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f
již mnoho roků pod jménam John
Pendleton s manželkou s níž měl

WALTEIt M01SK předseda

Smrt markýze de Mores

pomsténa

Dokončeni poslední kapitoly tr íivota
chrabrého dobrodruha který
ttratil více neí $1000000

v renfi vJií Dakoti
ZPRÁVY TELEGRAFICKO

Stávka ublokopů

Ncjdůležitější událostí posled
ního týdne stávky jest výrok new-

yorského senátora Piatta že stáv-

ka bude urovnána během týdne
aneb nejdéle během 14 dnů K

tomuto ujištění senátor dodal že

nesmí udali nic bližního o spůso-b-
u

jakým stávka bude urovnána

ale že události příštích dnů po-

tvrdí jeho výrok
Toto ujištěni senátora Piatta

I Přehled ze Hvéta politického a kronika udá'!!

WjXLOW SPRINQS

BREWINGOO
OMAHA NEBRASKA

vyríM výtečný IcHk z českého climele nejlepšího Jočmcne a pověstné

WILIOW HITViNCiH VODY

vraždu vysvětlilo se že Labarge

byl velice vážený obchodník z

Toledo a že ničeho nezavinil Do

Monroe přijel ráno dne 29 srpu
obchodem a v poledne navštívil

lam Waltera Lemennda s nímž

e seztnil v Toledo Tito dva

muži se pro cosi pohádali a La

brage na to odkvapil z domu V

tom okamžiku policifta ho spatřil
a domnívaje se Že něco spáchal

počal ho pronásledován Man-

želé Lemerandovi nechtějí sdělili

příčinu pro kterou se Labarge s

nimi pohádal

Nápodobí Tracyho

Ještě nikdy nebylo spácháno ve

Ftátu Washingtonu tolik loupeží
krádeží a přepadení jako od té

doby co Tracy tam hrál tak smut

nou a krvavou úlohu Nejhroz-

něji! poměry panují kolem Pasco

Wallula a Umalillo kde přepade-
ní jsou na denním pořádku Ce-

stující kteří přesídají na nádraží

II V HAYWAKD tajapokl
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piva tvrdí íe pivo vařené WILLOW I

nejzdravřjším a nfiJlepSím výrobkem i
'

jato lauoduějMho piva nepili 47m6
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Tornádo strhlo vlak s trati

Jedna z nejprudších vichrových
bouří se rozpoutala večer dne 30

srpna poblíže Owatonny Minn

Síla tohoto tornáda byla tak

mocná že strhla skoro celý vlak

Chicago & Northwestern dráhy s

tratě při čemž zabity byly nej-

méně tři osoby a mnoho jiných

bylo poraněno

Strojvedoucí pozoroval že letí

tornádo tím směrem jakým ujíž-

děl vlak a hleděl mu uniknouti

avšak tornádo bylo rychlejší nežli

vlak a dostihnuvši ho strhlo bo s

tratě Jedině parostroj zůstal

státi na kolejích kdežto všechny

káry byly sraženy po vysokém

náspu dolů Vůz se zavazadly
rozbit byl na kousky a v něm za-

hynuly dvě osoby jichž mrtvoly

musely býti pomocí seker z trosek

vysekány
Poněvadž záchrannému muž- -

stvu z Wasecy nepodařilo se dosud

všechny trosky odklidili panuji

obavy že jest pod nimi ještě více

mrtvol Brzdař není k nalezení a

bezpochyby spočívá v hromadě

trosek
Vlak kterýž byl tímto neštěstím

zastižen sestával z parostroje
zavazadeln! káry a dvou kár do-

pravních jež přeplněny byly ce-

stujícími Káry svrženy byly dolů

po náspě 18 stop vysokém
Mnozí z cestujících jsou pora-

něni nebezpečně a někteří snad

zaplatí to smrtí Celá tiať kudy
letěla vichřice jest pokryta vyvrá-

cenými stromy telegrafními slou-

py a jinými troskami

TRŽNÍ ZPRÁVY

OMAHA dne 2 záM

K)rna { 9 pfi káfe — 53 bn

OTest 2 bílí 48c "

