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lowekým njvjfUfm soudem

vy láno v ion lili velíce důl- -
Williams & Pivoňka

líomiNlofirííM m živým Iohyl
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Proti revmatismu

Painc-D- v Celery Compound Jej

jistě vyléčí

Človék dobře obeznámen

Jím víco netrpí

wbika ifi prý plnými proudy
ronivťll kaldolenni vytkylsjí
v táUře řýlovnfkft nepokoj lidi
kolektor spolkovou vládu aby vy-

slala sem aepoA jednu sstoiau pra- -

vidtlolbo vojska

I aeitlitl V Í levelss4a

V álsrý tapoČaUi v Clsvslandu

před porotou koronerevoa vyietřo'
viní příčin brotoého oneho nelt4
lí o airol minsle podrobnou

tprivu jsme přinesli a při nimi
Uk intioý počet iivotu lidských
ttnařen byl Nejblavnijilm s4d
kera byl Charles Ilrenner klerýl
otáčecí raoet osudné noci té řídil

Tý! svědčil ! kdy! kira se Ml

žila bylo tábradlf tavřeno a ierve
né svitlo nad ním vttýčeno a do-tn-

!e po posledních 10 dnu tařl-teo- l

jím! samočinně elektrický
proud do vtdálenosti 500 tavíráa
byl kdyl most byl otevřen v po-

řádku nebylo čím! potvrteoa vý-

pověď brtdařova ie dále jel proto
an tnamení k taUvení dáno mu

nebylo Philip Beck který! a

Brennerem na mostě taměstnán

byl vypovídal as podobni Kdy!
viděli íe kára k otevřené části mo
stu se blíží křičeli prý na kon-dukto- ra

aby zasUvil a hltá jejich
musel prý ai na druhou stranu řeky
slyšán býti — Za brzdaře AuguBta

Rogerso kterýž jak snánic poli-

cií z hromadného zabili obviněn

jest složena záruka $15000 nače!
na svobodu prosatimně propuštěn
— Ve středu svědčil obžalovaný
brzdař že konduktérem znamení k

další jítdé dáno mu bylo a ie ná-

sledkem deště sposoroval otevření
mostu teprvé kdy! sotva 30 stop
od osudného místa se nalézal na
čež tatáhnul brzdy zarazil proud a

vida neštěstí neodvratným odváž

livým skokem se zachránil Vý
strážného světla prý neviděl Za-

hynulý při neštěstí tom listonoš
Huleo byl Čech V káře nalézal
se té! cvičitel Nár Jednoty Sokol
a kdy! seznal nebezpečí byl jed-

ním ze čtyřech kuří se odvážným
skokem s káry ji! na samém po-

kraji propasti se nalézající zachrá
nili

Telkým požárem

navštíveno bylo v úterý město Par-oe- ll

I T Požár vypuknul po 4

hodině ranní v obchodě Star a je
likož plameny prudkým vichrem

podporovány byly nalézala se záhy
celá jedna strana čtverce v plame-
nech Vrdor všemožné snaze ha-

sičů a občanu přenešeoy plameny
i na druhou stranu ulice a Uké tu

viškery obchody do posledního po-

pelem lehly Požár byl založen a

majitel obchodu v němi požár vy-

puknul A Frong nalézá se ve vě

zení na obžalobu i paličství onoho
neboť viděn byl okamžik před tím
nei plameny vyšlehly krám svfij

opooštěti Majitel obchodu "Chi-ckasa-

Mercantile Co" P Gliicks- -

man vaasea pro paličství té! za

mřfie Viděn byl totiž kterak v

iase kdy nebezpečí ie poiár i na
budovu jeho se rosiíří do krámu

vstoupil zboží petrolejem poléval
pak to zapálil Proti oběma

žhářům panuje značné rozčilení a
broží se jim lynčováním Celkem
lehlo popelem 37 budov a sp&so--

bená škoda téměř $200000 dosaho
vali bude

Zajímavá čísla

Censovnf úřadovnou iowskoo

uveřejněna byla počátkem týdne
následovní zajímavá data vztahují
cí se na občanstvo iowské Vojen-
ské povinnosti podléhá 413000
osob k hlasování při volbě národ

ní oprávněno jest 545644 občanů

umí Čisti ale neumí psáti 11102

" s

Jet náiev novťhi tlir# poulttého
fnmina i iéra v4tnho romtno- -

pisce ířtnroui-MhoKrtiíle(Ítbo- rí

kterýl llmlo 1 ýInrr v Knihami
Arrrik4 vyihiietl počal £ v

Knihami AmrrUki phniieny jeou

výhradní Jen romány vybraní ob-

sahu nejvýše poutat 4 ho od spisová-Ul-ů

Jména evítovéh polívajluítb
n li lni betcenné škváry Jet čte-

nářům našim důstatek mimo a

můltm J uJUtitl Ie i románem

Unito imlr doartdal taihovin
bud Knihovna Atneridtl vychiil
▼ eeiítecb 64 stránkových ve lhůtách

