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840000 v obchodu ném Aik
tibj přiilo na jero Je ůřvlnki
4vodu nejednají poctiví a k tomu

pfiila do toho politika kteri ilen- -

tro roxpoltila Kontioí tivod

padl Uřadoíci ilibovili le kaldý
podílník obdril ta kaldý dolar do
tivodn vložený 5 Kolnici čekali

celý rok ale rnarnS Penise nedo-itival- i

Teď místo výdřlku donu-l-i

upomínku aby iplatili upsaných
$8 na dílec Nikdo nechce říci jak
se firmí Lutby dc Co v IVorii
Illinois pouk&tky do rukou do-

staly

( bílí se ku kencl

Přelíčení tajným Ooughlinem
r Chicagu jenž obvinčn jest s

vraždy spáchané na dr Croninovi

chýlí se ku konci V minulém

týdní v patek vtal právník Wing
svědkyni Conklinovo do křiiovébo
výslechu který trval celé dvě ho-

diny Poulil rozmanitých kliček

aby ji ve výpovědích spletl a ne-

dařilo se mu to ionklinova byla
přílii opatrnou neí aby každou

malichernost do podrobná popiso-
vala Co se jí nezdilo býti tivaž-ný-

o tom prostě řekla že si tako-

vých hloupostí tenkrát nevšímala

Výslech se otáčel kolem posled-
ních okamžiku Dr Cronina když
odjížděl k lednici 0'Sullivanově
V sobotu pak vzati do křížového

výslechu ještě Flynn a Conklin u

něhož Cronin po mnoho let bydlel
a u něhož byl jako člen rodiny
Conklin poznal nuž nalezený u

Cougblina jenž býval kdysi majet-
kem Lroninovým

Keoderzdaná psáni

Dle výroční zprávy vládního
odboru poštovního umenšuje se

počet psaní špatně adresovaných a
poslaných do Washingtonu do
oddělení "mrtvých psaní" Za
úřední rok 1803 bylo takých psaní
posláno dotyčnému odboru 7131
027 čili o 349857 více nežli před
rokem čili o pět se sta více kdežto
rozmnožení sány lek pošvou jest sa
ten rok mnohem větší Ku konci
roku nalesalo se na no Stě mrtvfori

psaní 7330038 a sice bylo jich
oiUBvio po nicnž se na všech
poštách y zemi nikdo nepřihlásil
204445 bylo nadepsáno osobám k
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láno do cizích zemí a navráceno
zase od tamních pošt že ae nemo--
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rt řafn'h'ni a t nim nijík ď
hodnotit lajmlna Mharman a Alli
oti tlím tdir rict4ijf
Vrat a Vořb-a- a eblf aby

mil Ulk na ttřlbřa

lby Jo-no- vládni pokUlní
llfpiiblikiné jaou titk proti tomu
Hb#rmn thc# aby vydaly dlulio-pi-

na mni obnosy aby mohl

kaldý i lida je briti a aby rom
brali doma Carliale ve výboru
udal le schodek v poklidně obnáíi

kaldý mfifc 10 milionu dolaru a

koncem roku bílícího kdy čtkal
Carliale schodek ai 2 mitionO

bude tento obnáleti do 50 milionft

dolaru Carliale připisuje to cbabo-l- i

obchodní v celé zemi i v cisině
nízkému dovozu a inaiedovalitelu
kteří nechtějí dováieti ničeho leč

čeho nevyhnutelně potřebují
Průběhem minulého týdne dva-

kráte učiněn byl již pokus vyšinou- -

tt vlak v Aurora Mo a kolejí Má

te sa to že učinili tak lupiči Dne

15 t m pokus byl opětován Na
štěstí nikdo a cestujících na vlaku
do ťriBCo jedoucím nebyl pora
něn

Na bývalého tajemníka měste
čka West Dulutb Minn jménem
Johnsona vydán jest satykač po--

něvač zpronevěřil $10000 t poklad
ny mu svěřené
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Za $150 obdržíte po 6 měsíců

poučnější tyienniK "AmerKanw a

Zásylky čiříte na

AUG
150 W

— v iW ďt JO hiUn

- ~A r) r

1

pfllletnl předplatné na J9cA Catu' f

výstavy i Z

t'i

měsíce illustrovaný i
-- M i

album světové výstavy {a

co do obsahu nejbobatši a B?

uouarove amum svniove vyaiavy r i

GERINGER t"J

"

12th St Chicago 111

0%
' T áf

Byai od 10 do II atep vyaokl Ul larvaaoaj

vidilnl roatoa dUokl allvy vlno a Jlnl avaaa

C O WAIXANDER H

PIERCE STATION TEXAS f
=rT- -

I—'

vcllfoololiodi —i i v
Vi6

mnul nA nwtimitlMa tf 1 h m A m

4

1000000 akrů Cis 1

Rolnických pozemků
na prodej !

T feně od $0 do $10 akr J'dna deaatlaa botoví abyb-- aplataý v 10 latách db T ptň
drokl — Ti mil oA Bonitním nab Oalvaatona v Triu Via ida roata Bannl trbv Branbo
aa prodávaly lať po 3M bolí Knknrloa Jaal
Bavlua aa dobra dari Ma tca Colorado T mil

O pod robnoa U do plita at na

thI5c4m

Lókámíoi Toozorl
Tímto ae oznamuje že J L DOSTAU vyrabitel Doitalovch vteíných lél

prodli Hvíij
mm onu Tlml levnou

'

I Touio nabídkou vyikytuje te dobrá a výhodná pHleiiloif pro jednoho t tU' '
i více obchodníku ts tou plti do obchodu tohoto Jenl no nalézá v nejďpitch pomrre [f i
' a itille vzrbitá a iq roziiiřuje neb DOHTALOVY leky Jsou na prodej ve ví pX}
ícikych oiadácb ve Hpojených Htátech

I Tf-f- t n a nnitt Ual im m n 1nmtt%

nou dobu ouceitovsu a proto te mum obchodu svcoo vzdali Adresujte:

ví L DOSTAL Cedar llapids la
40— 3k Care of Joseph Mí kota

11