Brambory nore 85@30"

Ve)ce car íersM
Máslo z niáíláron !0®21c 11b

Máelo řarm nejleplí ~ 13©18c "

Máslo farm Bpatué až dobři 12KC "

Slepice 9c "

Kuřata lle "
"

Kachny 6®6c

"Kohouti 4@3C

"Krocani 8@10c

SOUTH OMAHA dne 8 ráfí

Voli pSkní až nejlopSi

Eráry S50@4W

Jalorlc 280@4 25

Voli ke krmeni 3U0@3 83

Prasata nejl-p- ji 745®7M
Pramrta proatrednl 74ijffl746

Prasata hrnbá ttiki
Orce nejlepii S4CH33-0-

Jchflata ÍC0ffi526

CHICAGO dne 2 iaří

Plenice cerr oilmca č I k okami

dodáni 70®71Kcba

Plenice i 8 okami dodáni egQSQHc
"

Koma í 2 ílutá "
m%ts

"

Koma ř 8 bílá "
tS!4@KKc

"

Otbí í 2 bily
" c "

Oveař bily
"

32®S6Kc
Žito íilo k dodáni 50c "

Ječmen k plr díelom k dodául bO@6S
"

Ječmen ke krmeni k dodáni

Ltiéné iemeno 1 1 temeno aera 143 "

Semeno bojínku (tlmothy) 4 16 "

Semeno letelorí 876 "

Živý dobytek:

Píkn! at nejlepii roli t66n®50
Hubeni ai k prostředním 425ii5 SO

Voli ke krmeni tl5QQ521

Kráiy $15H®e50

JuloTlce $2 5íi®00

Telata $2764786

Texasili krmeni Toll JOO43 M

Texaaili roli putrin
Pruaata U2ká nejlepii 765JJ770

Pranata lebká rybraná 873S@7W

Prasata brubá 71f7ta
Orce přkné ai k rybranm 285@4fO

JebBata SaS0@600

Jebfiata Upadni t40CO46U

KANSA8 CITT dne t sáli

Plenice ( 2- - trrdá k okdodánf efiQGftcbull

PkntcetS trrdákok-do- d WHQto "
Koma t- - 2 bílá k ok dodáni "
Koma 1 1 mich k ok dudáni o4HM5c "

Oreaí t bil k ok dodáni 240% "
Žito e 2 k ok dodáni 47@tte

"

Sena Umothy rybr OrasW tana

Seno aprairl rrbr T2S
M

Předplaťte se na Pokrok Zápas
du pouze Jtioo ročně

několik dítek Byl zatčen a bude

se muset zodpovídat z dvojžen
štvi

Jiná tragedie žárlivosti

Calvin Totten kontraktor z

Iudianapolis nebyl již žádným
mladíkem a přece ještě zmocnila

se ho žárlivost "ta potvora se

zelenýma očima" jak praví Shake

speare a proto ukončil své duše v

ní muky ranou z revolveru do

vlastního srdce a jinou ranou do

srdce své Čtyřicetileté manželky
Totten přišel v sobotu k večeru

domů a beze slova počal hned na

svoji manželku stříleti Ta v

smrtelné úzkosti vyběhla z domu

křičíc o pomoc leč Totten jí do-

stihnul a vypálil do ní čtyry rány
Poslední ranou prostřelil její srdce

a manželka jeho sklesla mrtva k

zemi Vrah na to běžel půl bloku

a nežli mu to kdo mohl zabrániti

vypálil poslední kuli z revolveru

do svého srdce a zemřel Tři děti

dvě dcery jedna stará 16 roků

druhá 5 roků a jeden jedenáctiletý

syn zůstali sirotky

Hořící lesy

Na severovýchodní a na jižní
straně od Rhinelanderu-v- e Wis

zuří lesní požáry jež jsou nyněj-

ším suchým počasím podporová-

ny Blíže Hobson nalézají se

lesy v jednom moři plamenů jež

rozšiřuji se s velikou prudkostí a

derou se k lesům patřícím Paint

L um ber Co a Menasha VVooden-war- e

Co a nebudou-l- i tyto pla-

meny uhašeny deštěm co nejdříve

způsobí ohromné škody

Srážka lodí

Italský poštovní parník "Ligu-ria- "