Mdennlch a jt bet odporu toa ne-

jladněji! četbou Jl krtjanům našim

podávána Jet — obn4t(f fřlpltné
pouto Jeden dolar ročně ta kterlto
nepatrný obnos dotane na odběra

Úlům přes 1000 stráně vybráni

četby

Kdo by ní přál prvý sešit nového

románu na ukátku nechť dopíše ai

on pod adresou :

Knihovna Americká
Omaha Neb

NOVE ZPRÁVY DOMAO

Kronika udaloati

Důležitý rozsudek

vydán byi v pondělí nejvySŠIm
aoodem ipolkovým a sice rozhod-nat- o

že dráha Union Pacific tcela
ladného práva nemá svou bíC tele-

grafní společnosti Western Union

pronajímati a ie musí podél trati
avých aamoatatnoa službu telegraf-
ní vydržovati žaloba v níž rot-aode- k

tento vydán tadána na zá-

klade tákona r 1888 přijatého
jímž nařítováno ie všechny dráhy
jimi Spojené Státy jakékoliv pod-

pory buďai pozemkových údělu či

dlabopiafi poskytly vydržovali
muaí podél tratí svých samostat-

nou službu telegrafní a to jak k po-

třebě vlastní tak i k účelům vlád-ní- m

a obchodním

Indiáni nepochodili

V poiadavkovém soudu ve Wash-

ingtonu vyneíen v pondělí rozsu-

dek jimi zavržen jest nárok In-

diánu kmene New York na obnos

$3393000 oo náhradu za ztrátu po-

zemka v Kansas ležících V letech
1831 a 1832 utavřely Spojené Státy
smlouvu s kmenem Menominee ve

Wisconsinu kterouž vyhraženy ve

tátu tom potemky na nčmi by se

Indiáni kmene New York vystěho- -

tw jouio sienaoiaay ie pouze
málo jich pouiilo uzavřena r 1833

smlouva nová kterou! pozemky v

nynějším obvodu Kansas leiíoí k

tomu vyhraženy Vystěhovalo se
Um sotva 400 rodin následkem če-

ho! několik roku na to zbývající
pozemky osadniotvu k zaujímání

otevřeny Zbývajícím rudochům
kmene toho rozleželo se to nyní
ala v hlavě a žádali proto za po-

tomky tímto spQsobem pro ně ztra-

cené výše uvedenou náhradu

Mrazen a sněhem

aavštíveno bylo v árý Ubioago
Kolem 3 hodiny ranní padal ještě
mírný déšť v několika minutách

vítr ae ale obrátil teploměr počal
rychle klesati a za krátko dosUvila
ae prudká vánice Uk ie sáhy na
několik palců sněhu na ulicích Je- 1

ielo Dráty telegrafní a Ulefonní

obaleny tlustou kůrou ledovku pod
tíží kuréi trhati se počaly Uk ie
spojení ve velmi mnoha případech j

přerušeno bylo I vlaky byly znač- -

ni spotdíny

lit foibo Iňtitf tkU( tlrh
bratrských spolků ojilrtjfufct a

Udil ©všem Uké bratrstva () H

1 H Hoi hod nulo Mil aoadtm
!t spotkr takové vyhovili musí v

ksťiém ohledu ikonu státnímu
na spUénotl pojiJrovtof se vita- -

bujícímu na tiktadi JSshol musí

polky podobné fjsjso knihy své
státnímu auditorovi k přehlídce
dávali ale tárovsA mu( I do ru
kou pokladníka pfUlulnou táruku
ilolitl Itossudck Uotj vydán v

(iflpadu spolku MKorthwslrn L- -

gion of Honor" a státním audito
rem podán dotat k nejvyiiímu

ná-vladn-
lmu

tda i na ostatní bratrské

spolky pojiifujfví st vztahuj a od

povlď na to dána v pondělí Na
základ! tom prohlásil nyní audiier
ie s plnou přtiností nad zachová
váním zákona bdlti bude a ie spol
kom 00 dnu oasu dá dle tákona
toho se zachovali nei jakýmkoliv
spOsobetn proti nim zakročí

