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KdyžJ nedávno byl sultánjsera koho trefil Na první ránaisro7"iirsr "Přátelé" volal poliUcký teč-- j
nik nedávno v Jižní Karolíoé k

jj Ve PtnAdelphii zatýkají tš
cky fialinelláře co pobihhky a

Mormonltí vrahové před

soudem Česká Osada ¥ Kebrasce lítuMjAi řiwu aut: rzti- -
l t% cactw

:! Iv'

vyhánějí j-- t s isěla vea
Mezi černochy paesje stará

pověra že ruka a mrtvoly dr
ženi živéb jest carovsé tnoci a j

Domáhá zlaJřii trb fnsl— ~—
Proto kaldé (htile slyšíme Že }

na jihu černal mrtvolám uh
1

t VJ leto jiia poptav
i

ka po iUnmoJniih ktmách 1% j

žatí obilí ntisto Žácích stroji A 1

to proto jelikož po dHUh tS a í

'nu i
je& tak že s# do tel ?

mi© se strojem a obtli j

kosili
'

V fula to leto dor Já sli- -

U iKdy které př4 někoi ka

Nfjlrfái přtt2itť fr kalJ-- l
ht ha kwrj to mckiiU

dolrýcK fscKÍc Utc% asnet

-

feiitiT w€M±± xr
— —

by fc3kkvts o v čolá 04I
řiti j-- t buraik knLé rr I

Uuu d u'
výcbK! 6—11 ut l j&i: AK t

1~-1- 2 l 4 2rLsaw l" f

t" "!4- - !

IVarwkv %UJni uAtóti_
m irtmyiU l il ar pru
f4tYÍaf Uook i#'r2 ab iJb

't1? LV1
a r%iti z j airi" J1"' "'"'J iww(tBí4 kMHl oI Itivtmtr

jiKu většia už vyčeiyAeé eetý l Uri pasesskr ab w íšL4

d:Aař tvJi v Cckéjlpy
IHaJi m jm bo4i dvbř
Its p--

s iHrai ri w uTiulí
aeh 1t to4t nabl btsv lixL

-- i— ř~- -
I

nauj se pev4o4u
Ui r pxít Jy t--aí

lp ai l okr tíreler PxILa I

jH liLuawamia jďÍBuXlsrttai j

:ťbkýcti vlsami roUHta ?

4-b-
ri wnty al li tjp ůfei !

sem jik j-- aj e pbs

ka pak kbaa lNa pKky tá--

a sice Trkey Crcek ktr ei í
iLíivf a ťi itufcrt jaa a
Dr?íý jVt tJtit ťcwk

který teá d dřiví prtíkidáakia OMd-x- s o alt a i
'a kiřpáí m l—í su p a ajbUUši ba trtWka jmVolr lojaoř a kbré ttt--a ty
ptaky xaíti4 j íf rÁ
til Na Ouk Crk mlž

aíir
N cveruiáf alui Ziil tlaa —t

Ihxxl Cnrrk tun Ajxl
lap kcr vá il ka k'av

Soustátí

Vo Washingtonu eo to lijte
luknd t) l Sj inncr poklaJnitcui"
vadil po řtilo taj Brwtowem

t litejo jcdrati tlJy dlo své hlavy
lírislow uiililcl mu podlehnou'!
— a jcdon x tUi musel jiti tvl

Siinncr a na jeho míso
Xcw ÍSI i lontu Uristow leze

do jtcH uslanovujtf a povytaje ú

ředniky v jho ohoru col iani
Ncwa dopálilo 2 hrozil le rad?-j- i

mo vzdá ťiřadu nemádi viásti v

itřm sám Xcw zvilřzil Jelikož

je v Sak bohatým a nohlilejo $o

na nikoho jedná přímo a p

taková neni ve Wahinť
j

nu vhod znechutil oinuuItk
brzo vtřejný iivot ío snad co

nejdříve oJt odstoupí

I 1 uk tajemník vnitra chodí

uí na pisledních nohoa Vzdor

tomu 2o je příbuzným presiden-

ta tfiito neustále očkovanými
toky proti lclanovi byl donu- -

t n Sádali jej by io vzdal Jet
ji-- tř 2o president vybídnuli to

I'c!aiioi puitlal a tento ao nerad

bude nusct dolS a ven Šťastnou

cvstu takového partikúře u vjá-d-y

nco2vlíiuc

ŽSutá zimnice zuli ul Tc-lm- i

jiilive na FloridS v Pen-ao-- la

Tajemník Kdtva ©pomenn!

