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ptoJí milenka M 1'rahlovou v dum 6

její etryt pí Uewárlotó načti pro
boal ni lebku kuli i revoUím Dvoj- -

nfaobný tnto krvavý čin Kpácba

Rom te iárlivofili jeito te domníval

ie ma dévíe nevřnuje Inkovou po

cornott jakou by bí ca avoji ItUku

od ní zanloužil

Okres af Jult úpadek

Okrexnl kominaři kanitHHukéhookr

Lane probl&nili v pondělním svém

itsediní okren la ceochopný k pluce

ní t nařídili okreatiímu pokladníku

aby na d&le úroky na okresní dluho

pisy neplatil Dluh okreBUdluhopi

ty aaruiený obnáSí $125000 a vřři

tely jou vesmřs kapitalinté východní

KomiaaH tvrdí ie ku kroku tomuto

dohnáni byli tím an po delií dobu

jii není tno2ným kolektovati daní

tolik aby vydaní kryto býii mohlo

Tamní osadníci prý sice platí ta to

aůat&Tají prý dlužni ti kdo velké

lány potemku tam vlantnl a jinde m

adrJují Co příklad UA&dí ne Jervia

Oonklifi Mortgage Co kteráž vlast
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'A fi'iuuvi!li Ky otnkmfvo byl0
v pondřif I ti Itradlry povc

dl it-- i abrmé t(kolik mlnín atatnl
miltcf aby ttbránila uinýílťtímu
lynčování řirrtorha J Howat Jun!

jtut btititi t rvia)lnt poiicioty

tb Licya rri vřiiiřn ji't
VraMi ípaihAna byla v Cincíniiii a

jnoti obavy Ie odtamtud mob ta úAe

letu lynAovaiií vraha vypravili o

amýAlí

Nroffbi neuniMnaarh
V SLencctady N Y událo ie v

pondčlí k večeru aroceni lidu ani

míle od mřuti Jeat taui lamSatbá

no na 300 Italn na stavbě vodovodu

Odpoledne onoho vytáhlo t mčuta na

150 neiamřřttnaných mažB kteří

otbrojeni Jsouce revolvery puSkami
noži aekermi a jinými sbrančmi

táhli na Italy a donutili je k lanta
vení práce Sem ne enačnou eilou

pomocníku roaehnal výtržníky
přední vfldce jejich tatkl Druhý
den ráno pokouíel se opčt jiný táatup
lidu rapálm dřevěnou budovu v niž

apalo na 60 italských dčlníkfi Mceto

jest plno rozhořčených Italiáuu i
j st obava ž dojde k dalším vát

ným výtržnostem

Anglická řeč v Číně

Dle rpráv doílých neúřední celtou
▼ utery do Washingtonu nese ná

vštěva Li Ilong Čargovu v Anglii a
ve Spoj Sátecb u čínské vlády idár-n- é

ovoce v aájmu cařiaování anglic-

kých skol v čínské řffii Pekingnká
vláda vydala už alespoň některé ná-

vody a nařízení různým vicekrál&m a

guvernérům dle nichž jsou tito pou
kázáni caříditi ve svých místech

íkoly kde by se vyučovalo angličini
a vfiem vědám pěstovaným na rápa
dř

Vypátrané UJemstrí

Policie v San Francisku jest velice

upokojena že se ji podařilo vypátrá
ti kam se poděl mladý studující lé

kařstvi R J Miller Rodiče ne-

šťastného mladíka bydlí ve Filadel
fii Miller byl poslán ďo Ileidelberka

v Německu aby tam studoval lékař

stvl Po ukončení studií vydal se

na cestu kolem svita při čemž strávil

anačnou dobu v BerlínS Do San

Franciska přibyl v minulém dubnu

Hned po svém tam příjezdu psal

svým rodičům že jest bes peníz a Ie

Ipst velice sklíčené mvsli OJ té

doby o něm rodiče neslyšeli Dopsali

tedy policii v 8an Francisku a tál
věuovala vypátrání nešťastného muže
veškerou svoji píli a konečně zjiítě
no že se Miller otrávit začátkem
měsíce května v Palo Alto raorfinem