Z tlantitl UJflébe edbsru

Přednosta tajného odboru služby
spolkové podal počátkem týdne
sekretáři pokladny výroční svou

zprávo dle ní! vykonáno v uply
nulém roce 803 zatčení hlavně pro
padělání a udávání padělaných pe
něz Z osob zatčených bylo jich
181 odsouzeno 110 uznalo ae jich
vinnými 74 bylo jich obžalováno a

soud a nimi v nastávajícím období
konán bude 51 bude jich raíti te

prvé výslech předběžný proti 16

nechala se žaloba padnouti 63 bylo
jich po předběžném výslechu pro
puštěno a 84 bylo jich nevinnými
prohlášeno Falšovaných peněz
vypátráno a aabaveno během roku
do obnosu $5000000

Sváděl ku křlTopřisaze

Ve Philadelphii zatčen v pon
dělí v soudní síni a dán pod záruku

$1500 právník Shoemaker pro svá
dění ku křivopřísaze Shoemaker

jest zástupcem k smrti o isousené- -

ho několikanásobného vraha Hol
mese a v pondělí podával soudu
žádost za povolení nového soudu
Žádost tuto mezi jiným opodstat-
ňoval podáním odpřisáhnuté výpo
vědi jisté paní Hanniganové kte
ráž avědčila ie Pitsel pro jehoi
zavraždění Ilolmes právě odsouzen

před ní se vyjádřil že eamovraidu

spáohatt zamýšlí Sotva ie výpo
včď tuto dočetl vyvstal návladní
státní a připravenými svědky nade
vší pochybnost soudu dokázal ie
Ilanningmanová ani Ilolmese ani
Pitzela vůbeo neznala a ie listinu
dotvčnou oodeDsaU ontu rot n

j( ia t0 Shoemakerem $20 zaplace- -

D0 bylo Na základě tomto bvla

ta ni m

innea na sroemakera zaioba pro
svádění ku křivopřísaze vznešená a
žádost za nový soud odmrštěna
Shoemiker hájí se tím ie prý ne

1 v w tw
veaei ze iiannigmanova I2e a

pak li ie lhala tu prý as svedena k

tomu byla tajným jeho! prý ai
k vypátrání avědeotví ve prospěch
Holmesa sjednal

T září zlata

Kolektor vládní celnioe v Sitce
? Alasoe podal spolkovému poklad-
níku správu od výpomocného kol-lekto- ra

a Circle City osady to le-

žící na Yukon řece asi třicet mil
od hranio britické Columbie dle
které! nalezeno Um nové ložisko

jtlau Zlatokopové ze všech koutu
země prý Um se stěhují a mnohý
vyrýžuje denně ai za $35 ryzího
jzlau Osada Cirkle City za Jediný
týden zmohla ae na 150 budova
80 hospod Hýiovnfoi posuvili ai
též jakýsi "Opera House" kde
každodenně pořádají předsUvení
druhu aepřílii ušlechtilého Ho

temcŮ nataralitováao I9IAft poro-

du událo te roku loftakého 6037 a

úmrtí v téru! roce 12736

Te by Uk waáelo

Hostinský Wm F Hines ve

Filadelfii který obdržel licensi jen
pod tou podmínkou že bude rolti

stůj obchod od II bodio v noci do
7 hodin ráno utavřený podal žá-

dost o truieol tohoto obrnetení a

tvůj požadavek odůvodnil tím ie
toto obrnetení bylo usunoveno

poote na základě nesprávných vý-

povědí 2 svědků leč iádost tato
tamítnoU Soudce při pronášení
rottudku podotknul ie považuje
ta veleoutné aby se v jistých čá
steoh města prodej piva přes ulici

úplně zapověděl Tím prý naský-

taje se příležitost k nakupování
piva ve větším množství a mimo

to svádí ee i dítky k pití piva Dle
náhledu soudce mé' by prý legis-iitu- ra

tento zlořád náležitě uvážit!
a prod?j piva přes ulici úplně 'a-káza-

To bylo by prvým krckem
k prehibici neboř pak nebylo by
do úplného zákazu prodeje Diva da-

leko!
T zájmu fiHstéberalco

V zasedací síni minneejtského
zákonodárstva v St Paul odbýván
v úterý sjezd sástapeft s Wistonsi-n- u

