmenovali výbor jenž vypra- -

t covati má podmínky na základě
'!l kterých dovoleno bude klerikálu
X Dipaulimu uimouti se křesla mi- -

to vlád střetly se totiž ve východní
Africe a obě osobují si právomoc
nad Fašadou velikou osadou v ří-

ši Mahdiovč Britická vláda vy-

dala o situaci "modrou knihu"
y níž tvrdí že země tamní připadly
Anglii "právem dobyvatelů" -

Nancy Guilfordovd byla opětně
předvedena policejnímu soudu v

Bow ulici v Londýně a další líče-

ní 8 ní odloženo na čtrnáct dní

kdy přítomni už budou američtí
detektivové Ženština je fysickou
zříceninou Je vyzáblá bledá a

tak slabá že musela usednoutina
židli během krátkého výslechu

V Pařili vypukla stávka jež
hrozí sé rozšířiti na všecky obory
práce Odhaduje se že dnes 50-00- 0

dělníků bude na strajku Ve

městě vypadá to jako za stavu
Ulice patrolovány jsou

jízdními hlídkami a ostatní vojsko
drženo je v kasárnách stále poho-

tově Brisson rozhodnut je po-tlač-
iti

rázně každý revoluční pro

Á nistra vyučování v kabinetu Thu-- l

nově Mladočeši žádají kabinet
I ve kterém jen strany většiay by
I byly zastoupeny První čtení vy

I rovnávací předlohy ' rakousío-- "í

uherské je odbyto Dle dohodnutí
í z r 1868 jak známo Uhry :bě-- I

hem posledních 30 let připlácely
30 procenty na společné říšské vy- -

Depew :Auditorium bylo napl-

něno skoro jako 6 českém dnu

totiž skoro do posledního míste-

čka Předsedou dne byl senátor

Warner Miller mimo něhož řečnili

Depew sudí Metcalf WR Corn-

ing a Thurber Ve všech těchto

řečích větší neb menší důraz kla-

den byl tento že by Spoj Státy

měly podržeti všechno území kte-

réž válkou dobyto aneb na němž

prapor americký vztýčen byl Se-

nátor Miller pravil mezi jiným ná-

sledující pozoruhodná slova: "My
nehledáme vzrůst byl nám vnucen

a my přijímáme toto svěřenství

My konečně podržíme Kubu tak

jistě jako že svět stojí Ona

uzavfrá záliv mexický a střeží ústí

řeky Mississippi Říká se že jsme
zmocnili 6e ostrova toho za účely
humanitními' Tak tomu však ne-

bylo Myslíte že ponecháme ně-

jakou neodvislou moc v državě
ostrova? Nikdy! My jsme ho

dobyli a annektujem jej tak jako
jsme annektovali Honululu" 'Řeč

jeho tak jako i řeči všech ostat-

ních v tom smyslu mluvících při-

jímány byly obecenstvem s po-

chvaloukteráž svědčila o tom
že horečka annektační zmocnila
se velké části našeho občanstva

Očekávalo se že minulý týden
předstihne návštěva výstavy třetí

týden v září následkem slavností
avšak očekává-

ní to se nesplnilo Ve zmíněném

týdni obnášela návštěva 189000
kdežto v minulém týdni byla

Na výstavišti

Tento týden jest jubilejním tý-

dnem na výstavišti Včera byl
dnem mayorů kteříž odbývali
sjezd v auditorium Dnes jest
dnem guvernérů Zítra bude dnem

presidentským a hude to nepo-

chybně den největší návštěvy vý-

stavy Jelikož se očekává že by
auditorium nemohlo poj mou ti

všechny kteří se budou chtět slav-
nosti uvítání presidenta zúčastnit!