který vezl itoo cestujících
srazil se ve středu dne 27 srpna
v ústí k hořenímu přístavu new

yorskému s odjíždějícím parní
kerr "Peconic" a při této srážce

italskému parníku uražena byla

přída až k vodní linii Srážka

způsobila ohromnou paniku na

lodi a jedině s nejvčtším namáhá

ním podařilo se důstojnictvu
ustaSené testující upókojiti Sko-

ro všichni nalézali se v době sráž

ky na palubě pohlížejíce dychtivě
na pevninu objevující se jich zra

kům a když srážka nastala v di-

vokém útěku hnal se dav na dru-

hou stranu lodě a někteří chtěli v

zděšení skočiti do moře jiní padli
na kolena a modlili se domníva-

jíce se Že loď se musí potopili
Zvláště ženy a děti byly strachem

pološíleny a teprve když byly od-

vedeny mužstvem ostatní ce-

stujíc! poněkud upokojili An-

glický parník učinil velikou díru

do italského parníku a dovnitř

nahrnulo se takové množství vo-

dy že parník se náhle naklonil

na jednu stranu Kapitán Mon-

tano zachoval však přítomnost
ducha a nařídil aby všichni cestu-

jící byli zatlačeni na druhou stra-

nu a tato protiváha parník opět

vzpřímila a díra octla Be nad hla-

dinou vodní čímž zabráněno bylo

potopení lodi a zahynutí snad

všech cestujících Díra již způ-

sobila příď Peconicu v Ligurii
měří 20 stop při 10 a kromě toho

vyraženo bylo ještě několik men-

ších děr Voda hnala se do stro-

jovny avšak duchapřítomnost ka-

pitánova zachovala loď a tím Život

více jak tisíce lidí Také Peconic

byl touto srážkou poškozen a mu-

sel se vrátiti do přístavu zpět

Šťastní bratři

Pan St Kišdusak z Leadville

Colo oznamuje nám jaké štěstí

potkalo jeho i bratra Píše že

stížeoi byli revmatismem který se

jevil velmi prudkými bolestmi v

kostech a Že všechny vyhlášené

prostředky zůstávaly bez účinku

Konečně zvolil lék pravý ''Ob
držel jsem Trincrovo léčivé hořké

víno v pořádku a musím doznali

že výborně účinkuje Bolesti v

kostech již docela přestaly a do-

stavila se velmi dobrá chuť k

jídlu Přijměte srdečné díky mé

i mého bratra Jsme šťastni'
Uzdravený chce převzíti jednatel-

ství protože se přesvědčil že jest
to lék poctivý přírodní Trine-rov- o

léčivé hořké víno vždy má

výtečný účinek protože vypuzuje

revmatický jed z krve 4 tím činí

ji čistou a silnou pravidelným
oběhem svým přinucuje pak krev

všechno ústrojí k Čilé zdravé

práci Vrací chuť k jídlu a tím i

sílu V lékárnách a u vyrabitele
Jos Trinera 799 So Ashland
Ave Chicago 111

Štěstí přichází a štěstí odchází

ale charakter pravého muže se

při tom nezmění

Z Tunisu zaslán byl v miuulých
dnech do Spoj Států kabelogram
že přelíčení s vrahy markýze de