uJiniti přípravy k zainezer1 jjí
Síření a Uď ve řjHlkové lodenk-- i

lam je zle ("onmicodore Cooper
i

i

telcijraíoje vládé : 'Kpidomio zu-

ti řlniínř drile viveky tiInco

zpět"— Aniat-k- á cholera oljf vi
la ío v St Lom-- kde ztiaěuýbo-há- l

jeden jménem John Kupferle
na ni zemřel

ťpadek velké firmy bankovní

v Níw Yorku Duncan Shermao
& Co ktetá byla jednou a nej

Větších a nej rozsáhlejších obchod

po Americe i Kvrojte vedoucích

uinil veliký poplach jh
ze-

mi a 1 úpadku Jay Cooka 1873

nei-yl- takové rány vo vřtí pe-

něžním l!uhy firmy té picí
nafí nůliona Zlato tu vystou-p- !

hned o I procenta alo hne

dl ' opět zotavilo Příčinou

úpadku tuho jet byla ztráta na

bavtné vi llOW a pak pc-kul-
ace

firmy té na burso new-york- ké

Chtělaf hnátí cenu

zlatí da výíe a skoupila jej yeli-ko-tn-

po 11ti oo-zvřd-

íe tajemník finanční pro
dává tajně boudy za zlato a že

tedy v okladiS řpolkové bode

zlata doti pro potřebu To jl

zničilo a zlato fpadlo hned na

112 JeUke2 banka tato neměla

rozsáhlejších opojeni v Soustátí

lidudc lo míli zdo 2ádnth zlých
láU-dkSz- a to v Jak v Evropě
tím horších Neb mnoho Ameri- -

káiú c citujících }o Evropé měly

dolnický prúnij! k!cá továrer

vyhasínají a železnice Bccaaji eo

dováželi

[ Dobrý lék proii clvcdeíe jti
následující po mnoho let zkaí
ný : Re TincL opii (rcp opia)
Capsíci (Červený epř) ílhei eo
írebarlo Metttb in f itrt vá !

aMj f vaiuuui uii t čími
ČhI každého stejný dil a sicicie- -

jakraiie acitíž rřjakoa neprav
delnevtt žaladks příjem at

užij od 10— --2)kapk eakapítajťi
do velké llíee vody V malé Li
vičce mSJeš toho noit stále p il
oíř i na cť-tá- ch a zachránil c

prtiti choleře prSjmu ald
U V okr Ile Mian byl za-

bit chřestýš žlutý ťdloahý v

objemu mající a vážící !)!V Mč!
1 kroužků

j U Uivcrviate r ckr WaaUi

watt Minn kobylky než K-tc-

kladly vajíčka asi 200—10} na
"vervčni alec T jiti nl a-- du

íamicK na přesrwk ti sti
{ Výnev-- j zlata r Att-tra- ht e

zuačně uskrovnil a {oplatky zl
tukopS jstti tak vyjké i# ni
zí cpoušiřji zlatá l"-- přetiž
bávají je Ctča3tn lrhl m mq
ranth trne že la nimi joa ?a

sté půtky

Nákladní vlak a LoavuW
na dráz Alřany A Chkn-- a a
Iutnamsvil!e lad ( robotil tmíi
starý 40 vyoký 3 osvby zabyty
2 poraněny _

jf Parol kT I Sty W llbMMkl
udělala c-t- a z lívvrp
New York a za 7 dtii a lí Wia
přiedi do N Y auinblý pocjš
!K

J] Obrovtké dJ! na

praeoje terv ulivb Af-:- - t

ba le stát fWXti0l Ta
jediaf natrpj sa zab:í li !í

elixtkv 4bot ék a lojiK
I V-bu-

Viti U% aalvsi a Kkv t

v:

N ebra tli- -

Fr Zavail JL 31 rjaa !

