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! idm oot byh n% místi zabito
nlkolik wiranřflo mnohé jinfrh
bleskem omráéeno Jediní i)ah- -

pMumnoM bratří Hinlini jest
co dfkovali i jtl vitlí neiUsil
e nestalo nelwf lid sotv vipa
matoval jil spěchal k výdimlom
tlačenice byl ohromná Tornu

majitelé eirko v ěas předtSIi a zfí
ženci jejich ihned první péčí měli

raněné jel vynesli ihned ven

povolavše neprodlen! pomoo lékař
skou Také mrtvoly vynesli se

stanu na haickou stanici kdel

později smutné scény se odehrály
když přátelé raněných a zabitých
přicházeli aby ztotožnili oběti ne

štěstí 7 těch kdož k cirku náieií

nebyl nikdo poraněn

Sta KUaford zemřel

Spolkový senátor Leland Stan
ford zemřel dne 21 června v Palo
Alto a sice po plil noci Nežli
odebral se na lože prohlédl si far
mu a jak zdálo se byl vesel i zdráv
Po pfil noci vesel sluha do ložnice

jeho i shledal že pán jeho jest
mrtev Sen Stanford jedl mnoho
masa a několikráte dostal křečoví
té záchvaty tak že lékaři přede
psali mu posléze aby jedl slabší

pokrmy jakož i aby pil teplou
vodu Již dařilo se mu lépe a

Stanford těšil se žo záhy se úplně
pozdraví zatím vsak následoval
tak náhlý konec Senátor odebral
se o 10 hodině na lože a věrný slu-

ha jeho jenž o zdraví pána svého

pečoval vždy v noci do ložnice se

podíval aby věděl zdadi pán klid-

ně spí Stanford byl jedním z

těch již mnohé university podporo-l- í

a který pečoval aby Stanfordo-v- a

universita záhy zbudována byla
Týž byl hlavním podílníkem dráhy
Pacifické Narodil se roku 1824 v

oiiresu Albany New York a jsa
akademicky vzdělán stál se práv-
níkem jenž zvláště v železničních
kruzích vynikl Také jako senátor
ve Washingtoně mnoho přátel si
získal podporuje zvláště školství
rukou štědrou

Batolil pochválen

Stanovisko Sattoli-h- o jaké zaujal
na sjezdu biskupi! amerických v

New Yorku minulého listopadu
vĎči veřejným školám americkým
došlo v těchto dnech schválení pa-
pežského a sice zvláštním přípisem
jenž poslán byl do Ameriky a tu
mezi katolíky rozšířen bude Sa-tol-li

jest óplně pro ustanovení své

doby v IJaltimore přijatá jimiž
katolíci se vybízí aby dali před-
nost školám farním pro výchova
mládeže tvé avšak dle Satolliho

při tom ponechali ie jím má právo
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l"pis rovnel vřele mlpnvědM

fsU fbelp
livmire v rieimont J i sa

cháen byla dne 21 června

ohirn Jenl vinikl o 2 hodině
ranní a sáhy rozšířil s nasouední
poštu Yeikeré dotelitějšf zásyl
ky poštovní byly iťhráněnv Ani

prvá ani druhá budov nebyl po
jištěna Celkové stráty obnáší

lUháYI mel Isdlssy
V Oklahomě nalézají se Indiané

kmene Cikasou jichl jenl celkem
6000 Ve vládní pokladně mají
11640500 čili i!i73 pro každého
Také však i na pozemcích jsou zá

možní neooF na každého připadá
asi 300 akrft dobrých pozemko za

které by dostali po 110 za akr
Z těch by mohli 140 akru prodali
ale Ifo akrfi musí podrželi Ostat
ní pozemky jsou méně dobré ač na