Mores skončilo odsouzením k

smrti Arata Kheira a jeho soudruh

Haruma Chiekh odsouzen k dva- -

cítiletému žaláři

Tímto odsouzením vrahů h

je dokončena poslední

kapitola ze života jednoho z

kavalírů fran-

couzských moderní doby Markýz
de Mores druhý syn vévody de

Vallombrosa byl typickým šle-

chticem té třídy která počíná již

vyrnírati Nejzajímavější část jeho
života započala v roce 188 1 kdy
stár jsa sotva 23 roky oženil se

se slečnou von Hofímanovou

dcerou několikaná-

sobného milionáře a krátce na to

odebral se do Bad Lands (Zlého

území) v Již Dakotě

Jsa rozeným modrokrevným
aristokratem byl zvyklým rozka-zova- ti

a poroučeti jak to bývá

zvykem šlechticů v Evropě avšak

americký pasák není zvyklým dáti

si rozkazovatia tak v tomto území

kde nalézala se hrstka divokých
mužů odkázaných na sebe samé a

kde vládnuli nad celým tím veli-

kým lánem země a každý z těchto

pasáků si utvořil vlastni zákony
tam dostal se markýz záhy do

mnohých sporů
Jeden z těchto sporů týkající

se hranic pozemků skončil smrtí

jakéhosi Luffseyho
De Mores žádal aby postaven

byl před soud a prohlašoval že

on zastřelil Luffseyho leč při

přelíčení hylo dokázáno že kule

vypálena byla z pušky jeho spo-

lečníka a markýz byl prohlášen za

nevinna

Dobrodružný de Mores odebral

se do Jižní Dakoty za tím účelem

aby zde na prériích založil obrov-

ské jatky z nichž chtěl maso pro-

dávali př'mo odkupníkům Vzdor

tomu že houževnatě se snažil

plán svůj provésti tu překážky
slavící se mu v cestu byly tak ne-

překonatelný že markýz konečně

rozmrzen vzdal se svého plánu
ztrativ v tomto podniku % 11 00000
Po celou tu dobu co meškal v