timíijíl binky shapl'! m iJTťil
„íliL ě ě i i _í i"v orirjpn pniirr a pp'ov v o

lllihř )řía fJ fnokll #

stati á'i pokUlny j#l tht%ho')
ioMo byli priw výrazni t dH

m M át'k Výb-ieKf- n Mil jíní
l4ř Kikla-ln- fhl!! ♦ytrátitl ř

biisit byl knír banky fililko
píei a tn s rf'ilfim v rk'i ďi
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♦ IO(HK)4s
Vf bul spřáfa Iiaiill A N l

ilU dráhy v faUvillf Ky oiná

míla táťtpcQfti pojnh'i tiku t
1 ílfifdínl spolsčnrttt Modtlifrn lliíl

wayjakol I í ul tiíU A NilH!
drah vypata olmřnn v obranu I0

000 na poipní alomon jl iini
ly poldn( rtnMli lnlřinitVil kata

irof j na motté netilko !!Mton

Msrkskrernl IlatUal

V J'ihnoiibuří m„ u lito an v

střelu lida břhftn kteríhol
nkiiltk osub postřfleno Nisrtelnl

postřelen byl V B:rgi'i a fi Jincb
olneslo si poransni Ubká Virhnl

ju rlicity Výtrlnot tto byla
tiviněna tlupou Ililů kt řlH dostali
do rvačky při ntl ntito bylo nožft

rtvohřta a klacků Na mino rvačky

vyslána byla policie viak rozpálenf
Italiánt s T Maronem v čele ji na-

padli a nyní strhla se všeobecná řež

Marone chtěl střelit] náčelníka poli
cie Walshe ale kule tomuto platící
caábla hlavu Uergínova Rány
ostatních policistů jsou sp&sobeny
vě'Sinou nožem Marone jenž byl

po zuřivém boji zatlen a svázán měl

revolver a tři nože

Hromadná otrava arsenikem

V Columbus O ve středu nebez

pečně onemocněli ta příznaků otrá
vení R W Vánice jeho sestra D E
Li nenová si Holdenova t Pittsbur
ka pí M L Schafferova služka

černošský kočí a černošská pradlena
Onemocnění tato udála se v domě pí
Linesové a sice hned po obědě K

nemocným povolán byl okamžitě

lékař jenž shledal že je tn co činiti
s otravou arsenikem Žádný t otrá

venýoh nemohl udati jak so jed do

jídla dostal leda že se tak stalo ned

balostf kucbařčinou Ta užívala to

tiž zmíněného jedu jako léku

Dílo ielezniíních lupičů

Z Raleigb N C se oznamuje že

dne 30 prosince časně ráno tabit byl

topič Alexan Jer Overby a stroj veda

John Robertson nebezpečně poraněn
následkem neštěstí jež stihlo ná-

kladní vlak na odbočce Raleigb &

Augusta dráhy nedaleko odtud Stroj
a několik nákladních vozů vyšinulo
se totiž a koleji Neštěstí toto zavi-

něno bylo dle vieho zúmyslné bídáky
kteří mě'i patrně v úmyslu vyšinouti
osobní vlak aby mohli oloupit! cestu

jící Jiná podobná správa došla

téhož dne a Austin Tet Nákladní

vlak dráhy International & Qreat
Northern vyšinut byl ve vtdálenobti

asi iesti mil na jih od zmíněného

města I toto neštěstí bylo dílem

lupičů kteří čekali na přišlí osobní

vlak lirtdař Fred Johnson byl tabit
a strojveda John Smith nebezpečně
zraněn

Do Birmingbaro Ala byly v

úterý přiveženy daláí dví mrtvoly
naletěné v troskách vlaku jenž pro

padl mostem nedaleko Dlocton Ala
Tím dostoupil počet zabitých na 94
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Paínp-ov- a Celorv Componnd" praví
paní E Warren Dividson 302 War
ren ave Chiciqo °n považuji lék

tento za nejiepsí v případech nezá
živností vzniklé z cimiě činností ja
ter neuralgie revmatismn atd Lék
tento učinil pro mne vseco mu při
hiinSnA a m r r V 1 rii i lat rtnltrvnl