proto se bude tato' odbývati na
velkém prostranství Grand Plaza
Předseda výstavy Wattles před-
staví presidenta McKinleyho kte-

rýž bude míti kratší řeč načež
řečniti bude vrchní poštmistř CE
Smith Tím skončí se formální
ceremonie a zbytek dne stráven
bude zábavou vzácných hostů
Představování presidenta bude se
díti ve vládní budově Vládní
budova bude uzavřena o 130 aby
se mohla k ' tomu cíli připraviti
Po odbytí slavnosti na Grand
Plaza odebéře se president s prů-
vodem do vládní budovy do kte-

réž vstoupí se strany severní a

prohlédne sobě výstavu uvnitř

[ daje Dohodnutí to každým de- -

sátým rokem se obnovuje a letos

Rakousko přálo si upravení tak

aby podíl jeho i Uher na říšských
~ finančních břemenech byl ve stej- -

nějším poměru Proti tomu Ma-

ďaři by nic neměli žádají však

aby s větším pííplatkem na spolči-

l čné výdaje získali celních a jiných

výhod Pravice čili vládní stra- -

na ve sněmovně ukončila debaty
£ o předloze ve třech dnech před-- í

loha nalézá se před sněmovní ko-- t

misí Němečtí nacionálové a

í opposiční strana mluvili proti osno
vě tak Že přijetí její jest pochybn-

í né Příčinou spěchu při prvním
čtení jest strach ministerského

předsedy hr Thuna před poráž-]- j
kou kabinetu Byl rozhodnut

é provésti první čtení a jmenovati
f zvláštní komisi pro předlohu dříve

k než rakouská zákonodárná dele- -

gace pod jeho vedením do Buda-- l

pešti odjede aby se tam setkala s

uherským premiérem Bánffym

y Delegace tato náleží rovněž k ra- -

kousko-uherském- u vyrovnávacímu

plánu Členové delegace rakou-

ské volí se od říšské rady ve Víd-

ni delegace uherské od sněmu

uherského v Pešti a sice každá

polovice říše po 60 Delegace za-

sedá střídavě jednou ve Vídni

jednou v Pešti členové jsou vo-

leni na jeden rok Delegaci pří-

sluší společné záležitosti zahrani-

čně finanční a vojenské Ministr
obchodu Dr Baernreither od-

stoupil definitivně Všeobecně

je nápadným že resignace byla

přijata bez zvláštního výrazu
uznání se strany císaře Volební

schůze do níž sešlo se minulou

6tředu na 3000 osob byla policií
rozpuštěna což vyvolalo děsný
lomoz Socialistický poslanec F
Schrammel podával ve schůzi

zprávu o vyjednávání ohledně

vyrovnání a

při tom prudce útočil na bezcha-

rakterní ministerstvo což bylo

příčinou policejního zákazu

Z Vidní se sděluje že pianista

vieveking jenž ku konci srpna
dostal se v Išlu do sporu s jedním

katolickým duchovním poněadž

(i

udušeni byli otravnými plyny ve

studni Wilham Ballard Burt
Purwis a John Gatlin Bob Caf--

fer jenž za nimi se spustil po

provaze vytažen byl v bezvědomí
ale vzkříšen

George J Gould dle rozhod-

nutí appelačního soudu bude nu-

cen zaplatiti státu New Yorku

#134728 jako daň na #5000000
odkázaných mu otcem jeho' Jay
Gouldem

Veliké závody Drummond To-

bacco Co vSt Louisů prodány
byly známému trustu American

Tobacco Campany Kupní cena
obnášela #3475500

Blíže Green Bay Wis uho-

řeli ve stodole tři hoši Emil a

Frank Danielsové a Joe Junkle
Spali tam a během noci oheň
z nějakých příčin ve slámě povstal
Čtvrtý soudruh nešťastných chlap-
ců zachránil se skokem s okna

VTelluside Colo Dr O F
Mentzer zastřelil beze vší pří-

činy ženu svoji a po té namířil
revolver na bratra jejího W E
Monroea z Clevelandu Týž pu-

stil se s ním v zápas a roztříštil
mu lebku Lékař nejspíše zemře
Mentzer byl náruživým jedlíkem
opia a zločinu svého dopustil se