11 i a a í#t:Fř CcUk 11 jv l7i
Kas a
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WitrsaÍ4:
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EYk j L Z 17
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l Cek at piJioeaí aa v

t kaU jl T poHi-k- a

7avlita c 0--ř-

Xa zlar Z

F FeIr linaracraat
Wi Ob4iicUa kuor
aaa v ČUIe 47 rxi 1IL a icďl
alsa pcc Na alar I
ř-- V-- itaKk pcali hkUi J- -

šJy Lky ! FC pMÍ: 2 zae
balcme míli Xa aiar I
l UAj r La IW :
4 L biaa 1-- 7Í Na aJar !
D Ckleas jvUu- a-
f?1 ř" %ín J

čit szaj táxvau aa

kvIaU p hIIia samÍía at 1

p4ii'"akBw iW-ba-
ý

alU lllaau attakí kivl íia
Vaš J 4ltÍ!ldai íez i bJ
saili T Caita Ukal zíiiJy
tavili a jdažfe „zfHaWSi jři

pac a paa!
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Wa vJ m Wj Sni 1 iy wy
a' ma aivrsaa WOT—

lMkaKnSMaa m njm jsumé pm
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Zanzibarský návštěvou u dvora v

Londýn? přišel k němu též arci- -

blskim ku n terburský a mezi jin

ným pravit : Douiam žo vašo

veliSonstTO nebude nic míli proti
tomu aby naší misionáři melt

volného přístupu do vašich ze

mí" — "O naopak" odvětil pas
novník mahomedánských Zanzi- -

baro "jeo ať přijdou neb mám

to že nemáme nikomu bránili

aby se mohl poučili o pravdé na- -

svaté víry a protož ať jen přis
jdou vaši misionáři já jim pošlu

nejlepší mé učenco k poučení"
Arcibiskup mlčel a icl

V Německu pokoušejí se o

pěstování cedrů z Floridy Jeťto
ediné dřevo které dá se zužitko
vali ku děláni olSvek (blajsliflS)

V Egyptě teprvé letos byl
zavoděn gregoriánký kalendář

V Portugalsku v okresích
Miíího veliká sucha zničila znač
nou část úrody že vláda musí po-máh-

ati
a

schudiým poddaným za
městnáváním jich při veřejných
pracích

"

Don Caiiua napsal list králi
Alfonsovi v němž mírně vyklá-
dá že piočínáni vlády Alfonsovi

jest ukrutné že vedení války s

ejí strany jest nespravedlivé a
žo on jediný jest pravým králem

Španělska a že jutě koruny si
dobude

OSOBNOSTI

— Androw Johnson bývalý a- -

merický president raněn mrtvi
cí min týdne zemřel 31 ťco ve

Grccnville Tenn u své dcery

—President Grant hodlá prý
navštiviti divochy Steinbergero- -

vy monarchie jak mile tito hr
dou míti nové šaty na pokrytí
své nahoty
—Pokladník New započal úřa

dování so ztrátou $1000 který
byl ukraden v odboru ženských
klcrkS žádný neví jak
—O vétropiavci ponalisonu

dosud neni jStě ani památkv
Už se podtypu je Že jest živ
—M Van Denburgh v May- -

ficld íulton Co N Y- - zemře'
m týden následkem otrúveul z

užívání barviva na vlas3 Byl 43

ryky stár a měl vlasy už od SO

roku pošedivělé Mazal ti ju te-

dy jedovatou vodičkou aby byly
černé To jej otrávilo že uí ro
několik let churavěl a teď kdy
ouěmocuěl uznali lékaři že jet)
ten tak sé vpil do jeho těla že
mu není pomoci
— Ilusejn Taša syn mlstokráo

egyptského navštívil nedávno

vídenský arsenál kdo jest na sta

předmětu dobytých Ilakušany na
Turcích To llusejna dopalova-
lo když však konečné přišel ku

hlavě velkovesíra Kára Mustaty
tu vycpané i vystavená rozvztek-
lil se počal láli a nadávali a os

pustil žlopověstné to pro Turky
místo

—Bonaldson včtroplayec má
2 dítky hocha 8 a děve 0 let
staré v Jíotheatru

—Císař japonský na pres rok
navštíví Soustátí "vlastnoručně
ale nebude dojati umělecko kou-

tky jako ostatní Japonci nás íci

—Sultán Zauzibarský slíbil krá-
lovně při své návštěvě žo e yll
svou silou opře vyválení otrok!

