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Sepwbttlt Jim U

V Abbeyville H V nhinln byl
f řioel ft středí rtepodsfený pokut
na lyžování mhl MMky ty

Jejlf ohořelá mrtvol f
spáUsiítl Rileiertt bylt Dřífe nl
mnlteM vliení obklfíili polřil9
m lilářníkovl idním vchodem

uniknout! a fcVrifi o zamyšlením

lynčování uvldomíil Ten vyvolal
ihned ďi zbraní setnlnu tamní mi
lice kterál dostivila s na místo

přát v čm aby vylámání dveří
♦ íi#ftkých thtkn%

Hrí itirkse
Ze řViuth MeAlester I T ozni-men- o

v úterý le horníci ohlodala
v Kerbs a ('oalate odbývf!! po
radní schůzi v níl neleno svotati
valooa s hfiii vleho hornictva t ce-léh- o

území za účelem porokovánf
o poladavku na zvýlenl mzdy o 35

centů denní Jelikož společnosti
tvrdí le následkem špatných ob-

chodů ani jediného centu dělníkům

přidat! remohou očekává se lt
vypukne tam stávka všeobecná

rro4kos vánici

navštíveno bylo počátkem týdne
Chicago a s ním zároveft téměř ce-

lý východ Vánice provázer a byla
prudkým vichrem térěř blizzardu
se podobajícím následkem čeho!

pak pro závěje pouliční doprava na
mnoha rr lstech přerušena býti mu-

sela Několik kár do různých

předměstí Jedoucích bylo zaváto
Uk že osoby v nich se nalézající
uvnitř přenocovati musely Vlaky
byly vesměs spozděny a některé ne-

mohly vůbeo ani v úterý z Chicaga

vypraveny býti

Zase pobíhtie

Z Louisville Ky oznámeno

počátkem týdne že ex poslanec

Breckenridge kterýž loňským svým
eensačním procesem smutné pově-

sti u aby
1 a ve veřejnosti úplně ne-

možným se stal zamýšlí roku pří-

štího opětně o úřad poslance do

kongresu v starém svém distriktu
se ucházeli a že těší se již nyní na-

dějí na jisté svolení Breckenridge
v poslední kampani po eelém státu
řečnil v zájmu demokratického vý-

boru státního a všechny řeči jeho
těšily se obrovským návštěvám Zda
šli však lidé poslechnouti řeči jeho
z pouhé zvědavosti či ze skutečné

obliby ukáže se nejlépe při příští
volbě

T Ifew Jersey

The De Lával Separatory

ušetří Vám o deset
ročně více nežli kterýkoliv Separator jiný

Všechny ostatní Separatory jsou
podřízeným napodobením a poškozová

ním De Lával patentů
Zašlete si pro

podrobnosti
Spokojenost jest

I r rM OOMÍCi

V % rý dři 21 l}tpsd fconriř

tfivsl vlhlMul iřJif ti44 v Ajpí
n (Ib lt JofiA (o $yiltÚimúknh v M t'it (wktttit
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Um {til povití dots!o
## ¥ťlf i potá byl ku fcfiftr!ř

ta f:fftov Lumíři íuli stvn4-in- t

na ftádržl a ďipro
vodili do konrsuřlní sířtl N !

tíím vJWorn byli Jinými p
Jt Hltoun N Vorl A ston In

JVloiit lřl kofirrtd &dilán
byl vlh!a4nmu emllei ol jho
krajina ssvotr4 iyra I kvltis (M
2lefi& klebtt j říjil byl Onfff£k i

jtho hra nHri4 Vhtn 1

tbrrk4 m#lodí# i a) Kbgi% b)

ln lo dft Latin

(ftnátá irálla tUkl
udála se v noci i ndllí na úterý

ýcholn oI Hoboemaksr N M a

sice sratil se v ostré satáSce

dráhy Hanu Vé na vý
chod jedoucí a vlakem nákiadníui

při čem! dva iříienci usmrceni a
19 cestujících více ménJ poraolno
bylo — Srážka byla teohyčejni
prudkou neboř přes 600 stop traté

bylo při tom poroicháno oba paro
stroje pak a celá řada vosu rttř(-iUn- a

tou rnřrou že odkliiení tro
sek drahné Snu vyžadovalo —

Čtm neb kým nežtínll bylo saví-rřn- o

ukáže se teprvé tavedenýn
vyřetřovánlm

Zákeoy hunclml

ve Wyomingu patrné prováděny
jnou jinak vflči bělouhfim a jinak
proti Indiánflm Když t Jara ně-