Jižní Dakotě jeho manželka byla
s ním a o jejím podivném hospo-

dářství vypravují se ty nejsměš-něj- ší

historky Jednou ku př kou-

pila rybu v jednom obchodě a

shledavši že jest příliš velká k

obědu pro dvě osoby upotřebila

jen polovici a druhou poslala do

obchodu zpět žádajíc aby jí za ni

navráceny byly peníze Tak paní

markýzka "šetřila" co zatím pan

markýz utápěl ve svých plánech
statisíce

Nezdar jeho podniku v Dakotě

znechutil mu Ameriku a on se

odebral se svojí manželkou do

Paříže kde stal se jedním z vyni-

kajících členů antisemitické stra-

ny a zároveň byl jedním z nejdů-věrnějšíc- h

přátel pověstného gen

Boulangera
Chtěje tehdejší vládě spůsobiti

co nejvíce nepříjemností přestrojil
se jednou za dělníka a v tomto

přestrojení vypátral že z paříž-

ských jatek bylo armádě dodáváno

zkažené maso Zjistiv toto faktum

nechal hned o tom natisknouti

několik set tisíc cirkulářů a roz-

hodil je po celé Paříži spůsobiv
tím nejen velikou sensaci ale i

vládě dosti nepříjemností

Markýz de Mores po několika

letech pohnutého života v Paříži

byl konečně poslán do severní

Afriky aby tam podnítil kmen

Tuaregů a jiné sousední kmeny k

povstání proti Anglii

De Mores soustředil kolem sebe

tlupu divokých Tuaregů a s nimi

jako se svými vůdci vydal se na

cestu do pouště Avšak nedošel

daleko a domnělí jeho vůdci se na

něho vrhli De Mores jsa udat-

ným mužem bojoval proti této

přesile se vší svojí známou obrat-

ností Jsa poraněn do nohy opřel
se zády k padlému velbloudu a

zde ještě zabil tři ze svých útoční-

ků nežli mu byla rozražena lebka

pažbou ručnice Vrah ránu tu za-

sadil mu ze zadu De Mores klesl

mrtev na žhavý písek pouště ale

jedenáct mrtvol zrádných Tuaregů
ležících kolem něho podávalo dů-

kaz chrabrosti zahynuvšího mar-

kýze de Mores

Smrt jeho byla by snad zůstala

nepomstěna avšak vdova po něm

vypsala tak velikou odměnu na

vypátrání vrahů že tito konečně

byli chyceni a odsouzeni čímž

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washlnetonu

Proti jattfnlm baronům — Výrok

Knoxu v o trusteth

Poněvadž se zdá že jateční ba

roni se skutečně hotoví k utvořen'

trustu tu soudce Day zvláštní
návladní Spoj Státu v nynějším
sporu proti baronům se vyslovil
že pakli takové sdružení bule
utvořeno za tíčelem omezení ob-

chodu aneb založení monopolu ku

regulování cen tu jatkáři budou

pohnáni znovu před soud pro
k soudu Proti jatkář-ský-

baronům jest jak známo v

platnosti prozatímný soudnízákaz
a utvořením trustu byl by tento

zákaz porušen a baroni by mohli

býti potrestáni pro jeho rušení

Nejvyšší spolkový návladní

Knox vyplul po lodi Oceánie do

Evropy a o účelu své cesty vyslo-
vil se takto:
"Jdu za moře k tomu cíli

abych dosáhnul čistého postupu k

majetku panamského průplavu
Zároveň chci prozkoumali smlou-

vu mezi panamskou společností a
vládou columbickou kteráž se má

přenésti na nás Nepochybuji
Že naleznu vše v pořádku neboť

zprávy p Kussclla jenž již po ně-

kolik týdnů mešká v Paříži to

dokazují
Pokud se týče presidentových

výroků o trustech mohu říci jen
tolik že schvalují vše co pravil a

mám za to že kongres bude do-

nucen v příštím zasedání něco

učinili Závisí to na amerických
občanech aby zbaveni byli trustů
a budou-l- i na to naléhali stane se

to Bylo by to smutné pro ame-

rický lid aby nemohl prosaditi to
co potřebuje a co jest jeho vůle"

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Opice příčinou vraždy a sebevraždy

Jsa pološílen následkem příliš-

ného pití které trvalo celý týden
Dr O A Miller z Rockbridge
111 zastřelil dne 31 srpna svoji
manželku a na to sám spáchal
sebevraždu vypiv skoro půl pintu