' 'a Afriky i:
'

pozval místokrálo

egyptského k uobě do Cařihradu
To znamená Žo sultán něco po
třebuje což ale neobdrží en dar-

mo od khedivá neb len si každou
službo nechá zaplatili rozšítenita
piráv a svobod Veme své

V A fl--- nsas před rokem ože

nil se Číhán jeden s Černoškou

První jfjieh ÍC8t bíljali?
sníh a ml světlý vlas

—Málo jen z těch tisíca kgí
padli v minulé bčanské válce

jest zejména známo dějinám Do

hotovilo ř©
?

přivé
255-00-

0 ni
hrobnkb kamenu pro padlé voji

ny a a těch 195000 jest nadepsá-
no "neznámému" s

—Odsítouplf a nyní zemřelý
král český Ferdinand zanechat
po sobe o0a00000 í— Potom

prý jou Čechy chudou zemí t

—Bratr Beechér co teď je vy-

tažen s pece ohnivé a jeho oděv

ještě zapáchá spáleninou Uhne

yíce nežit opičí komcdio

Pety Ooopar v Nalehcz Mas

sachusetts nalíčil pušku do kur
niku na zloděje

'

Kdyl kurník
aavíral puška spostila celý

náboj v pleci své Víc to neud
'

14 V
' '

'[
—--Linda W Slaughteč byla ne-

dávno sesazeua úřadu poštmi-

strové v Bisraark p T Ihne4

podepsalo ? rytířských Ei
marek Lánu na iádozt za jfjl ano
vo dosazoní

nebyli všichni zastřeleui Pozdě

ji jsem viděl mnoho jich s podře
zanými krky Našemu oddělení
velel btřileťJohn Mlligbeo Leo

střílel též Žádný s vystě hovál-

ci "neuprchl a kteří ntikali naši

vojáci na koních jo pochytali
Biji Stewart jel ta jedním prchas

jicínxa zabil jej Viděl jsem jed
noho runěného jenž prosil o ži-

vot alo Higbeo mu podřízl krk za

Když jem vystřelil bylo mi na-

kázáno bych sbíral malé děli I ši

Se' jsem a tu běžela jedna velká
žena k muŽSm volajíc: "m5j ty
muži můj muži V než jeden ro
jím gtřelil ji od zadu a ona padla
mrtvá k zemi Když jsem přišel'
mezí mrtvoly a nalezl jsem mno-

ho jich b podřezanýma krky Se-

bral jsem několřk děti naložil jc
vSz a odvezl k llamblinovi

Více jsem neviděl

Ann Eliza lloag avědčtla : žila

jsem v llarmony byla jsem pří
tomna schůzi svolané od Johna

Lce-- a Tu uzavřeno zavraždi

ty vyslěhovalce Byl poslán

posel k Brighamu Youngovi a
JLee odjel v cele vojska a IndiánS
Po zavraždění byla opět schůze
Lee vstal a pravil že chtěl aby
Indiáné napadli vyistěhovaJce ti
že se však zdráhali Že tedy zve-

dl bílý šátek a jeden z vyetělio-valc- u

že vyšel mu vstříc Že jim
hlibil mír když eloží zbraně což

oni učinili a vylli z ohrady před
vojsko Tu je na dané znamení

vojsko postřílelo a Indiáni pod-

řezali ženám krky Lee dále vy-iráv- ěl

že iedeu z rauža měl v

náručí díle Leo jej vyzval aby
to dítě odevzdal mu Muž ten a
le že odpověděl : 4UmruNli umře

to dítě bo mnou Já tě znám

Jcbne Lee-- e vzdor tvému poma
lování" IíOO pravil žo musel za

btřelit muže i a děckem Jo té
ch&zo ytřišel president Young

Brigham a viděl ty děti na voze

před poradní íní Jeden chla

pec H lelý ukaiuje na Indiána Joe

ptrvi! : tento muž zabil mého ot
a má jeho kalhoty na sobě

"ječ rczkázal aby &o k dělem ne

mluvilo &by na to zapomenuli

Thoro P Willi svědčil že

viděl zboží po zavražděných vy

Uěhovalcích v Cedar Že bylo
ío ai 15-- 20 voza a 100— 500 ku

bú dobytka Slyšel že Haíght
pře4 zavražděním radil ssjeho
otcem jak nejlépe véu tu vyvedli
Po krvctro!ilí viděl zboží to na
vozech před Ti ihing house v Ce

