
ZÁPAD'u
7 -

Založen 1871-Bo- čník Xi 7 OMAHA IÍEBR Y ÚTERl DNE 27 BŘEZNA 1900 Drojtydeaníku: Ročník YIII číilo 5G

Úpadek Do Texas

ílNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z VYashlařtonu

lístku republikánského podporo
váním lístku popokratickébo při
spívali

Stííbraíitl republikáni
NejlepSí tvrdé a měké uhlí

Dochází nás nyní lesklé tuché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí-- m

svým ákazníkům aby se ublfm na zimu zásobili poněvadž cena
v breku stoupne — Prodáváme též víebo druhu uhli měké od 3 70 do
I7M tuna

COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad: 17 a Můra Písáraat 1400 Fanum

nM ni

iivuiwiij uiiiivihvvw un 1 upvi VVI
429 N 24th St (Glasgow Block) So Omaha

Dokonalý a úplný vf bér všeho druhu barev skla

ft nejnovéjších vzorků papírů na stěny
rámců na obrazy atdVčfc

Zboží prodává se za hotové ve velkém neb malém Práce barvířské a
natěračské i barveni návéstních tabulí atd vykonávají se dobře a spole-
hlivě Pouze nejlepší dělníci se zaměstnávají
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odstěhuje prý se co nejdříve W
J Bryan a již nyní prý k tomu pří
pravý činí Dítky jeho chodí do

školy v hlavním městě texasském
v Austinu a manželce jeho prý
také tam lépe se líbí než v Ne
brasce a co jeho samého se týče
tu prý tam též daleko lepší vy
hlídky hmotné i politické než
kdekoliv jinde míti bude — Zvlá-

ště prý jistým jest přestěhování
jeho do Texas v pádu opětné po
rážky jeho v zápase president
ském

Zvíře v lidské podobí

Pod ohlavením tímto přináší ča

sopis "Echo' z Wilson Kansas

zprávu o taky-krajan- u Antonu Mi- -

knleckým kterýž nyní úřady stí'
hán jest Předminulé soboty do
stavila se do Wilson paní Mikule- -

cká s manželem na farmě v okresu
Lincoln bydlící a u smírčího soud
ce okresu onoho kterýž náhodou

právě veWilson meškal vyzvedla
si zatykač na manžela svého pro
krvesmilství Mikulecký byl zat
čen a prozatím veWilson uvězněn
a šerifovi ozaámeno by pro něho
si přijel V noci však podařilo se

Mikuleckému z vězení se vyloupa
ti načež odebral se přímo k oby
dlí tchána Jana Ptáčka domnívá

je se že manželka s rodinou tam
se uchýlila Dostal se tam po 2

hodině ranní na štěstí však hřmo
tem byl Ptáček na hrozící nebez

pečí upozorněn a tak s puškou v

ruce na odpor se mu postavil Na
to odešel Mikulecký do stáje za

přán! pár koní do kočárku a ode

jel do končin neznámých Byl sice
hned ráno pronásledován dopa
den však dosud nebyl Koně a

povoz nalezeni 9 mil západně od
Red Cloud Neb

Čech zahynul

Z Conway N D se nám sdě

luje dopisem datovaným minulou

sobotu: Pan Josef Kouba farmář

bydlící mezi Conway a Veselý ville

byl v Písku s fůrou obilí a když se
vracel domu tedy se koně splašili
blíže jeho domova při čemž byl s
vozu svržen a zabit skoro na mí

stě neboť nenabyl ani vědomí
aniž řeči Pocházel ze Záboře
okres-- ' vodfianský Byl asi 55 ro

ků stár a minulé leto se podruhé
oženu

Zatřen v Masile

Do San Franciska došla v pá-

tek zpráva že v Manile vypátrán
a zatčen byl pověstný desperádo
kansaský Bili Redmond kterýž z

několika vražd obviněn jest a kte-

rýž s Jack Kennedym několika

oloupení vlaků se zúčastnil Red-

mond když v roce 1898 pro za-

vraždění paní Schumacherové v

Kansas City obžalován byl zmizel
a objevil se konečně tam kde by

nejméně býval hledán byl — mezi

divokými jezdci na Kubě odkudŽ
však zase zmizel než k zatčení

jeho přikročeno býti mohlo

Vlak oloupen

U Hamburg la oloupen byl v

pátek po 1 hodině ranníchicagský
rychlovlak dráhy burlingtonské a

sice stalo se tak jedinkým lupičem
kterýž patrně v Hamburg na zadní

platformu posledního vozu spací-
ho vyskočil Lupič obral cestující
ve voze spacím a ve voze pohov
kovém dohromady as o $20000 a