asi v návalu chvilkového šílenství
Monroe nebyl zatčen

V Ottumwa la policejní ser-

žant C C Wilkinson střelil se

náhodou do prsou ze svého revol-

veru a jsou obavy že zemře

V Poughkeepsie N Y zatčen

byl Hiram S Maxim vynálezce

rychlopalných děl pro dvojženství
a opuštění Byl dán pod #2000

záruky a přelíčení s ním odlouženo

na pátek Žalobnicí je Mary
Leightonova Maxim praví že

celé toto stíhání vypočteno ji na

Spekulaci a že se žalobnicí nikdy
oddán nebyl

Na řece Hudson tři míle se-

verně od Troy N Y utonul N

L Weatherly komodor Troy
Yacht Club a tři společníci jeho

Stephen J Mallory paní W J
Breslinová a slečna Elizabeth

Savage - Následkem prudkého
proudu yachta se s nimi převrhla

Spolkový maršál Hadsell z

Fort Steel Wyo zatkl Mexikána

Johna Lucera na obvinění že za-

ložil v okresu Carbon požár který
několik set akrů krásných lesů

zničil1

Silné deště spadly v údolí
Hoosic vé státě New Yorku a způ-

sobily asi za' #100000 škody
Nejvíce utrpělo městečko Hoosick
Falls Mosty na dráze Delaware
& Hudson byly téměř všecky strhá

ny
Dvě míle západně od Iowa

City někdo otevřel výhybku v pá
tek večer a způsobil vyšinutí ná-

kladního vlaku Topič Starkey
byl usmrcen

V Atlantic City la nákladní
vlak srazil k zemi paní James
Damseyovou a utrhl ji hlavu a
ruku Smrt nastala okamžitě

První podzimní chladné noci

povzbuzují revmatické bolesti kdo
však v čas zásobí se s dostatek se

St Jacob's Oil ten jest proti po
dobným neduhům dobře obrněn

DoShinerTex a okolí
Krajanům tamním oznamujeme

že pan Jos Sýkora přijmul jedna-
telství našich listů a jest oprávněn
v záležitostech obchodních nás

zastupovati
Vyd Pok Západu a Hospodáře

"Money Ordry" do Čech

Nejbespetafjif nejlenříí a nejlepií tp&-o-b

k tutláni penis SpoMaoct tato mi opa-
tření ka Typlácení "money ordra" ji rjata-nafc- h

Hada v fochách kde po ta m naléti
kam tooáno pěníte aaalatí dt6bl6k6m]

Be ptal (3000 13c
Ne pře 4 00 Re " " 4000 15c- 10(1) " "8c„ MO0 lHe

" SD00 IOc " " 10000 30c

Skvostné a nádherné vy-

dání Pokroku Zapadá k
českému dní k dostání za
5 centů číslo Podobizna

pres McKinleyho 5 centů
3 za 10c a 10 za 25c t
písárné Pokroku Západu

Mm% OljoM!
Tímto upozorňujeme naše tam-

ní odběratelé Ze pan J V čulek

přijal jednatelství našich lišto a

jest oprávněn v obchodních zále-

žitostech nás zastupovati
Vyd Pkrk ZJýtdM

Skvostné a nádherné vy-
dání Pokroku Západu k
českému dni k dostání za
5 centů čisto Podobtznu
pres HcKinleyh) 5 rsntů
3 za 10c a 10 za 35c t
písárné Pokroku Západu

Spisy vyaané nasim rádadem

Leietinský kovář báseň Svatopluka Če-

cha dle původního v Rakousku skonfl-skovanéh- o

vydiol Čítá 88 stran Cena
25 centn Do Čech zasýliíme ji se zaru-
čením správného dojiti za 15 centfi Bě-

hem jednoho roku rozebráno bylo vy-
dání prvé a uspořádáno druhé americké
vydání

Památky českých emigrantů Napsal
Tom apek 8 9 původními vyobraze-

ními Cena vázané 75 centů

ValdStýn historicko-romantick-
ý obraz

od Karla Herloše Cena 60 centfi

Dědictví Aztékův román ve třech dí-

lech od Dupleeise Cena 60 centfi

Po půlnoci román od Vác] Vlčka 480

velkých stran Cena 80 centfi

Nebczpefni tajemství román z anglické-
ho od Čhas Reada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centfi

Ethan WnitrJnn hiutnrioW
V Htnlln HM afran vAlIrlhn fnrmiln
Cena 60 centfi

Za fotti mtMfiu rnmun nň Ynvícr In

Montépina 1088 stran velkého formátu
Cena 75 centfi r t

Rukopisy Králodvorský a Zeltnohorski
se snímkem několika listů prvnějšího
poutavou přednáškou o nich od p J A
Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c