dar City Indiáné umývali krov
ao Šit5 v louži v Cedar City Vi

děl též dítky Jligbee měl chlap?
co asi 7 let starého Bralr svěď
ka měl též jednoho a t Burbeck
též jednoho Moi í í luěli VO

jónskou organinrci iuzí sebou a
mužstvo cvičilo ea kaiiS soboty
Majetek ]o zavražděných by I

prodán veřejnou dražbou

UukrořuulJ

Ze starého světa

V Oldhain v Anglií pannjp
veliká bídu mezi dělníky hutní
mi Ze 1GJ sléváren a hutí pra
coje jich jen G ostatui ahál(
Taktéž v Attbton zavřen? bylo 00

hi u 8UO0 hutiiikú ztratilo prá

" Ve Švýcarsku v Anglii Fran
cíi a Německu opakovaly se opět
minulého týdne ohromné bouře

lijáky a povodně které tničily
za mnoha mil ion 3 obili rozličné

ho druhu'
"Golos" oznamuje žo vláda

runská tlosud hodlá odbývali sjezd
všech mocností v Petrohrade ku

ýyjcdiiáni zákona válečných
Všecky moci vj-jm-

a

Anglii přija-

ly pezváni a sjezd bude odbývat j
80 s jara

?

' Dle úřad nich práv v Italku
Jost úroda pSenico celkem

Cttatáva a výnos bude prů
měrný

' '

Y lladiidu úsUvpdáruý
bor usnesl se o osnoré nové ústas

yy která brzy bude uveřejněná

Qiady ŠpáuěUké maji býlí eamor

spivné%í-i- ?
' 'ru j :

v VšTurecku panujo veliké su-

cho a Caři hrad jest v nebezpečí
žo'nebude míli co píť Úax méné

jelikož Turci nemodlí eo k bohu

svéiau ta déšť jako Missounáné

za kobylky nýbrž nechají Alláho-

vi vlásli jak eo mu libí' jelikož
on prý nejlépe ví co učinili a ne-

potřebuje nižádných poučení a
Pobídek od svých dítek}: t j"

% yjcrusaUmŠ panují 4osud

náboženské nešváry poezi jedno
divými sektami křesťanskými Y

den nanebovstoaponí chtěli kato-Úc- i

arméul a pravotUveni míti

přeJnost v tbrimu kdo chová se

stopa JXristova v karňeoS vytsk

hínv ďali 9 v chráme do rva?

ky al clkolik knSJi bylo ubito
T-ře-

cké vcjťx oe-al- o jo rotf
tnati násilné oj si% — Tak učí

' 'r:'2j yttrJtjjkfccsSljUía

černolkýmposlubčan5mučlověk
má býlí posuzován dlo své duše
a no cllo své tváře a já naději m

vaší podpory bezpečné jelikož
ač mojo kůle je o n?t-- o

jasnější
vaší tož duše má jest tak černá

jak si jen mSŽete přáli" — s

—Gen Garíbaldi jest právě
CS rokil stár

Všetečnosti

{} V Omaha v neděli minulou
Češka jedna a trestahodnou ne
dbalosti přilévala kereina do
kamen v nichž doutnal oheu i
neminul ji trest nedbalosti té O-he- ři

vylítnul z kamen její šat i
colá světnice byly hned r jednom
plamenu a ona hoříc popadla dt- -

t§ z lůžka utíkala s ním ven by
neuhořelo Tím alepopálila i je
teď málka i dítS dnem i noci bo

loslí úpí Domek shořel napolo
A přeco ty ženské líné budou na
dále rozdělávali ohe& pomoci

ko-resí- nu

J Boston má 470 obecných
Škol Ca banky 165 hotelu li a
kostelS 14 soudních sínt 138

konsiablS asi 1000 advokáta a
laO časopisu

3 Do CrcscoIowapřivežena ne-

dávno zásoba kamen upravených
ku páleni sena Je to nový vy-
nález a tvrdí se že 501b nena ži

teplo v lěeh kamnech 21 ho-

diny a pSl druhé tony flámy že

ohřeje velkou eiu v zimě } celý 1

měsíc

H V Cecil Ga ztratil se hoch
11 letý na farmě Hledali jej až

po mnol i hodinách jej nalezli na
dvorci mrtvého Velký černý
had byl ovinutý na jeho krku a
měl hlavu v jeho ústech

