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TjzeAaí
Z Grand Hapida Wi oinamaje
ie konečně jest tajemná roai-ka- t

která tahalo vala vraldo Petra
HoQitona a aic tatčenfm a přicná-ní- m

Davida Jacobse otce ženy

IlooBtonovy Tímto přiznáním
jsoa otnaceni Y M Ixrd a Cbar-le- a

Emery jako ípoloviníci Jak
toámo byl Petr Houston v minu-

lém června zastřelen když sedři u

večeře Dle výpovídi Jacjbsovy
vypálil OHadnoa ráno Ernery

Ja-cob- s

odaoateo byl k doživotníma

včtení kdežto Lord a Ernery oce

kávají ve včtení nvflj aoad

Zkouška novým dí lem

Ka pozvání tajemníka války ie
íli ae dne 21 t m tnalcí a zástup
covó úřadu a vynikající politikové
s Waahingtonu na tkuSební atanici
Indián llead aby byli účastni úřed

ní tkoutSce velikého děla jež má

náboje třinácti palcové Bylo to
délo x nejvřtžícb jaké kdy v zemi

této bylo postaveno a ta tájem jak
at tkoouka dopadne byl ovšem ve-

liký Nejprve vystřelena byla ku-

le 10 palcová ocelová jež na vtdá

lenost 200 yard & poslána byla do

Ilarveyovi ocelové plotny Táž

tyla zasažena aic avšak nepovolí
la kale se rozletčia na nčkolik

kata Pak následovala zkouška

nábojem třinácti palcovým Veli
ké délo zvláštními přístroji bylo
nadzdvileno obráceno namířeno
zcela snadno a také náboj vážící

1100 liber byl snadno vyzdvižen a

nabit Za týi nmístnčno bylo 403

libry prachu Výstřel povedl se

znamenité a také podruhé se tak

stalo kdy let kale zvýšen byl tím
Se poažilo se 42 liber prachu k

náboji

Moc dobrý páa
V Chicaga se minule podivili jak

moc bodný jest pán tenhle illinoiť
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Polárí joa mou Je( ktl(ri
ale při Um na nijtk) trt randál
kn4£rn si rao potrpí Tak m

jí nyní tojnti opil v t'!eř!nlu
O v priko kltolkké ©lti v Huni-sláv- a

dollo k vážné roztržce K

Um tu novým [tbm tavdsl příči-
na dpi ku-r- pape!ký d#lg4t
batolil přlvržencom farář Kola- -

(tvfkibo talal Satolli prohhiu- -

je ve svém dopifti Že jednání bi

ko]a Homlmsnna oproti mm

úplné schviloje a radí "rýiržní
kam" aby i uspořili práce pakli

by jej (Satollibo) tbttlí ve Wah

ingtona navštívili Na to zaslala

obee papežikéma delegáta ptnemnl
odpovéď jejíž obnah jest přímo

urážlivý Jak známo sexadil bi

skup pátera Ko!aiiewkibo co fará
ře obce s v Stanislava a na jeho
místo ustanovil faráře IloHÍňkého