kolik rudoshft dopadeno bylo v

Jatkon's Hole na honbě byli
někteří postříleni a proti ostatním

povoláno vojsko spolkové aby prý
na utdě je udrželo kdy! ale přisti-
žen jest při tom běloch tu oďbyde
si to pokutou několika mizerných

párdolárku Tak ku příkladu ca- -

třen v pondělí O A Coleman v

Casper Wyo pro neoprávněné ea-bíje-

a posýlání zvíře k účelům

Spekulačním a když uzual se býti
vinným pokutován jedenácti dola-

ry! Parohy i sásoby ivřiny jel
mu zabaveny prodány pak ve ve

řejné dražbě v níž jednoduše Co-

leman čase si to koupil a pak celou

sásylku na povodní adresu odeslal

Lehce vjráznul

Indián Mohawk kterýž v cirku
Buflalo Billa působil a který! v

Baltimore s vraždy malého hošíka

Johnny Horna obžalován byl Stát
ní návladní vzal tott! v úterý žalo
bu svou spět a to následkem žádo
sti otce zabitého hoílka kterýž

prohlásil že se přesvědčil že za

bití synáčka jeho bylo prý pouze

nahodilým a že tudíž rudocha dále
stíbatt nechce Hlavní příčinou
tomuto rozhodnutí neSťastdého

otce byl BufTalo Bili který! znač
nou peněžitou náhradu otci dobro-

volně vyplatil

MettláS nalezen

Konečné v úterý zjištěno kde

vlastně denverský mesiáJ iveo
Schlatter se zdržuje a sice oznáme-

no t Oreenhorn Colo že toho dne
Schlatter Um přibyl a že po krát-
kém odpočinku na dalií cestu do

Alburqnerque N M vydati se
míní V íireenhorn "vvléčil" crv
adu místních nemocných a sáro
věří posvětil jeítě větíí haldu ka

pesních řátkň je! mu se víech
končin snelenj byly V Albnquer- -

ue postoupí prý 40denn( pflst a

sestoupi li caři dach svatý znova
tu nejspíie pak do Chicaga vydá

íttftl ftNt#M4

Alli III oir imeno v pon
dílí 1 v hoel fIoiipt se Rsiňáml
do9 lnji'1 dm tsmsí binky a po
roitřhňTlí poklidný dynsmitem

l'ipm 11100 t)lnkilMm ht
stpy imiiell — MhII t býti i

Iřřil Ispiěl f femosU vyUrnA nb-I0l- í

Mbof l'MlpI poiorováři% t#- -

ti Idyl óMriM banky úřadov-w- t

ouvřítt přilil
tH4tiptmij t lwi

4fiftlk vlilní poismkové (U
dotey t !Ms Molnss obdrlsl
v poři'íll i Wablsgun návod

vztahující s# k isnjímání posmkA
j' l v okresích ()'Brin Dickinson
co údl Hiooi (ÍAMt Paul dráhy §%

proplitá prohláleny a nsadnlctvu
k i9jfmání otevřeny byly V pru-
hu tomto oaUiaio se celkem 21100
akru a nichl vlak nyní jil Jen
000 akru k sabrání zbývá an osta
tek Ji! dráhou rozprodán byl Po

lemky ibjvajfcí otevřeny budon k

laujíttání dnem 27 únorem příStí
ho roku do kdy té! osadníci kteří
pozemky od dráhy dříve jil byli si

zakoupili a na nich dosud osazeni

byU úřadovni pozemkové vědo-

most dáti musí Tlm kteří do-

káží la pozemek od dráhy si za

koupili dána bude přednost mu

ale po liifiO ta akr zaplatit! Usta
novení toto netýká se výee uvede

ných 6000 akru % tyto zabírány
budon obvyklým spftsobem platil
tu bude totiž obvyklé pravidlo že

kdo dřív nřtjde ten dřív mele

Vzpoura v kázslrl

V státní káznici michiganské
Jackson vypukla v úterý pravá
vzpoura vězňů během které! tři
ářadníci vězničnf k těžkému úrata
přišli Vzpoura vypukla násled
kem toho že dozorce jednomu vě
zni v dílně na košile zaměstnané
mu vyhrožoval pro nekonání po
vinnosti zvláštním trestem Značně
Sicích strojů bylo rozbito a teprvé
přispěním policie podařilo se vězně
utisiti a pozavírati

Opeřen

V MoArthur O přichystána
byla C II Rogersovi občanstvem
tamním nedobrovolná projížďka na
'fencovoe' načež pak na výsUvi
iti do naha svlečen dehtem natřen
a důkladně opeřen byl Ze toho

ještě více nedostal za to děkovati
má šerifovi který! jej z rukou
davu osvobodil a k útěku mu do

pomohl Trestem tímto stížen byl
Iiogers pro pomlouvání mladé je
dné učitelky kteráž všeobecné
vážnosti se těfif