11 V Scott Cv El nalezli ne-

dávno v rybníce alligalora f stop
dlouhého

t
Vrchní {ostiuistr zavetle ol

1 řijna rychlovlaky x New Ven

ku d-- j Chicaze které xjcdou
po U v ii 'mi ziilkami tak rychle
že urszí tu cestu sa 21 neb 2 ho-

din Pro toviny čtoucí to bude
velikou výhodou že pbdrži N Y

listy vo 21 hodinách- - a

Dno 25 čVe vČer stiklu
bouře veliká Ja Crosc Wka na-

dělala tunoho škod V mě?l5 bjl
právé cirkus londýnský a byl na-bit- ý

Vichr zlomil hlavní stěžen
světlo e sba-sl- a tef umU
babilonská sraatviive ve tm
křiku pláči aid Ku jíhrjraé
VtUi Oípřišel nikdo a teprvé ri
o bylci Ixe vynajíti a vzíti vše

cky děli na vše strany rosulika
no

Set miiionú akru v záp
Missouri a v Arkansas požádají
dědici španělského důstojníka ci
vlády Ion Joseph Vallicra ob-

držel r 1793 tni guvernéra teh-

dejší vlády v lar Ů milionfi akri
p5dy která leži v západní Jisti
Miasouri a v Arkansas a má teď

ceny nej méné 81 5000(0J Teď
dědici jeho se o ten úděl hlásí a

vlády ale jelikož ai třetina údě-

lu toho jest osazena tuétty far-

mám i a driltami ostavéna žádají
dědici od vlády nějaký kus země

jin neobydlené za tento &Č bv i
ten mohli dobyti kdyby tuělt pě-
ně zanesena jest k ruce
okreskového siánce Soustátí v

St Lotais a bude bezpochyby
vyřízená v prosjech hlaitel3 jo-lik- ož

požadavek jesi dobrý
U Nej vetší zrcadlo na světe

právě bylo zasazeno v hovoru?
hotelu v Saravoga Vezla o ba
dvou plochých voskh ielenČ
ních

V Atlanta jistý muž veřejeě
na ulici kázal le 1) krávyt pssy

koně ídd mají tak dobře nemr
letnou duši jako Člověk a 2) le
starý zákon jest hanebnou upl
zlou a ničemntt kníheu l'heni
kásání jeden x přbtojiciíh zavo
lal na kolem jdoucí krávu : ijď
sem slsra mrcho zde jo tv&j sa
sitel" Z toho rúiJa rvačka ka
zatel byl zatčen Před soudem ka
zatel dovozoval itičemnot knihy
phraa itvalého čta některé oplzlé
a hanebné kousky z nebo feud i

jej okřikl a pokutoval jej f 10 Z

rozsudku toho v Atlant} vyplý
vá le ud uznal ie kovala e--

mají dul! a e T?t5 písmo j#
kntboít tak hanebnou 1 g n{

ptes4 iedet ?vC m ptedčiuií
J Na dráze Upper Paciá-- j ze

St Pásl Minn stalo se ncŠlěsO

Byl taoi ipatný most a Brainard
a spohsÍJíOl nechtílajej „mti
i eJ prolomil so sta oiu vU
o 21 vosích a cvíý i a noAteca je v
zřiceutíoich 4 osoby zabity a &

polluccao cl 7lv{ast Bijkt
tclegnif ▼ rxiua nedovol! alty
aepodrt1-
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rřelííenf započalo dno 23 SVo

v Beaver Utah

gjUab Keya první uvědelf uí
divá: Přisel jsem do Utah 2 řj
ra 1S57 Videi jsem hromady
len a dél! rozházeno na Aloun-tai- n