zlaté hodinky načež znamení ku

zastavení vlaku dal a v temnotě
noční zmizel než ná pronásledo-
vání jeho pomýšleno býti mohlo
Mezi obranými cestujícími nalézal
se i předseda Union Pacific dráhy
Burt kterýž přišel o $50 a zlaté

hodinky

Vzdal se policii

V Chicagu vzdal se ve čtvrtek

policii 2 3tiletý L Walch a udal
se bytí vraném boiiče K W Gil-chris- ta

kterýž předchozího večera
s pravou západní drzostí v holírně
své zastřelen byl V okamžiku

kdy holením jednoho zákazníka se

zabýval pootevřely se totiž dveře
strčena do vnitř rifle a dobře mí-

řenou ranou Gilricbrist na místě
usmrcen Vrah prchl a nebýt do-

brovolného vzdání sotva as býval
by vypátrán neboť ani popis jeho
znám nebyl Walch spáchal vraž-

du z pomsty za to že před nedáv-

nem obviněn byl Gilchristem z

účastenství ve vyloupení jeho ho-lír-

Uznán byl tehdy nevinným
a pouze jen jednu hodinu za mří-

žemi strávil

učinila ve čtvrtek v New Yorku

známá vydavatelská firma D

Appleton & Co jedna z nejstar-šíc- h

v zemi a sice jmenován správ
ce konkursní podstaty na žádost

většiny podílníků V únorové

zprávě výroční udán majetek í

dluhy na $3604028 při $190-38- 7

hotovosti pokladní a o jmeno-
vání správce podstaty požádáno z

toho důvodu poněvadž nyní ho-

tovost ta na nicku téměř sc scvrk-

la hodnota svršků klesati počla a

firma k vyplácení běžných účtů

peněz sehnati nemohla — Firma
založena byla roku 1825 a odboč-

ky své záhy zařídila jak v Chicagu
tak i v Londýně

Dvojnásobný lynč

udál se v sobotu v Emporia Va

a sice stali se obětí jeho černoch
B Cotton a běloch 0'Grady Cot-to- n

obžalován byl z dvojnásobné

vraždy a 0'Grady co spoluvinník
jeho označován byl a smýšlení
proti oběma bylo tak silným že

guvernér o vyslání milice k ochra-

ně jich požádán V sobotu odpo-

ledne milice odvolána na žádost
šerifa kterýž guvernéru oznámil
že mysl občanstva se již uklidnila
— sotva že však vlak s vojskem
ze stanice odjel již byl tu dav

kterýmž černoch z vězení vyvle
čen a na nejbližším stromě pově-

šen Do těla jeho vpáleno 40
kulí Za chvíli na to shromáždil
se u vězení dav druhý tentokráte
hlavně z černochů sestávající a

hned aa to následovalo lynčování
druhé jehož obět£ O Grady se
stal

Výbuchem
kolodia ve fotografické dílně Thos
H McCollina ve Filadelfii v še

stém poschodí se nalézající přišel
ve čtvrtek jeden život lidský na
zmar a čtyři muži těžce poraněni
Následkem výbuchu kterýž byl
tak 'silným že celá jedna část

budovy rozmetena vypuknul po-

žár jímž' než uhašen za více jak
$7500 Škody spůsobeno- -

Náš přívoz a vývoz
:

Statistickou úřadovnou u veřej
něn byl v těchto dnech výkaz pří
vozu a vývozu našeho v měsíc

únoru a zárovefi učiněno porovná'
ní s přívozem a vývozem roku mi

nulého Dle výkazu toho obnášél

přívoz náš v únoru roku letošního

$68774150 proti $60258452 v

témže měsíci roku minulého vý
voz pak obnášel v únoru letošním

$119389902 proti$93 837151 v

únoru loSském — Za osm měsíců
běžného roku úřadního obnášel

přívoz náš $555069571 proti
$427201833 v témže období roku
Iónského vývoz pak $919497- -