opiátu Bylo to po 8 hodině

když Dr Miller vstoupil do svého

domu jsa v zuřivé náladě opilce

Jeho manželka hrála na piano a

lékař sotva že ji spatřil vytáhnul
revolver a počal do ní stříleti

Dvě kule zasáhly ji do zad jedna
kule zarjla se jí do týla hlavy a

paní Millciová sklesla mrtva k

zemi Lékař na to chladně vešel

do své světnice kde ošetřoval ne-

mocné a tam vypil opiát Rány
z revolveru zaslechlo několik sou-

sedů kteří rychle vnikli do léka-řav- a

domu a zde spatřili mrtvo-

lu nešťastné pan! v kaluži-krv- e a

u ní klečíce zoufale plakali tři

malé její děti Lékaře nalezli v

jeho studovně a deputy Hickman

s pomocí konstebla Clarka vyvedli
ho zadními dveřmi posadili ho do

buggů a ujížděli 1 ním do okresní-

ho vězení v Carrolton Za nimi

hnal se dar jenž chtči doktora

lynčovat! na místě Hickman

poháněl svého koně k trysku ne-

boť někteří z davu jedouce také

v buggách je již doháněli a koneč-

ně a koněm úplně vysíleným vy-

konav cestu 14 mil v hodině a

čtvrt dorazil deputy k vězení s

Millerem již umírajícím Byl k

němu povolán Dr Gooch avšak

ten prohlásil ihned že všechna

lidská pomoc jest marná a ve 20

minutách vrah byl mrtev Dav

se mezitím přihnal leč bylo již

pozdě Dr Miller unikl kzždé

lidské spravedlnosti Dr Miller i

jeho manželka pocházeli z velice

zámožných vysoce vážených ro-

din

Jel sl pro smrt

Josef Labarge z Toledo O

přijel si do Monroe Mich pro
smrt A nebyla to smrt lehká

neboť byl zastřelen davem lidí

již stříleli do ubožáka aniž by vě-

děli proč Jeden z policistů viděl

ho běíeti po ulici a chtěje ho za

stavit! vystřelil někoiik ran doj
vzduchu Hned na to seskupil!
se dav kolem policisty a ten počal

Labargea pronásledovali Labarge

jsa úzkostí zbaven vší rozvahy

ukryl se v kornovém poli toto

bylo obklopeno a kdyl Labarge

byl vypátrán dav počal do něj

stříleti a usmrtil ho na místě

Teprve když dav spáchal tuto

zasluhuje pozornosti neboť Platt

spíše nežli kdo jiný jest blízek

kruhům uhelných baronů

Stávkující uhlokopové protaho-
váním stávky se ociťují přirozeně v

hněvivé náladě a následkem toho
v minulém týdnu událo se mnoho

výtržností
V Hazltftonu kde zastavena

byla práce v dolu čís 40 chtěla

společnost započíti s druhováním
uhlí avšak stávkáři shlukli se na
všech cestách vedoucích k dolům
a skébové museli se navrátili

V Crane Creek údolí strhly se

ty nejvážnějšf výtržnosti a John
Ruble zaměstnaný u Sagamore

společnosti byl zabit neznámými
stávkáři Ruble ve společnosti ja-

kéhosi Shumata vydal se k dolu
kdež konal hlídku a na této cestě

bylo po nich stříleno a Ruble za-

sažen kulí krátce na to zemřel --

Shumata odvětil na palbu útoč-

níků ze své pušky a ti uprchli
V Tamagua se uhlokopové po-

někud uklidnili následkem toho
že přijela tam setnína milice pod
velením kapitána Heuna Vojáci

pod svojí ochranou doprovodili

skéby domů a ačkoli na ulicích

byly davy stávkářů neudály se

proti skébům žádné demonstrace

Pět stávkářů bylo vojáky zatře-

no že házeli po nich kamením

čtyři byli však druhého dne pro
puštěni a pouze jeden byl dán pod
záruku
Gen Gobin který jest velite-

lem milice v uhelných pánvích vy-

dal po výtržnostech v okrsku

Panther Creeku rozkaz aby vojáci

příště stříleli na každého kdo je
bude znepokojovali v konání jich
povinnosti K tomu účelu na kří-

dlech každé čety jsou postaveni

nejlepší střelci

Jakmile tento surový rozkaz

Gobinův byl oznámen tu stávkáři
Šli od dveří ku dveřím a rozhlásili

ho aby se každý uhlokop mohl

vyvarovati před hrozícím nebez-

pečím Když později milice se ob-

jevila oa ulicích v Tamagua tu se

stávkáři obrátili k nf zády okazu-

jíce jí své opovržení

President Mitchell se vyslovil
velice příkře o rozkazu gen Gobi-n- a

a pravil že tento překročuje
meze své autority když chce za-

povídali stávkářům aby zdrželi

neuniové dělníky od práce Při

tom však se též Mitchell vyjádřil
že nejhorším nepřítelem dělníka

jest ten dělník který tropí výtrž-

nosti

Dne 29 srpna bylo vydáno ob-

chodníky z uhelných pánví provo-
lání ku presidentu kteréž zní ná-

sledovně:

"Presidentu Spoj Státu: Od

započetí barbarského a nesmysl-

ného zápasu v krajích tvrdého

uhlí rry nezápasníci kteří stojíme
oa nestranné půdě snášeli jsme

nevyhnutelný osud takových ne-

šťastníků Dmutí zápasů se zvedá

a klesá kolem nás a nad námi

Čekali jsme trpělivě a žádali po-

korně Skládali jsme mnoho nadě

je na J r morganuv návrat
Avšak teď po čtyřměsíčním zápasu

utrpení a ochromení obchodu když
se nám zdálo že nějaké dohodnutí

bude možné když ne ústupky

aspoS dohodnutím tu Morgan

prohlásil "žádné smíření žádné

ústupky Musí se dobojovati"

Jest tento J P Morgan větší

nežli lid Spoj Států? Jest moc-

nější nežli vláda? Bude mu dovo-

leno aby podržel tuto výhrůžnou
moc? Jest na čase aby lid pro-

mluvil a hlas jeho aby byl slyšán

Zastupujíce prospěchy a smýšlení
devíti desetin našeho lidu dovo-

láváme se Vás abyste použil svého
vlivu a zastavil příval nás hubíc!

Povzbuzeni Vašimi nedávnými řeč-

mi a spoléhajíce na Váš úsudek a

vlasteneckost vědomi jsouce siVaŠí

nezdolné odvahy odvoláváme se

od krále trustů ku presidentu
lidu!"
Ke všem dolům v Edwardsville

postaveny byly sesílené stráže

poněvadž jeden ze strážníků u čís

4 učinil surovou poznámku "že

by si přál aby doly byly zavřeny
tak dlouho až by uhlokopové byli
hladem donuceni pojídati vlastní
své děti'' kterážto poznámka
vzbouřila tak uhlokopy že chtěli

potrestati všechny strážce

IVO

Nejlepší a nezkušenější znalci

SPKINGS BRKW1NU CO jest
tuiio druliii

t Zkuste jc a dozníte pak sami že
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ukončena poslední kapitola ze ži-

vota dobrodružného ale šlechet-

ného a chrabrého markýze de

Mores

i: ZE SOUTH OMAHY jj
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Upozornění
Tímto upozorňuji všechny bratry

od lože Praha č 328 AOUW
že každý bratr musí své měsíční

poplatky od prvního září tohoto
roku zapraviti v lóžové schůzi ni-

koliv v obydlí bratra účetníka
S úctou Jos F Smola

5x3 tajemník
— V obchodě J V Vacka na

24 a N ul najdete velký výběr
obuvi klobouků mužského i žen-

ského spodního prádla a střížního

zboží za cenu levnější než kdeko-

liv jinde Přesvědčte se!

— NA PRODEJI— V South

Omaze prodá se z volné ruky lot

a domek na 16 a S ul Majetek
ten jest úplně bez dluhů Všechny

peníze nemusí býti složeny hoto

vě Postačí když kupec složí

hotově #300 ostatní peuíee dobře

zaručené možno spláceti Úrok

mírný Bližší podrobnosti sdělí
z ochoty alm "Pok Záp' 311147

— Již po drahnou dobu činěn

jest nátlak na společnost poulič-
ních drah aby prodloužila trať na

13 až do Bellevue a Fort Crook

Nejnověji ujal se záležitosti té dr
Kerr předseda koleje v Bellevue
a předseda Omaha Street Railway
Co Fraak Murphyprý jej ujistil
že řiditelé společnosti co nejdříve
vezmou věc tu v úvahu

— V policejním soudě podal
minulou středu odpoledne George
Lamb žalobu na Johna Hughese
kteréhož obvinil z loupežného pře-

padení Hughes prý přepadl
Lamba v úterý blíže 33 a L ul a

} chtěl jej oloupili Poněvadž ale
Lamb peníze své měl dobře uscho-

vány úmysl Hughesův se nezdařil
vzdor tomu že obličej Lambův
velice znetvořil Hughes byl