3Ieadowř asi C0-r-T-
0 na io

řet Iilky b3-l- i
" staró od dvou

mísit a do 12 let ' Monlí a nich

byly u2 rozíkubané vlky a vra-

nami nřkteró z nieU byl' postři
lení nekteró měly rány od nožii

na krku některfi byly holemi

utlučeni YSecky mrtvoly byly
u2 vico mine od vlkfi o2raní

vyjna jedné mladé 2enštiny tro-

chu stranou ležící která Klela

jako by spala a měla v levém

boku blřelnou ránu Ile zdaní na

byli vřichni mrtví u2 ai 15 dní

Ilylo nás víeo klcří jsme je vidě-

li Hromada mulit byla trochu
dále já nešel k nim bych je vi-d- íl

1
Na tělech jejich nebylo odi-

vu
ti

2ádného vyjma že jedem mři
na nohou punčochy fcjkalpovaný

nebyl Žádný
Afthcll TJennett hvedJil uJk

byl na palouku Kmu v prosinci
lfóT a videi jsem tam kostry
hrůzný to pohled na koetry žen a
detí některé měly vlasy seschlé

r krvi na hlav? ďíti byly od 10

do 12 roka ttá'ri Některé lebky
m6ly mano na nobé přiachlé

Mrtvoly ty bjly přikryté umi
ale-- vlci jc vyhrabali

Fibp Klingcn Smitb jeden %

ob2a!ovaných svědčil: Jí 18"7

2ii jsem v Cedar City a palouk
ten jext odtud a-- i 45 mil jižné
vzdálený líyl jsem při krvepro-lit- i

tom v záři 1S57 Slyšel
Že vystěhovale! se blíži Lidu

bylo zakázáno jim echo prodali
mé jich bylo líto Viděl jsem
jich několik v Cedar City bylo
to v pátek Několik jichprokli
nal a llinbee je potretrtal Ode- -

šli SryŠel jnem zprávy o nepo

kojích V neděli mívali jume Rihfl-z- e

církevní Já byl biskupem v

církvi jcHinaio se o iictt z:tncs
beni lHííht lliirbee Mořili

llen "Willis ji a jiní byli jsme
přítomní Někteří bratří proti-
vili P0 zahubení jich já též

llight vyškolil a přernšil poradu
Já im tázal co by to mělo za ná-lel-

llight se velmi rozzlobil

Indiáné mEli ja přepadnouti v

pondělí lligbee llight "White a

já eSli jsme e a jednali jsme o
té věci ješté jednou Já ee proti-
vil jich zahlazení Ilihtse umír-

nil a nařídil ume aWhstovi aby
chom jeli napřed a tekli liduaby
vycttěhovalco pustili bez oblažo-

vání My tak učirili Na eet5
potkali jsmo Johna Ie'e-- a a tekli

}me mu kam jdeme On odpo-
věděl že vté věci má té2 elovo
Potkali jirno vystěhovalce u Iron

Sprin Druhý den jmo je opět
otka!i vrácejíce se DMěli asi
20—30 vozS a bylo jich přea 10C

onob etaří mladí! muži ženy a

nad vystěbovalci rozhodnuto a
že musí zhynouli že Iee mi roz-
kazy by si-br- mní-t- -

přepadl
vystěhovalce I Šel jsm domS

Za tři dni na lo poslal pro mn

llight a vyřizoval mi lo přišlo
nařízení z táboru lo potřebují
posilu lo obdržel rozkaz od Col

W IIDarae-- a by krveprolití to
dokonal a zachránil jeo malé dě-

ti které by nemohli nic vyzradis
li Odešel jsem a potkal jem
Alienft a jiné Jligbee vyběhlj
a pravil lo přišel rozkaz abys
ebom vyšli ozbrojo ní a zásobení
I lei jem Ilopkiu Iligbee
John YTilli a Hám Purdy šli s

námi Vzali jam-- : bi dva vpzy
zásob V noci dorazili jsme až

na tři mlle oi vyslěhovalcé kde

jsme setkali o s Leo tm a jinými

'o tábore" Á tu js-n-
o se

dozvěděli že nebylí všichni lci

jeZtJ zabiti IjM řádil

se se mnou pravřže vystihoval
ci jsou upevněni mezi vozy svý
mi alo se k ním nenužo Hig-b- e