244 proti $843433266 roku lofi

ského

Zvýšili mzdu

c rnuadeipnie oznámeno v

pondělí že dolovnická společnost
Berwynd-Wbit- e Coal Mining Co

zvýšila mzdu veškerým zaměstnan
cům svým o plných 20 procent
Jest to nejvyšŠÍ mzda kteráž v

oblasti tamní za minulých 30 roků

placena byla

Soud zahájen
Ve Frankfort Ky zahájen v

pátek předběžný výslech se stát-

ním tajemníkem Coieb Powersem

kterýž jak známo obžalován jest
pro účastenství ve spiknutí jež
prý ca účel zavraždění demokrati-

ckého guvernéra Gocbcla roČlo a

výsledek jeho byl v nejryŠší míře
sensačnfm lak známo tvrzeno
se strany demokratické hned po
zavraždění Goebela že bídácká
vražda ta byla dílem politikářů
republikánských a tvrzení tomu
dodán nyní býti má aspoS nátěr

pravděpodobnosti svědectvím při
předběžném výslechu hlavního z

obžalovaných složeným Nejhlav-nější- m

svědkem byl v sobotu ka-

pitán státní milice Golden taky-republik-

kterýž na podobnou
obžalobu zatčen byl a kterýž prý
složením svědectví beztrestnost
sobě zajistil Týž svědčil že Po-

wersem sděleno mu bylo že dva
černoši ku zavraždění Goebela

zjednáni bylí právě tak jako prý
zjednána celá řada horalů jímž
na nějaké krve nezáleží
a kteří prý postřílením několika

demokratických poslanců republi
kánům k dosažení většiny ve sně-

mu dopomoci měli — Svědectví
Goldenovo nebylo přímým nýbrž
většina jeho zakládala se na pou
hých jenom domněnkách -

1 Státnímu odboru oznámeno

ve čtvrtek vládou mexickou že při

jímá návrh presidenta McKinley-h- o

na odbývání druhého

kongresu v City of

Mexico a že bezodkladní k obe-

slání téhož veškery republiky stře-

do- a jiho americké požádá Od

kongresu toho očekává se hlavně

pro Spojené Státy velkých výsled-
ků neboť bude na ním poskytnu-
ta příležitost k vyvrácení důsledně

rozšiřovaných zpráv jako by Spo-

jené Státy o samostatnost republik
tČch ukládaly Zprávy tyto měly
ten následek že poslední dobou

obchod náš s republikami těmi

hynul tak že nyní při nejmenŠím
o $100000000 menším jest než

před deseti lety

+ Z Washingtonu oznamuje se

že poděkování se dánského mini-

sterstva má pro zemi naší ten vý-

znam že zamýšlené koupě ostrovů
sv Jana a sv Tomáše o čemž již
několikráte zprávu jsme přinesli
ničeho nebude a že nejspíše ostro-

vy ony Německu na řadu let pro-

najaty budou — Poprvé o vykou-

pení dánských držav západoindi-
ckých vyjednáváno vládou naší r

1867 kdy kupní cena na $7500- -

000 smluvena koupě však násled-

kem nesouhlasu senátu neusku-

tečněna Přítomně vyjednán s

vládou prodej ostrovů těch za 4

miliony dolarů s tou však výjim-

kou že koupě uskutečněna býti
musí před odročením se kongresu

nynějšího

Zkoagresu
V senátu věnováno celé čtvrteč-

ní zasedání debatě o zprávě kon-

ferenčního výboru vzhledem k

předloze kterouž výtěžek celní na
Porto Ricu k vlastním účelům

ostrova tohoto věnován býtí má a

již se myslelo že zpráva k ohlašo-

vání dojde — nestalo se však tak
následkem -

odporu senátora Pro-ctor- a

kterýž protestoval v zájmu
těch republikánů kteří pro svo-

bodný obchod jsou — V pátek
přišla k odhlasování zpráva výboru
konferenčního v zájmu úlevy bídy
na Porto Ricu a sice schválena 35

proti 15 hlasům Žádný z demo-

kratů nehlasoval pro přijetí před-

lohy a pouze Stewart z Nevady
hlasoval a republika" ay — V so-

botu pokračováno v debatě o zá-

ležitostech ostrova Porto Rica
načež po přijetí předlohy kte-

rouž opravňuje se jmenování ko-

mise kteráž vyšetřila by obchodní

poměry v zemích východních vzhle-

dem k možnému rozšíření obcho-

du našeho stráven zbytek zasedá-

ní posmrtními vzpomínkami na
Oliver P Mortona jehožto socha
státem Indiána senátu věnována

byla ::-- ' '