který jest raeti polskými katolíky
velmi neoblíbeným Mimochodem

řečeno jest obec sv íštaniulava nej-včt- ií

římsko katolickou obcí v Cle

velando V dopisu který byl Satol- -

limu zaslán praví "neposlušné pol-

ské ovečky" mezi jiným
4 'Ne na-híží-

Ze nechcete v zájmu obce

sv Stanislava jednali Farář Kc~

Iaszewski založil 3 kostely a 3 pol-

ské obce jest přítelem nejen Polá-

ku nýbrž i všech občanu v Uleve- -

landu vftbec bez ohledu na jejich
národnost a náboženství On byl

horlivým farářem a poctivcem
Kosirtského naproti torno nenávidí-

me a máme proto dosti příčin
nikdy jej tudíž neuznáme za svého

faráře Již několikráte jsme žáda-

li o jeho přesazení avšak marné
Bude-l- t církevní tribunál s námi

jednali jako s dobytkem pak obrá

tíme se k civilním soudům o ochra-

na S vámi jsme již úplné botoví

a nejlépe byste učinil kdyby jste
tuto zem na vidy opastu Jen od

tvfřat mažete požadovali aby vás

slepě poslouchaly ne ale od lidí
kteří maji zdravý rozum a svobod

nou v&lí Jsme avobodyými obča

ny této země a nestrpíme nad

sebou žádného despoty" Jak vi-dé- t

z dopíšu i Poláci pomalu při
cbází k jiným náhledům Kozlržka

jest uskutečněna dne 18 t m zce

la Poláci se odtrhli a založili cír
kev starovžreckou

reřtjaé Školy

Dr Wm Ilarris vláiní dozorce
na vychovatelství uveřejnil zpráva
na úřední rok 1893 Celkem přt
hlásilo se o 268865 Žáku více nežli
v roc předcházejícím ve veřej
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s 300 výiř!ft a koneční

j tím pí# nt pólu i i mohli stříltti
Oni MaryliAfsti4 mají na policii

dopl I přyfiáId] j- - kdy]

přctonpf ttUnovn( o 1'jvu útřic
a slíbili prý 1 ivláíté multtvo z

lodi ' Tsngiert" moí pobít
T Sřw furka a mI4IIv vRrMklynř

V Nw Vorko nr dm svatého
Patricka dne 17 f m vztýčen
byl po rot kaz a mayora McClrltana
a rozhodnutí mčsuké raiy zelený
prapor irský na radnici a sice na

nižší žerdi kdežto na kopulí věže
vlál prapor Americký Mayor žádo-

sti vlastenci! Amerických Aby zele-

ný prapor vttýčen nebyl jak vidno

nevyhověl avšak obávaje se přec

tloby lidu učinil opatření aby

prapora americkému náležité dosta
o se uely A ku podiva v llroo

klyně kde nejvíce nadělali Irčané
rámusu chtíce mít telený prapor
na radnicí nebyl tento vttýčen
Mayor oznámil le usnesení rady
est nemístné pravě mezi jiným:
"Americká vlajka bude vztýčena a

jen ta Taje pro nás pro všechny
dobrá dosti Mám za to že jednám
čistě v ducha americkém Mé přá
ní jest sloužili lidu' věrně Jak se

zachází a Americkou vlajkou v cizi-

ně? Vezměte lierlín na příklad
Dovolil by starosta onoho města na
4 července americkou vlajku vztý
čili na radnici? Já nedovolil vztý-

čit! německou vlajku na radnici ač

jsem z krve německé Chci býlí v

jednání svém důsledným"
Tři nové lodě válečné

1 říjnem odevzdá loděnice Crara- -

pova v rniladeipna námořnímu
odboru vládnímu tři válečné lodě

jež se nyní dohotovujf Jsou to

obrnčnet Indiána a Masachusetts a

křižák Minneapolis Poslednější

jest stavěn zrovna jako uolumbia
kteráž nedávno z téže loděnice vy
Šla Zdá se že Strýček Sam nyní

již nebude pro své "kastltčky" ná

mořní ve světě vysmíván A ze do

vede si po případě zjednali úcty

Hotoví ae k boji

Minule torganísoval se y Denver

Colo bezpečnostní výbor občana a '

sice z ohledu na bláznivé počínání

guv Waita jenl za každou cenu

avésti chce ustanovené jím členy

policejní komise do úřadu Výbor
se dozvěděl že guvernér síco po
návrhu sporných tran odevzdal se