dal rozkazy by byli vyláká
oi a svěřil tu úlohu Leesovi Lee

na to sestavil své mužstvo do du-

tého ítvrce a mluvil k nim Bylo
ninasi 50 řamých bílých Indiá-

né byli na jiném místi pohroma
dě Dostali jsme rozkaz bychom
Ili1 I Šli jšmo ve' dvoa oddik-ňic- h

al k vystěhovalcum A tu

lAe Bateraen vy slavili bílou

vlajkh a Šli s ní k mm Jeden s

vystěhovale! Sel jim vslříe "Leo

s ním sedl na drna hovořil s oím
Co mluvili nevím TjCO SePa

mužem tím pík clo táboru jejích
Z nakolik hodin vyšli spolu ta
nimi vystěhovale! v řacie s raně

nými svými na vozích naložení-
mi llinSnf ti napřed pak ?cny
a díly pk JóSínD Lca
tel y leíe jich Hy jsiae rnIi
rozLas vyClcliti t-- 1 tlo Edyž
bylo heilo Cino vy:íí::i j:~ 3

Kolík dílek by za lo vzičlata í kr ia iiaka is4 stí-

ná vysokých SkoUik ? !
I f fá uaCvk
r:V4 a lUrka a cLce iv

ana llsntte£ri'l iřt brzv d— 1 aa k % rrv?j
v sircraHt 3 x Jcry

1 Vjchda4 4 al oaly kraalJi
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kách

Hop státní konvenws v St

Paul Minn nominovala J S

Pillrbuiy za guveréra a přijala
několik polovičatých a na všecky

Tirany clubných frází za své r"

Kadyasice: 1 Národ jest ječ
¬

ný a vlit k ni občané mají ítejt

práva pí cd zákonem 2 Jsn e

pro jKlilikn finanční která by

stále měla na zřeteli navrácerí

eku tvrdé mí ní 3 Žádáme clo

p uze co dacb4 ale tak uprave-

né aby nebylo obtížné domácl-- m

í
pruuiysla 4 ŽJcznice buď-S-l

iKidrobené zákonodárstvu

átnímu 5 Schvalujeme snahy

rep strany 6 Itep strana vy

mohU uzfaoi oblanslvl amer n

♦ahraničuUU vláJ T ChvAHmO

vli bi státu rsaVbo jeul

l± Z TU za roinulé dva roky
ff Zavrhujeme

:

třetí jreideoV-tko-

Ihltu eo nebezpečnou novo-

to í Chválíme ncnejSi polko-

vou vládu pro její cobrou Jio--

EOst Vi- - Jm prou wie U)ur

pro vyjednáváni
▼ míru při r

rod 5 11 Jmo vděčni vojírl ř

mžikovým za minulé jich slavné

Číny 12 Stát mi nejen zachová

ti mj-oruicn- é obecné ikoly ný-

brž je všemožní podporovali by

byly co nejnčin!iVej?íoV
'

SLlf5 lcítě uškodily : minulého

týdue vcTco úredé vo slředoích

Hátec h blavnř r Ohio Illinois

Kentucky a Indián

Nové dodatky 6 podvodech n

Indiánech páchaných došly Jo

Wailíintono ale odbor vojenaký

c uvc! ili jích obsah To

ť) t!a c u=IIe Obecnost ti
yi i --V c v ritrttila" cčl) teo

ír '" ' aoJed-- t

j ť
"" "ti xír$ %tb iéni tu

I Mhvli soatka Kdica ▼ Ccm- -

way Mac sbírajů jahJv U
nechaUt dtlka svt t Uníra

mítž
_

eUtb Za rhviH
_

je Telata J j
ae aezaRithia nuiad tů- -

di i pcb k a v klí le
jseae okctleaa bitrlým kalem
nebyla ť zi s hntt asi pr-mlev-

Chopila j-- r aira? a
utíkala Dítko tíi! m jak
y ka a tk jb se kliJ a po

dva dai t:oUK J ta až Jbř#
ft Mal jlea koapt 4

vé koní A ta se 4tt!%fetli
slateti stáj la dl-l- t eksusastrs
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slepím—atěda Ušly jak eksits
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