V sněmovně skončeno ve čtvr-- 1

tek projednávání Loudovy předlo-

hy poštovní ve schůzi plenární s
tím výsledkem že 148 proti 96
hlasům zpět výboru odkázána

Jest to již po třetí co se tak stalo
a proto soudí se že pramalá na-

děje na přijetí předlohy této jest
Pátek věnován výhradně jen pro-

jednávání soukromých předloh

pensijních a celkem 142 jich pro-

jednáno a přijato — V sobotu po
krátké debatě přijata 135 proti 37
hlasům zpráva konferenčního vý-

boru V7hldm k předloze na úle-

vu Porto Ricu ao přítomných po-
slanců hlasování se zdrželo Před-

loha hned na to byla presidentem
podepsána tak že zákonem se sta-

la — Z dalšího jednání dlužno
uvésti že povoleno 1 10000 na

op_ření plánů pro důstojný po-

mník Ulysses S Granta ve Wash-

ingtonu Po 3 hodině odročeno
zasedání z úcty k památce zemře-

lého poslance Epese '

POLITICKÉ

Smír

docílen byl dle čtvrtečních zpráv
z Denver mezí všemi frakcemi re-

publikánské strany v Coloradu
tak že prý ta nejlepší naděje jest
Ze na podzim stát onen opětně do

řady republikánské převeden bu-

de Porady za účelem dalšího
svorného vystupování odbývané
zúčastnili se i stříbrařští republi-kán- é

a sice ti nejpřednější dosa-
vadní vůdcové hnutí stříbrařské-h- o

kteří dosud nejvíce k porálce

odbývati budou národní konvenci

svou v týž den co demokraté a v

tomtéž městě totiž 4 července v

Kansas City Provolání za účelem
tím vydáno bylo v pátek v Duluth

Minn předsedou národního vý
boru Chas ATownem

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Závřť dobrodince

Do Philadelphie došla ve čtvr-

tek z Paříže zpráva že konečně

projednána tam byla pozůstalost
milionáře dr Thomas W Evanse

kterýž tam roku 1897 zemřel a

veškeré jmění své na $3000000
se páčící různým dobročiným úíe-lů- m

odkázal Hlavním dědicem
učiněno bylo philadelphské mu
seum jméno jeho nesoucí jemuž
odkázána částka $2725000 zby-

tek pak $275000 rozdělen mezi
různé účele jiné

$25 na hlavu

Policejní maršál R J McFar- -

land v Kansas City Kan vypsal
ve čtvrtek odměnu na hlavu kaž-

dého lupiče kterýž by při prová
dění řemesla svého dopaden a

usmrcen byl a sice vyplatí za kaž

dého z vlastní své kapsy $2500
Odměna platí jak pro policisty
tak i pro každého jiného a maršál

lituje pouze že prostředky nedo-

volují mu větší odměnu vypsati
neboť jest prý jist že při vyšší
odměně město ještě dříve chásky
životy a jmění poslední dobou v

značné míře ohrožující zbaveno

by bylo
Stávka zahájena

' ' '

V Clevelandu rozhodnuto "bylo
ve čtvrtek ve schůzi strojníků
uniových i neuniových zahájiti
stávku a následek toho bylo' že v

pátek více jak 1500 strojníky v 55

různých strojovnách a dílnách prů-

myslových práce zastavena Kro-

kem tím zahájena byla jaksi veli-

ká stávka strojníků po celé Ameri
ce kteráž dalekosáhlých následků
míti může Bude-l- i totiž příkladu
strojníků clevelandských následo-

váno i v jiných městech a nedojde-l- i

k rychlému vyrovnání příčiny

stávky tu záhy bude muset zasta-

vena býti práce v dlouhé řadě zá
vodů průmyslových a sta tisíce
dělníků tím do zahálky vrženo

bude průmysl pak sám škody na

miliony se páčící utrpí Stávkují
cí odhodláni jsou pevně na tom

neyraceti se do práce pokud ne
bude vyhověno požadavku jejich
o zavedení devítihodinové doby