Známe ženy jež íijí téměř na tt

bočí nervosního vysílení

Požívají potravy bez chutí spi
bez posily a vlkou rp životem polo
neduživé aniž by tomu věřily
Zdraví žen takovýchto jest mnoť

hem ochablejší nežli sobě mysM a

json právě těmi kdož shledaly by
překvapující úlevy v Paineo vnCelery
Compannd Regulující účinky léku
tohoto na porušené nervy jejich a

povzbuzující táživnost a přispůsobe
ní celého systému k správné činno
eti jest právě co potřebuj5 Proč

by neměl každý lék ten zkusit

V úterý oddal ksrdinál Gibbons

v kostile bv Pavla ve Washingtonů
el Louise Etigenii Bonapartovou

jedinou to dceru col Juroma Napo-

leona Bonaparta a hrabílem Moltke

Iluitfeldem a Dánska Nevěsta jest

pravnučkou Jerome Bmaparta nej-mladŠ- fho

bratra Napoleonova prvé
ho konsula Francie

V Ntwark N J vyhořela v

úterý večer elektrárna firmy Newark

Electric Light Ueat & Power Co a

následkem toho celé město uvrženo v

úplnou tmu Škoda obnáSí 1 185000

Ve středu udála se v ďdar Ra

pids srážka dvou elektrických kár

II Miller řidič motoru zraněn při
tom velice nebezpečně

V Chicagu ssvraždřn byl v pon
dělí v noci hostinsky J Murphy ve

světnici za hostincem č 72 W Root

nl se nalézající Vražda patrně spá
chána ta účelem loupežným a černoš-

ský posluha W Powers zatčen na

podeařenf že vraždy té se dopustil
Z Lonisville-- Ky otnamováno

počátkem týdne že guvernér Bradley
zamýSIt vzdáti ne svého úřadu a sice

následkem spatného stavu alravotní
ho

Oko!nost ta žn Paineův Celery
Corr)pond jest dnoiintbo dne spoléhá
no a jest odporučován jak veřejně
tak i v kruzích rodinných četným
množstvím opatrných a rozumných
lidí v každé části země neměla by
býti přehlížena při v(běru léku
Paine úv Celery Componnd docí-

lil největříbo úspěchu a jest co nej
vřeleji chválen v podobném poměru

jako bylo o něm při vynalezení jeho
mluveno byvSi to poprvé kdy lékař
nabídnul lék jim vynalezený svým
spoludruhům k použití Paine-fi- v

Celery Componnd více nežli vyho
věl očekávání když otnámen byl
lékařům jako vynález věhlasného
vědátora prof Eduard E Ahelfie
M D LL D Jest to nelslsvnějáí
vzruíitel a sílitel ve avětč Nabití
vymanění a nervosnlho vysílení ne-

uralgie nespanf a nezáživností
každému muži neb ženě cbnravícf

'Využívala jsem několik láhví

DROBNÉ ZrUÍVY

Cena pfienice na burso chicagské
7 úterý počla stoupat a sice stoupla
dodávka pro květen a 82 na 83j a až

i na 84o buál

V Johnston R I uhořeli v pon
dělí v noci při požáru svého obydlí
Q Kirchbaum se svojí manželkou

NeStéstí taviněno bylo výbuchem

petrolejové lampy

Více než 1000 ublokopů v okre

bu fllercer v rensyivanit vysio v

útorý na stávku aby se domohli zvý

šení mzdy o S o na tuně

Dne 20 t m v 11 bod dopol

zastřeleni byli Wm Whaley a jeho
manželka chudí to avřak vážení

lidé bydlící v okresu Sevier Tenn

dvěma lupiči kteří se chtěli dostali

do jejich obydlí Vrazi prchli jsou

vfiak pronásledováni mužstvem Šer-

ifovým

V Dayton O vynesla v úterý

po hodinné poradd porota trestního

sonda rozsudek nad AI Branttem

jenž byl obžalován te zavraždění II

Littleové Obžalovaný uznán byl

vinným vraždy prvního stupně

IV

i Wiibelm II přítomen byl shledal

W Ie po ní přijelo 300 Italiánfi ubírající

iit do Arkanaaan Každý a nich opa- -

třen byl cásobou r&tnýcb druhů ne

obilních a kvčtinovýcb jakož i

!men oatatními patřícími k tapo-ot-£

polního boupodářatvf Henich

f telegrafoval do přiatčhovaleckó úřa
1

dovny na Ellialaland odkud mu

bylo toule cestou aděleno by dovolil

'ltiřim lim nFÍMtDD do táto temS
i r

Al