Tajemství zločinu na Porter Sauaru
Napsal B C Farjeoni přeloženo t

240 stran velkého formátu Ce-

na 40 centfi

Školní tákony v Nebrasce Zčeštil Jaa
Rosický Cena 50 cent

Novů Montt Kristo napsal Jul Verne- -

obsahuje 576 stran cena 75 centfi

Véiný íid velký románvěblasnéhb ro
manopisce Éugena Sue 1216 stran pou
ze $100

Vernea 170 stran cena 20 centfi

Chrám Matky BoU e PaHli čili Esme
ralda spanilé děvče cikánské Romáa
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centfi

Osudnou stopou noutavf román od Em
Gaboriana Obsahuje 415 stran cena
85 centfi

DIH kapitána Qranta leden z nelvět- -

Sích a nejpoutavějSích románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

Veizleh sluibáeh novídka z dSlin ftnl

ských od Aloise Jiráska Čítá 256 stran
cena 20 centfi ' w

lieai proudy historický román z dělia
českých od Aloise Jiráska Obsahuj
618 stran cena 60 centfi

Bílá Hora aneb tři léta % třiceti: histo
rický román z dějin Českých za války tři-

cetileté od Lud Rellstaba Čítá 158

stran cena f 100
Moderní otroci Velepoutavý román

od B V Hacklander a Obsahuje 1120

stran pěkného formátu Cena 75c

V salone a na galejiek Román o
Ponson du Terrail Obsahuje 406 stran
cena 40 centfi

V Knihovně Americké vychází stále

výborné spisy od nejvěhlasnělSích spiso-
vatelů Každých 14 dnft vyjde seSit o 64
stranách do roka vyjde 26 sešitů 1664

stran obyčejného velkého knihového
formátu a předplatné na rok stojí pouze
1100

Do Wilbor a okoli!

Na Havelské posvíceni v pondělí
dne 1 7 října uspořádána bude

SKVÉLÁ ZÁBA7A

s krátkým programem Žáka v oper-
ní síni pp Paška a Anderle Výtě-

žek věnován bude ve prospěch
České Svobod Školy ve Wilber
Veškeří domácí i přespolní rodáci

jsou uctivě zváni ku súčastnění sa
této zábavy kde se mile pobaví a
zárovefi dobrý účel podporovat!
budou K hojné návštěvě zve

7x3 Pořádající výbor

TCLEPHONE 431

141 FARKÁM ST

PrídáTáice ty bgjIccíí Ithíit

tvoo

pro domácí potřeby a ta ceny
vidy nejlevněji!

ZaracoleoM Vám noctlvon nlnna
váha a bezodkladnou sáailka Zknata nh
jednati ti nhlí náia Jsme jisti ie Ji ode
nebudete kupováti bcí-1-1 a

1414 FAK2TAH CLIC2

Američtí členové komité lei nyní ae zástupci ŠpníUk projednává v Paříži pod-
mínky míro vypluli 1 New Yorku 17 tlil Jiou to senátoři Frye Dsvis a
Orty dřívějfií sekretář státu Dty a Hon Whitelaw Reid

jev

Daily Chronicit přináší depeši z

Alexandrie že vojáci angličtí na-

vrátivší se z Chartumu umírají ja-
ko mouchy Je prý to následkem

požívání nakládaného masa a laci-

ných lihovin

Z Kiao Čau v Číně se oznamuje
že odplula odtamtud německá bi-

tevní loď KaÍ9erin Augusta do Ta- -

ku při ústí Peiho řeky aby vyslala
tam třicet vojáků jako stráž ně-

meckého vyslanectva v Pekingu

V Han Kau v Číně vypukl mi-

nulou neděli požár jenž zničil 10

tisíc domů a spustošil dvě čtvereč
ní míle výstavnosti Škoda odha

duje se na 8000000 tealů

Krétský civilní guvernér oznámil

mussulmanským hodnostářům že

sultán odvolá turecké vojsko z 0- -

strova v souhlase s požadavkem
Ruska Velké Britanie Francie a

Itálie kteréžto vlády podaly mu

ve středu společnou notu

Indiánské nepokoje

Opít jeden blloch zastřelen

Z Ferris Minn městečka se

věrně od Leech Lake dochází

zpráva že jeden běloch usmrcen

byl v neděli blíže Bear Island

Osadnícibydlící v okolí indiánské
reservace hledají útočiště v mě

stech podél dráhy Asi dvě míle
od Ferris utábořeno je 1 50 Indiá
ni a hlídky ozbrojených občanů