na rothodnutí aoad a v záležitostí

komisařů atšak kdyby prý toto

rozhodnutí znělo proti němu má

mužstvo pohotově a ozbrojenou
mocí udeří na radnici a komisary

jím nenáviděné prý vyžene Muž-

stvo to čilá as 1000 muž Ď kteréž

t4tlářl f4 lArsk

l'řed 'adf# CsmpbISa v t brA

Id řpřifi př-- ) dfts "il

l in stáikaři hurii v loiu liuii
IMI dopoiili vjtrlnotití a Jdno- -

io výiHm'cního šerif satř lili

lrub' bf poilřcliií prftblbtm Iřt li

to v{irlnotf ponřvač bylí posla
ní tla e soudruhy svými k do

lom d ťripple Creek A tkolí Aby

zjednali mezi stávkáří uniové napa-

dajícími A dolu tinoi-nivš'm-i po
řádek (Vlkem 17 st4vk4řá bylo
šerifem tatčen) A soudu (nlrvtdáno
Na každého vzneseno bylo šest

obžalob zejména však žaloba pro
útok s úmyslem t sbití a záruka v

každém případě ustanovena jest na
15&0

frotl zákonu

Charles llowe vydavatel lišta
v Panora lowa byl dne 21 t m

zatčen poučvač sliboval v lišta
svém každéma novému předplatite-
li výherní lístek na kočárek Jest
obvinén spolkovými úřady že pro
vádél loterii

Kiowa reservace

Osadníci v Oklahomě téšili se na
brzké nastávající otevření Kiowa
Cornanche a Apache reservace leží

cí v jihovýchodní části Oklahomy
ale zdá se že budou prozatím

skla-mán- i

Na reservací té bude asi 3 1

miliony akrft pozemků z nichž vét- -

šina dosti dobrých S rudoeby

bylo vyjednáno o postup a obnos

za pozemky jim patřící mčl jim
nésti pét procent Však komise

senátu nesvolila k tomuto vyjedná-
vání a navrbla úrok 4 procentový
Iv tomu bylo dříve nutným svolení

rudochft a to jaksi docíleno avšak

teď rudoši praví ie bylo od nich

vymámeno a že a tím nesouhlasí

Vyplatí prý se jim lépe pezemky
své pronajímat dobytkář&m

To oi Je sm&la

Pulicie new yorská jak! minule

jsme sdélili zatkla jistého J Kel
Íy-b- o že mčl v uzlíčku bomby
aniž by povčdíti mohl k jakému
účelu tyto "maličkosti' nosu

Policie odevzdala bomby znalci

Marpbymo požatfajío Jej za

zkouška Murpby si a bombami

vyjel na řeku lludson A opatřiv

je nepromokavými zápalkami hodil

je na dno řtky čekaje účinku

Zápalky Belhaly a teď policie nemá

ani bomby ani jméno přfmébo da
kaza proti Kellyraa Dále I to

jest velice mrzutá věc že kdyby o

ně na dně těžká lodní kotva zava-

dila !e by se mohl udatí výbuch

jenž po případě nepříjemné násled
I

ky by mohl míli

Jelikož se naše zásoba prémií krá

tí tak Ie za nedlouho budou roze

brány připojili jsme ještě jednu no-

vou prémii a sice kniha kuchařskou

v řeči anglické

Pccrlens Cook IJook

Tato kniha Čítá 320 stran a obsa-

huje 1200 navedení pro kuchyní a

dam a sice jak mažeme ujistili vel- -

mi praktických a dokonalých Jest

velmi pěkné úpravy opatřena nespo

četnými vyobrazeními a velmi poho-

dlně roztříděna slovem jes to tak

dokladná a dokonalá kuchařská

kniha jaké se obyčejně prodávají

po $100 My nabízíme tuto ku-

chařskou knihu

úplné zdarma

co prémii předplatitelům Jelikož

skoro v každé rodino obzvláště kde

jsou jií dorůstající dívky schopny
sou tyto řeči anglické bude tato

prémie dojiata velevítanou

Vyd Pok Záp

íWvVliífr in!

odstrafiujo látky z krve
Utt nemod krevní kouf vyrížky
boláky na nohou vředy svrb
unavenotť ocpslotf a I zvlúAti

výtečný k-- pro Juruí nemoci

Cena #100
Na piwlťj totmtIi lékárnách

Kemori ledvin A Jater
nezáJirnosf trudnomyslnohť

v míenf vodnaU-l-non- f

remku moťorý kámen
zánCt jistě vylc-f-l


