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Zajímavé vřci vyebizí najevo
nailedkem joru vypuklího v pol-k- é

oadé (icvtlandkó v příčině
knize Kalaazewiikibo Před ne-

dávnem byla tam zavražděna Po-

lačka jménem Janicki a při vyše-
třování koronera páter Kclaazewnki

podával důkazy a důvody že Jáni-ck- á

byla od jeho odpůrců zavraždě-

na a aice proto že věděla o cpiknutl
ěelícím k jeho zavraždění kdy jc-S-tě

byl farářem obce ClcvelandHké

Spiknutí to prý zosnováno bylo
jfcbo spolubratry v KrÍHta kteří
dali JiHtěmu KoHcinitkimu dynami-
tové pumy aby je vložil Ivolanzew
akimu do kočárku a když to e ne-

zdařilo tedy mu uloženo aby jej
vypálil Z toho vžeho prý ee vy-

znal KoHcinoki a potvrdil vyznání
vé před avřdky a notářem Též
udal že bylo naléháno KolaHzew

skibo spolubratry v Kristu na dvě

Polky aby přísahaly křivě že do-

pustil se na nicb nemravného nási-

lí Za nějaký řas po vyznání Kos-čínskéh- o

vyhořela tiskárna" časopi-
su polského OJczyzna a v spáleništi
nalezena mrtvola Koscinského a

tvrdí se nyní že byl zavražděn pro
vyzrazení spiknutí Janická vědě-

la o vítech piklecb z vyznání Kos-

cinského a byla bratry v Kristu též

odstraněna A takové věci mohou
se díti jménem toho který přikázá-
ní dal: "Milujme se vespolek" a
ku větší cti a slávě toho jenž láska

jest?
1'rvni srážka

Ioe 9 června odpoledne udála
se na cestě a Fort Gibson a Tahle-qua- b

nedaleko Wagoner I T
kdež vyplácí se jednotlivé obnosy
vládou Čerokýzům za odstoupení
jích pozemku v území tragedie
první to srážka z mnoha očekáva-

ných Na voze a cestujícími na
cestě do Fort Gibson seděl též
Lev i Sander známý to dareba
mezi Čerokýzy Týž tasil bam

To Jak oasi zákazníci sami nim tvrď docíleno byti může
krmením
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třllell po nicb víak mladý Dun-ca- n

popadl puiku a zastřelil koně

pod Sandersem tak aby chlapík
dále tiemobl Teprve potom vzali

si lupiče i druzí na maáku % téměř

na kusy jej rozstříleli Tor první
srážka od té doby co náležející

obnosy kmeni Čerokýzft vypláceny
Jsou možné le následovat! jich
bude více
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Máme na skladfi velké množství spisů

zábavných a pouCncb ze vJcch možných
oborů Divadelní spisy máme vSechny

Jež Jsou k dostání v různých íbfrkách

Piíte si o seznam a obdržíto Je) zdarma
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při dráe St Paul & Dalatb Na
dobu neurčitou ne tam pro Jáva jí
poaemky po 5 akr Ti kteří po-aem-ky

ty yideii a prořkoumali tvrdí
že mají daleko vítíí cenu a my
amč!e mažeme tvrditi žo nikde ne-

lze tak píknó poiemky ta tak nízkou
cena koapiti Pozemky jsou u samé
železnice a všade je hojnost dobré"

vody O mapu a dální podrobnosti
pietě na

Jtmet Xluz&k
Manonic Halí St Paul Minn
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Jelikož se naše zásoba prémií krá-j- f

tf tak že za nedlouho budou rozflíl
brány připojili jsme JeStfi jednu no
vou prémii a sice uniím KucnarsK

v řeěi anglické

Peerless Cook Uook
Tato kniha čítá 320 stran a obsa

huje 1200 navedení pro kuchyni
dům a sice jak můžeme ujistiti vel

mi praktických a dokonalých Je
velmi pěkné úpravy opatřena nespoV
ěetnými vyobrazeními a velmi poh(Q#
illnn rnvl llilna alitviaui lauf In„ tak
důkladná a dokonalá kuchařská
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jsou tyio reci angucKe ouae %v

prémie dojista volevítanou

bitku a stále ní mával vozkovi před
očima a koneéně zvolal na cestují
cí aby se vzdali a oloupil je o

IGOO a různé klenoty Nějaký muž

t Texasu byl postřelen průběhem
nastavší tahanice LupiS prchl
mírem k Tablequa Na cestě té
netkal se i Indiánem a hoSíkem již

TTdfl fk? "♦ kUr odblral Po-- v

krokZápadB v ClaveUoda pak
ala odatlboval Bákán na farma: Xda by o
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Zipada tdyi aám Jatio adraa aail