patrolují dnem 1 nocí ulice
Ačkoli 700 vojáků roztroušeno

už je kolem Leech Lake situace

je velmi povážlivá Někteří ru- -

doši tváří se přátelsky odsuzují
povstání ale potají kupují střeli
vo Není jim co věřit Do jed-natel-

ve Walker přijelo ve člu-

nech asi 100 Indiánů --— mužů
žen i dětí kteří nechtěli jiti na
"válečnou stezku" a ti říkají že

povstalců není ani sto
Gen Bacon ve svém telegramu

odboru války udává dosavadní
ztráty následovně: Mrtví: Ka

pitán Wilkinson seržant Butler

prostí vojáci ZeibelOustedLowe
Schwalenstecker a jeden indiánský
policista ranění seržant Ayers
prostí vojáci Turner Daily Wi-ck- er

Brown Johnson Bushay
Zeigler Francom a příručí maršál
Sheehan a jeden indiánský poli
cista Indiánští policisté skryli
se na počátku bitvy a střeleni byli
omylem vojenskými strážemikdyž
y noci ve člunu chtěli uniknouti
z ostrova

Nerozhodným ba kocourkov--

ským jednáním odboru války ne-

málo dopálen byl guvernér mía-nesots-

Clough Z prvu sděleno
mu bylo že k disposici má čety
14 minnesotského pluku dobro-

volníků v Duluth a St Paul
avšak sotva že učinil přípravy k

vyslání jich na místo nepokojů
rozkaz ten byl odvolán Guvernér
poslal doWashingtonu tuto ostrou
depeši:

11 C Corbio Washington:
Nikdo neříká že třeba bylo posily
ve Walker Nebyl jsem Žádán
za pomoc z té strany ačkoli ne-

myslím že generál Bacon dobyl
takového vítězství jako si osobu

je Lide to vsicnm říkají indiá
ni tvrdí že oni vyhráli a to jemůj
náhled Lid podél Fosstonské

odbočky dráhy Great Northern je
velmi poděšen a Žádá ochrany od
odboru války Vojáci jsou zde
volni a ochotni jfti ale když od-

volali jste svůj
'
včerejší rozkaz

můžete si dčlati co chcete sé svý
mi vojáky Stát Minnesota zkusí
a obejde se bez jakékoli pomoci
se strany odboru v budoucnosti

M Clough guvernér
Ve Walker konána byla v sobo

ta pcriii ctú rai tftr-- "-

nesmekl když týž ubíral se ko- -
'

lem něho s "páneaibojbem" byl
odsouzen ve Welsu na 3 dny do
vězení ježto duchovního na-

zval lumpem obžaloby pro uráž-

ku církve a rušení náboženství byl
však sproštčn

"

£ urna aocnazi zvesr ze
slník Hýbeš jenž vrátil se neoče- -

ného místa Weisenbergu na

ravč zastřelil tam svoji ženu jež
stala se mu během jeho nepřítom-
nosti nevěrnou a pak sebe

O Dreyfutovi
'
se sděluje že vlá-

da rozhodla se přivézti jej do

Francie v obchodní lodi Bude

prý ubytován v pevnosti Mont

Valerian vedle Paříže

Z Londýna se oznamuje že

Thomas Firtb Woodward z Che-sha- m

okres Bucks byl zatčen na

obvinění že zneuctil v Jordans v

témže okresu hrob Williama Pen-n- a

(po němž stát Pennsylvania je
pojmenován) Odstranil ui dvě

stopy země ale když jitro zasvit-

lo utekL Trpěl prý přeludem že
v hrobce ukryty jsou jeho peníze
Policie nevěří že jednalo se o

ukradení pozůstatku a jich převe-

zení do Filadelfie '