pracovní při mzdě dosavadní

Smířili se

Z Pittsburgu oznámeno ve čtvr

tek že mezi známým železářským
králem Carnegiem a bývalou jeho

pravou rukou Frickem kterýž jak
známo na vyplacení podílu svého
žaloval a týž na $15000000 si
cenil došlo k dohodnutí násled
kem kteréhož od žaloby upuštěno
Místo dosavadního společenstva
založena bude pravidelná společ
nost akciová kteráž kapitalizová-n- a

bude na $250000 000 a v níž
bude míti Carnegie 58 procenta
nebo-l- i $146250000 a Frick 6

procent nebo-l- i $15000000
Se stavbou podzemní dráhy

vlastně totiž s kopáním tunelu

započato bylo v sobotu v New
Yorku a sice vyrýpnuty prvé kusy

půdy mayorem VanVyckcm jemuž
k účeli tomu stříbrná lopata opa-třek- a

byla Tunel jímž podzemní
dráha bude vedena bude 21 mil

dlouhým a vydání na $36000000
rozpočteno jest Zaměstnáno bude
na práci té 10000 dělníků a doba
v kteréž tunel dohotoven býti má

předem vytčena nebyla

Jest prý neplatnou
Ve Fort Yates N D skonče-

na byla v pátek delší porada
kmene Sioux s vládním in-

diánským jednatelem majorem
Bingenheimerem vzhledem k tak
zvané Black Hills smlouvě z roku

1876 Indiáni již po řadu let tvr-

dili že smlouva ta jest neplatnou
následkem toho an podepsána

byla pouze jednou třetinou členů
kmene místo požadovanými záko-

nem třemi Čtvrtinami a jednatel
nyní tento náhled jejich správným
býti uznal Výsledkem porady
bude že zjednán bude právník
kterýž by v zájmu prohlášení ne-

platnosti smlouvy zakročil

o ni 11 n n_ ♦

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

Brazilská vláda vydala rozkaz

aby se oslavy 5ooleté památky
objevení Brazílie zúčastnily vše-

cky lodě válečné i soukromé jak
dalece to možno Slavnost ta
bude odbývána od 3 do 6 květ-

na V Bahii bude odhalena socha
Alvareze de Cabral který objevil
pobřeží Brazílie —Ve státu Ama-zon- as

hrozí vypukaouti bouře

naproti vládě brazilské poněvadž
nechce dovoliti aby obyvatelé
toho státu napomáhali bolivským
povstalcům při revoluci která má
za účel odtržení území Acre ud
Bolivie — Do provincie Chihua-hu- a

v Mexiku se v krátké době

přistěhovalo asi 5000 mormonů z

Utah sesílivše velice tamní mor-moňs- ké

kolonie — Mexický gen
Torres obklíčil asi 800 bojovníků
Indiánů Yaquis jimž prý nezbývá
nic jiného než buď se nechat po-

bit nebo se vzdát — Z Colom-bi- e

docházejí stále zprávy o šíření
se revoluce tak že vláda byla
nucena odvésti zajatce z Paaamy
da San Andrea aby je povstalci
osvobodit! nemohli -

U Houghton S D vypuk-
nul ve čtvrtek prérijní požár jímž
tisíce akrů zasaženo Několik fa-

rem při tom vyhořelo
V San Francisku učiněna

všechna možná opatření aby za-

bránilo se tam zavlečení hlízového
moru z ostrovů hawaiských

U Quasqueton la zničen

byl v pátek požárem příbytek N

Mewlicka při čemž dvouleté dě-

cko jeho v plamenech zahynulo

Balon který lze ovládat!
Tento ne j novější vynález v oboru

vzducholodí poutá velkou pozornost
Nejobdivuhodněji věci při něm jest jeho
jednoduchost Zene se ku předu maiým
dvojitým petrolejovým motorem podob-

ným onomu který se používá při 'automo-
bilech Obyěejný plyn hořlavý mftže se
pouiivati na místě vodíku k naplněni
balonu a práce ta vyžádá pouze jedna ho-

dinu času kdežto naplněni vodíkem trvá
celý den Tento objev měl by sprostiti
cestu k obloze veškerého nebezpečí tak
jako Hoatetter's Stomach Bitters cestu
životem Za ní leži padesát roků zdárné-

ho léčení Slabost nestravitelnost
Oílablost nervosnost zácpa ma-lari- e

aneb jakýkoliv iieduh povstávající
ze slabého žaludka nemůže jívzdorovati
Je to výtečný jarní poslovatel