NeStěstí v dole

Z Jobnstown Pa oznámeno ve
středu le v uhlodole Cambria Iron
Uo událo se neštěstí při něm! 11

osob vesměs Slováků poraněno
bylo Dělníci tito ubírali se totiž
z práce když tu náprava při jed
nora i vozíků v něm! dělníci ze

vzdálených štol k východu vezeni
se zlomila následkem čehož celý
vlak kolejí vyšinut a v troskách
11 dělníků poraněno Všichni do-

praveni do nemocnice kde! poskyt-nu- U

jim všemožná pomoc lékař-

ská
Uzsán vinným

V New Yorku odbýván ve středa
před rekordrem GolTem soud a W
Watsonem lépe jako "Bili Vos- -

burg" známým který! přistižen
byl kdy! krajanu našemu Antoní-

nu Cimílevi z Clarkson Neb ba
líček 18000 ▼ padělaných bankov-

kách obsahující za $800 prodal
Zástupce obžalovaného snažil se

?ysekati jej na základě choromysl- -

nosti leč poroU usnala jej na roz
umu úplně zdravým a Uk bude si
muset nyní darebáctví avé za mří
žemi odseděli

mínka prodeje

Patenty Separatorú smeteny!

Důležité rozhodnutí a soudní zákazy v soudních přích vzniknuv

ších z porušení práv patentních vztahujících

se k SeparatorOm smetany

Patenty "Ala" De Látal Společnosti potměny

dolarů na každó krávó

katalog aneb jakékoliv

zaručena jako pod

rada právníku dovoluje o i k v61i

Coxe zasedající v okrskovém soudu

New Yorku v Canandiagua N Y

Společností t New Yorku proti

rotsudky tyto mřly vliv na výrobu

The De Lával Spolehnout na

upozornění a co výstrahu všem Jež může to zajfmati oznámiti několik

rozsudků soudních pří ohlední patentního práva jež jsou zajímavé a

důležité pro spotřebovatele anebo ty již zamýšlí Separator Smetany

konpiti
Dne 18 června vydal soudce

Spoj Státu v severním okrsku v

roiaadek a trvalý zákaz aoudnf jim! právo Von Becbtelheim patentu
lépe známého jako "Alpha" De Lával patent bylo utvrzeno Pře tato

zadána byla The De Lával Separator
Samoel Hotchkissovi i Delaware Co N Y jen! hotovil a prodával

eparatory vnitřní pohyblivou pánvicl a takto poruioval dle udání De

Lával Společnosti její práva patentní

Následuje toto rozhodnutí soudce Wallace zasedající u soudu

Spoj Státu v Syracuse N Y vynesl dne 20 srpna soudní zákaz proti
John Houstonu i Ilimden Delaware Co N Y majiteli a uživateli

UK sváných Hotchkiss separatorfl kterýmžto sákatem tapoviseno

skončeno v úterý úřadní sčítání
hlasů v poslední volbě odevzda

ných a sice odevzdáno dle něho

pro jednotlivé čekance guvernér- -

ství hlasů následovně: Griffgs rep
162900 McGill dem 136900
Wilber proh 6021 Ellis pop
1090 a Keim soc 4107 tak že ob

náší většina republikánského če-

kance 20990 hlasů

Pro McKInlejho

Senátor John M Thurston z

Omahy meškal počátkem týdne v

New Yorku a na otázku kdo že as

příštím republikánským cekancem

presidentství bude odpověděl ná-

sledovně: "Republikáni jsou pro

McKinleyho za každých okolností

Síla muže tohoto které! na západě

požívá spočívá v důvěře jakou!

dělnictvo k němu chová Vědíř

dělníci dobře le pod zákonem Mo

ívinleyho měli mnohem lepší plat
ne! nyní dostávají I obchod vše

obecně řečeno daleko byl lepším

Jsou přesvědčeni že McKinley na

epší sUv věci vlivu měl a preto

také jsou hotovi hlasu svého pro

McKinleyho za presidenU dáti"

Houstonu dalií užívání onoho stroje
Není určité mámo jk dalece

a užívání neoprávnS&ých stroia vyjma onoho ▼ siadu docíleného avSak

bbotu jest tato výstraha dána aby nikdo neměl příčina ku stížnostem

v případu možných zakročení nutných k udržení spravedlivých a sáko-aitýc- h

práv a sájmft

De Lával Separator Co

Hlavní úřadovna :

14 Cortland St New York
SVlulful --
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