North a South Dakoty Idabo

Wyomingu Oregonu Washingto-
nu a Kanady za účelem porokování
o tom jakých kroků bylo by třeba
učinili aby proud přistěhovalectví
do států severozápadních obrácen

byl Prvním iečníkem byl před-

seda Oreat Northern dráhy který!
obral si za thema: "Severozápad
jeho minulost přítomnost a bu

doucnost" — V tasedání středeč-

ním přijat návrh na utvoření stálé

organizace pod jménem "Western

Immigration Bureau" a účelem

její bude proud přistěhovalecký do

státu Wisconsinu Minnesoty So a

North Dakoty Manitoby Montany
Washingtonu Idaha Wyomingu
Oregonu a Iowy obraceti Do vý

konnébo výboru jmenováno z ka
idého uvedeného státu po třech
členech

ZatlooŽi provaz

V Terrell Tex pohádal se ve

středu hostinský F II Joyce s

černochem J W Oglesem a v hád

ce několikrát po něm vystřelil
Celkem vypálil po něm tři rány a

kaidá a nich za oběc iivot lidský
si vyžádala Prvými dvěma kalemi
zasaženi dva miličáci kteří právě
před hostincem na ulici cvičili a

teprvé rána třetí Oglese zasáhla --

Joyce byl zatčen a jelikož obavy

byly ie bude lynčován dopraven
byl maršálem do měsU sousedního

Mermenl zatčeni

V Tallabassee Fla zatčeni ve

středu dva mormonští turší Ne-beck-

a Rogers kuří přijeli tam

aby nové přívržence pro církev
svou tískati hleděli Obžalováni

jsou a ohrožování pokoje důstoj-

nosti a dobrých mravů kraje tamní-

ho a jelikoi při soudu vůbeo ani se

nehájili odsouieni k pokutě $200

každý neb k 6'dennímu vězení

Mayorem trest jim prominut tou

podmínkou kdyi během jedné ho-

diny mést opustí co! Uké bes
zdráhání učinili
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Neduh tento není rife nevyláél-Iťln- m

NejMlavnéjM ttecb
lék li pfrdphorán lékaři

DLount mvíit SKZvAu ro jao--

HODiífCH VYLZCZNÍ

Neuralgie a revmatiunua—tyto dva

neduhy nejsou více nevy-

léčitelnými

Lékaři zbavují dnes choré revma-
tismu a neuralgie jakož i nes paní
melancholie záchvatů a jiných ná-

sledků nervového vysílení znova
zbudováním systému těla a podporo
váním delikátních částí nervových
užíváním Paine ova Celery Com-

pound
Paine-ů- v Celery Compound napa-

dá nemoo vrácením celého systému
zpět do pravidelného stavu Jeat
jediným lékem svého druhu v histo-
rii Jest jistým lékem k vyléčení
nejen revmatismu nýbrž všech ne-

duhů vzniknuvších ze seslabenýoh
nervů a krve
Blízké epojení dobře živených ner-

vů a mozku se zdravím Jent pevným
kamenem na nčmi Paine-ů- v Celery
Compound stojí Tisíce mužů a žen
po celé zemi již lékem tímto vylé-
čeni byli jsou živým důkazem o
správnoMti tvrzení lékaři o léku tom
to předpovídaném
Že vrací zdraví a silu tělu vysíle-

nému nervosní rosrušenosti o tom
není potřebí důkazu dnešního dne v
tisících domovech
Seznam tčch kdož osvobozeni byli

od revmatismu jest [obšírný Obsa-

huje řadu dobře známých mužů a
žen zde i v cizinč Každé město a
osada ve Spojených Státech a Kanadě

jest tu zastoupena
Paine fl v Celery Compound byl

původně připraven prof Edward K

PhelpHum MD LL D„ Darmouth
koleje Od svého prvého objevení
stal se lék tento uznávaným jako
nervový silitel mezi lékařskými kru
by a jest stále užíván lékaři kdeko-
liv lest účinkujícího Drastředku oka
mžitě zapotřebí a chválí jej jako vý
tečny icoitei neduh a nervosntho pů-
vodu- Síla bodrá mvsl a osvobccAnf
od bolestí následuie no ožívání toho
to léku

Joseph F Palik
Jednatel

I ]

Mukal I

of New York
jedné z nejvřtSích pojiŠCujíoích

apoječnoBlí na světě

pro stát lowu a Nebrasku

Úfadovna i—
205 Firt National Bank Bldg

OMAHA NEB'
Dlt-Tft-s- ri

osob přes 10 roků starý oh cito--