poměry ještě dosti výnosné tak že

se monou dobrým výsledkem
vzdělávali Z těch připadá na kaž

dého 400 akrfi kteréž by se lehce

prodaly po 15 za akr a vynesly by
12000 Z toho tedy je patrno že

každý muž žena a dítě kmene toho
má pravidelně svou farmu o 1C0

akrech dobré pfidy nad kterou ne
ní nrý lepší a k tomu feště na
lotovosti #3037

Kazatel tajným

Rev František Ilundus jenž
působil kdys v Cuba KanKas při
šel se podívat do Chicaga na výsta-
vu a zahrál si tam minule výtečně
na vyzvědače neboť přičiněním
eh zatčen byl důstojník Kiog
enž takto jest dareba prvé přídy
a má prý m tři ženy Ke v Kundus
joznal první ženu jeho a minule na
Madison ul uviděl onoho důstojní-
ka po druhé a opět s jinou ženšti
nou k nl2 choval se jako ku své
ženě Hned jal se věe vyšetřovat!
a vypátral že onen dástojník byl
třikráte ženat a že všechny jeho
ženy jsou na živu Věc oznámena

byla policii a důstojník byl zatčen
eď jméno Rev Rundase zní od

oceánu k oceánu nebol? nad něho

rý lepšího tajného není

nešťastný výlet

Vlak výletní i Long Islandu n

New Yorku na němž nalézalo se
500 osob vracejících se i dostihu
yšinul se nedaleko Parsvilie L I

kolejí několik voza se roztříšti-dv- ě

osoby na místě jsou zabity!
kdežto sedm zemřelo jich hned

jakmile dopraveny byly do nemoc- -

nice Asi 100 osob bylo raněno
'
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Yorku Sotva neštěstí se událo
nastal zmatek mnozí byli vymr- -

iiěnido výše jiní spadli pod seda- -

dla a leště líní pod kola vozA aneb
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IImiíi namáhali se vtemoln aby I

roikBý livsl obměnil vytáhli
éitrr mrtvol v i ti roir to- 1

hřelnjí řkoiy páif se na U0"oo I

W A Hnromer sapatoval golin v

kamínkách ta mu vybtir hla ne

llitl bylo hotovo Snmrner popá- -

len byl hrom! na rukou

tlflířlee

Prudká vichřice zaáht reloa

výholní Čt Kanaaoi dne Ti t
m n 7 iMMiinA večerní a spnobiIa
ve V illiainlownu nejen ohromné

uráty na majetku ale v okresu
Jefferon vyládala st i několik li
volu lidakých Vichřice zasahova
la na pftl míle šířky a hnala se sa

prudkého lijavce směrem liliový
chodním nt vzdab-now- t 6 mil Jed
no stavení na místech poniížcných
nezfistalo celým Pokud bvlo lze

zjistili 1 1 osob bylo zabito a 7 těžce
zraněno

Želeinlfev Jllnl Daketě

Ze Sioux Falls J D sděluje sel
ze dne 21 června že první vlak po
nové dráze hioux Falls ankton tt
SouibwesUírn vyjede v něsíci srp
nu Jednatel drahv prohlédl si ce- -

ou trap a jest proběhem práce
zcela spokojen Koleje se kladou

'eimci isou upine spokolení se
mzdou a práce vftčihledě pokra
čuje

Kurklen' Arnlra Salre
NMImiJI matr li irřtí tro ixreinnv aiU
lny rdr lyrmUnlay stvrdlé

kotol tplb )tt tlatoa lila nibo m fiim
lidné pcols Kati t u tjilnoa p"ko)enniit

MnU8 rátL Ona Ůe rblí k Ma

prou] v viitca lkárat-- b a n (ioMlman A í'n
rumu t udím

Jedn(Mlach6 a dobré

Za nynější doby zvláště V Zemi

léto veimi mnoho iirtl stueno jest
olestným neduhem — revmatismera

Air: :t _i_ _i_ti jiuu kkuuhi vřinioznycii
rostřejkfl které kdo jen radí A
řece lest léčení jednoduché 8eve--

rův lék proti reomalúrnu (láhev za $1

zniěí veškeré zárodky revmatismu a
ňeverav olei iv Uotharda (za £0 cl)
rychle odstraní všechny bolesti Kdo
suzen jest oteklinou nijakou boule- -

mi křečemi bolestí v kloubech a v

zádech nechť opatří si Beverfiv olej
sv Gotharda

W F Severa
Cedar Rapidu Iowa

Zdravá žena

Zdravá žena jest základem rodin- -

ného blaha zdravé dítky blaho to

oplňují Každá manželka která
muže svého miluje každá matka
terá dílky své má ráda musí dbáli
toho abv zachovat a! mlrav! Tl