Do £aříže
Kdo se chce letos podívati na

výstavu učiní dobře když si po-

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob

drželi Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužili dle je-

ho přání Firma F Brodský & Co

má jednatelství pro následující li-

nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston

Hamburg American Line Red
Star Line Holland-America- n

Line Compagnie Générale Trans- -

atlantique American Line White
Star Líne Cunard Line a Anchor
Line Dověděli se cenv přeplavu
lístků Železničních stačí zašlati

poštovní lístek 28tí

I MYI

li Si

Budím se stěhovat neradi bvchom
vSak Hubovali naši obuv a Droto snížili
jsme ceny na polovinu Anton Bílek
prodS varn til 2 čtvřdolarovon obav za
WS centftt Neoí to báchorka Přijďte a
přesvědčte se

C J CARLSCH 107 So I6th Str
"

listupce po W N Whltaejr
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Z PORTO RICA

Z Ponce oznamuje se že situ
ace následkem knse obchodní
stává se tam kritickou a že

se úlevy v čase co mož-

no nejkratším lid houfně zmírati
musí Lid — následkem nejisto-

ty obchodní nemá práci a k tomu
ke všemu prý cena veškerých po-

třeb životních až o 100 procent
stoupla a obavy prý jsou že k

vážným nepokojům z bídy dojiti
maže Valné schůze v nichž o

rychlou pomoc žádáno odbývány
koncem týdne v Mayaguez Vuace
Arecibo Aguadilla Fajardo Ju- -

ma JJiaz a Uuayama

DROBNÉ ZPRÁVY

V Gayville S D spáchal ve

čtvrtek samovraždu zastřelením na
hrobě manželky své zámožný ob

chodník E Corson Učinil tak
ze zádumčivosti kterouž od smrti

ženy stížen byl

Přednostou povětrnostní úřa

dovny veWashingtonu vydán roz
kaz jímž ůřadníkůro odboru toho
v hodinách úřadnfch kouření ciga
ret zakázáno jest ' 3

V Yorkville S C oznáme
no v sobotu zaměstnancům v tam
nich přádeluách že z výročního
výtěžku tři procenta téhož mezi

ně rozděleno bude

Massachusettský poslanec

Fitzgerald navrhnul v kongresu
aby rodině každého ve službě pad
lého neb zemřelého vojína povo-

leno bylo $50 a rodině důstojníka
1 100 na krytí vydání pohřebního

f V New Yorku vznešená ve

čtvrtek velkou porotou proti he
rečce Olga Nethersole-ov- é herci
H Revelle-ov- i řiditeli Theodoru
Mossovi a majiteli divadla M Ma

yerovi žaloba pro zločin proti ve

řejné mravnosti jehož prý se pro-

vozováním kusu "Sapho" dopu-
stili

V Tyndall S D prodáno ve

čtvrtek veřejnou dražbou 1900
akrů školních pozemků při prů-

měrné ceně Í1600 za akr Celá
dražba vynesla fondu školnímu

$29000
Z Great Falls Mont ozná

meno koncem týdne že v táboře
dělníků zaměstnaných svážením
tratč pro dráhu Great Northern u

Fort Benton vypukly neštovice
Mezi téměř 1200 dělníky událo se

již přes 30 onemocnění

V Cheyeane Wyo zapálil v

sobotu v hádce z opilosti obou-

stranné vzniklé P Flemrey šat
na manželce své a než sousedé ku

pomoci ji přispěli utrpěla tato

smrtelných popálenin

Obchodních úpadků událo se

za minulý týden ve spojených
Státech iga proii 190 v týdni
předchozím a '180 v témže týdni
roku minulého

V Des Moines přišel v pátek
o život farmer C Terhune Koně
se mu v předměstí splašili při
čemž on z vozu vyhozen a to tak
nešťastně že koňům pod kopyta
přišel

Jste li atiien revmatismem zkuste
Cbamberlain a Pain Balm Nebude
vás to státi ani cent nepomůže li vám
Jedním použitím zbaven budete bole

atf Hojí též pohmožděniny a vy

mknutiny o třetinu rychleji než jiné
léky BJznutf spálení oinobenibole
ní na prsou a v trnko otok mandlí a

jiné otoky vyléčí se rychle použitím
jeho Každá láhev zaručena Cena
S8a60 etů