Nlmecký císař % manželkou svojí

vypraví se na pouť do svaté země

zítra časně ráno a z Benátek vy-

pluje 13 října Do Cařihradu do-

razí císařská družina 17 října
Císař vjede tam na plnokrevném
arabském hřebci kteréhož mu

sultán daroval a na němž veškeré

kovové součástky postroje jsou ze

zlata a stříbra Bohoslužby na

budovy O 3 hod odp bude se

dívati z východního vchodu
na cvičení záchraného sboru
námořnického a po skončení

téhož bude uvnitř vítati ty kdož
se budou chtíti s ním seznám ita

Čtvrtek bude den armády námoř

nictva a při slavnosti odbývané
řečniti budou jenerálpvé Miles

Shafter Joe Wheeler John M

Black a jiní Pátek bude dnem

civilní vlády a řečníky toho dne
budou členové kongresu senátoři
a jiní úředníci V sobotu bude

den dětský Bude tedy pro každý
den postaráno na výstavišti o slav
nostní program Na-- východním

prostranství výstavním totiž na
té části výstaviště ležící východně
od 16 ulice rozmnoženo a zdoko

naleno bylo ještě osvětlení pro
tento týden Všechny státní bu-

dovy jsou zvláště dekorovány tak
že výstava poskytuje tento týden
skutečně pohled slavnostní

Minulou neděli byla návštěva

výstavy hojnější než kteroukoliv

jinou neděli předcházející totiž

19517 Až do neděle navštívilo

výstavu 1887373 osob a dojista
že tento týden snad již zítra pře-

kročí návštěva počet 2000000
Dle zprávy auditora výstavy

obnášel příjem do prvního října
'499762ia a vydání $1298-6048- 8

tak že tím dnem v poklad-
ně byla hotovost přes %200000

Minulý pátek odbývána byla
schůze řiditelstva výstavy v kte-

réž přijato bylo usnesení aby po-

voleno bylo #10000 na sepsání a

vydání dějin výstavy To jest
ovšem vydání úplně zbytečné
kterýmž pouze podílníci okradeni
budou

Minuli sobota byla velkým
dnem na výstavě k vůli výstavě

zamisiissippské a to hlavně k vůli
návštěvě vynikajících new-yorča--

umi risil byl známý želez--'
" '—rlalý řečník

DROBNÉ ZPRÁVY

V Brooklyně zemřel A W
Lyman redaktor a majitel Helena
Independent a jeden z nejlepších
novinářů v zemi Po deset roků

pracoval u New York Sunu a po-

slední válku prodělal jako zpravo-
daj Spojeného tisku Na Kubě
uhnal si zimnici a jiné nemoce
z ní se vyvinuvší smrt jeho přivo-

dily Čítal teprve 50 roků :

Státní výstava Jižní Dakoty
potkala se s velikým úspěchem
Peníze na vyplacení všech cen

byly pohotově hned při rozdávání
certifikátů

Lloyd a Joseph Henderson a
Frank Dorst farmáři blíže Rock-fo- rt

Mo byli zasypáni písečným
břehem v němž kopali a pouze
mrtvoly jejich nalezeny Hender--

sonovi byli bratři u věku 16 a 18

roků kdežto Dorst byl 35letý a

ženatý
V Hallock a Stephen v seve-

rozápadní Minnesotě napadl první
sníh

V Batavia Jefierson County
la oddáni byli 8iletý Joseph Ro- -

denbaugh a 79letá Isabella gh

Ženich je bratrem
dřívějšího manžela své nevěsty

jenž před několika léty zemřel

Dr Bonham z Ottumwa la
člen Walshstarburkovy klondik-sk- é

družiny jež právě se vrátila
obdržel sdělení že zlatý prášek
na jeho záboru na Clear Creeku

vydává $1970 z unce Jest to

nejvíce z celého Klondiku

Gen Budd t Kalifornie roz

hodl že povolí vydání paní Cor- -

delie Botkinové jež obviněna je
že otrávila paní J P Dunningo-vo- u

a sestru její Deanovou z

Dover DeL

Tradesmans National Bank
V New Yorku odevzdána byla do
rukon bankovního inspektora
ftlto aeaclua doctid tvým závaz

S neděli to fíina a l listopadu
Císař ski družina navštíví Betlém

Damašek a jiná památná města
Vc starém ivflt zaČíaá ae mluvi-- ti

o možné válce aE!icko-franoux-s- ké

VťtzzLi tfjtxrf ctíi tich tztt taeb na J- - —1 a T r" v