_

mne vsán zoravi jest porušeno ma I

zvoliti si dobrý a bezpečný lék aby
se zdraví co nejdříve vrátilo A tu

nemuze byli dívkám a ženám Odpo- -
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í sil voltl roiudk i porot!
sláva Ulil do poa#dní chvil

Itrdtl ! hýla t)Sftou iloliftu
ad toho dne kdy rl! se stal

byla t rodiči sam lom a vešker!
okolnoetl jř-t-

i ni stělčily Obha-

job tvrdil lt bylo to tlilo něja-kfc-

lopíčft ji! l A-- vnikli

tni] Unie anb kdo jint o tom

vldíl Po r"iulku I ji oMato-van- á
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Tjletaf vlaky

Z New Vorku vyjížděli budou co

nevidět % lak j výletní K Chicaga
na světovou výstavu Vlaky budou

tntt pouze vozy osobní rychlost

jejich bud však jako vlaku x

pressnfib Ráno vyjede ne t New
Yorku na druhý den odpftldne do

razí do Chicaga Jízdné hade
oviem sníženo Také te západu
hodoQ výletní vlaky v maníci srpnu
nejspíše vysýlány nelrof o vít i té
e jil jedná Dle toho český vý-

letní vlk i Nebrasky dal hy se ku

letu sokOlskémn dne ] 2 srpna
n závody je! mimo výstaviště
dne 14 a 15 srpna v Chicagu od-býva- li

ee budou snadno uspořádat!
ba mohl by se setkali s viakem t
cedar Rapids jen! vypraven bude

a přivésti jeStě ty již po stanicích

po Iowě by připojili se chtěli

Jteehtl dbát! protalblce

Prohibice nem4 tvořit! hlavní

z&stoj při pří Stí státní volbS v

Iow£ pokud republikáni se týče a

bude postavena tentokráte do po-ta-
dí

Dne 20 června odbýval
státní ústřední výbor republikán-

ský v I)e Moines Iowa poradu i

usnesl se že státní konvence odbý-

vat! se bude dne 16 srpna v Des

Moines Bývalý spolkový senátor
svolen byl ža prozatím ného předse-
du za stálého předsedu navrhl pak

bývalého státního senátora J S

Lawrence ze Siour City círnŽ

uznání by se dostalo i straně pro-hibiřák-
ft

i proti prohibíci pracující
O kandidátech aniž prohlášení zá-

sad se nemluvilo Prohlášení zá-

sad má spočívali výhradně na otáz-

kách národních o prohibíci jen
nepatrná pak stane se zmínka

Musí se zodperidatí

Col Ainsworth Williara K Co-ve-rt

superinteudent divadla For-doy- a

Francís Sasse strojník v té-

že budově dostavili se dobrovolně

do trestního soudu před soudce

Comase ve Washingtoně dne 20

června a každý složil 110000 záru-

ky že k přelíčení a k vyšetřování
velkou porotou jež hrozným ne-

štěstím v divadle Fordově se za-

mřimávali bude se dostaví Kon-trakt- or

Dante jenž jest těžce
nemocen nemohl sé dostavit} vsak

ručitelově jeho složili stejný zafi

obnos záruky Jmenovaní jakž
sdělili jsme jsou velkou porotou
dáni v obžalobu že neopatrností
vou a trestuhodnou lehkomyslností
hrozné neštěstí při němž tolik ži-

vota lidských pod sutinami budovy

zahynulo zavinili

Ifedostirá se no

M 0'Shea t Ilunning Wster J
D nedaleko Niobrary NebJD je
obviněn že zpronevěřil 11000 na
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