— Obchodníci uhlím zvýšili v

pátek cenu tvrdého uhlí na $12 za

tunu Zvýšení toto bylo oznáme-

no před delší již dobou a obchod-

níci předpovídají další zvýšení Zá-

soby tvrdého uhlí jsou nyní velmi

nepatrné ale někteří obchodníci

zajistili si větší dodávku uhlí
uhlí smlouvou Jest prý téměř

jisto že cena tvrdého uhlí vstoupne
během zimy na I14 za tunu

— Předseda školní rady Miller

najal v sobotu tři světnice aby
bylo dosti místa pro všechny žáky

zapsané Jedna z najatých svět-

nic nalézá se na 25 ul mezi N a

O ul a bylo jí dříve používáno
jako kasáren Armádou spásy
Druhé dvě světnice nalézají se v

Abramsově budově na 24 ul

— Minulá neděle byla opět
tichá a klidná Ulice byly opuště-

ny jako by v městě řádil zhoubný
mor Hostince byly aneb měly
býti zavřeny a prodávalo-l- i se v

některém dálo se to tak obezřele
že nezavdána ani nejmenší příčina
policii k zakročení Zdá se že i

ti největší odpůrci Šábesníků uzná-vajíž- e

zřejmým protivením se zá-

kazu mayorovu nelze prozatím ni-

čeho docílili leda snad stížitt je-

ště postavení mayora Koutského

kterýž se nalézá stále v křížovém
ohni

— Již po kolik roků nebyl
oslaven den práce v South Omaze

tak důstojně jako minulé pondělí
Slavnostního průvodu súčastnily
se všechny unie a 4 hudební ka-

pely jakož i policisté v parádních
uniformách a hasiči Průvod ode-

bral se pak do Syndicate parku
kdež se rozproudila srdečná zába-

va Hlavními řečníky byli M F
Harrington a Bernard McCaffrey

v Pasco a musí čekatt na vlak

nesmí se ani na chvíli vzdálili z

nádraží neboť lupiči 'číhají na

příležitost k jich oloupení 'Také

několik dělníků vracejících se s

vydělanou mzdou ze žní bylo již

přepadeno a oloupeno
'

Vypíchala jí oči ze žárlivosti

Do Knoxville Tcnn přišla ze

Sevier oktesu zpráva o zločinu

spáchaném ze žárlivosti a úřady
tamní tvrdí Že kriminální annaly
státu Tennessee neznají krutější-
ho zločinu nežli jest onen jejž

spáchala jistá paní Earl Sharpo-v- á

manželka vysoce váženého ob-

čana okresu Sevier Sharpová
domnívajíc se že má příčinu k

žárlivosti vrhla se jednoho dae
na mladou černošskou svou služ
ku srazila ji na postel a vidličkou

vypíchnula jí ™eé5 oíl Šílenou

žárlivostí ve fúrii proměnivší se

žena neměla však ještě dosti na
tom a uchopivši nešťastnici při-

vlekla ji k rožhaveným kamnům a

na pláty přitlačila hlavu nešťast-

nice takže tato téměř celá spále-
na V tom okamžiku vešel Sharp
do svého příbytku a spatřiv co se

děje vytrhnul nešťastnou oběť

žárlivosti z rukou své rozzuřené

manželky leč bylo již pozdě Ta

utrpěla smrtelných popálenin
Pan! Sharpová jest dcerou plukov-
níka McMahaoa a platiU za jednu
z nejvzdělanějšícb dam v celém

okresu Byla okamžitě zatčena a

dána pod % 10000 záruky

Tajemná tragedie

Krvavá tragedie se odehrála v

malém příbytku jisté Lizzie Ilall-ov- é

na vých 25 ulici v New

Yorku Příčiny její se dají sice

tušiti avšak úplně odhaleny ne

budou nikdy neboť všechny tři

osoby v této tragedii skončily

svůj íivot Dle vyšetření policie
dva muži vstoupili do bytu llail-ov- é

a za krátko mezi nimi rozpře-dl- a

se hádka během níž vypáleny

byly čtyry rány Když krátce

na to policie "razila do bytu na-

lezla polonahou mrtvolu Hallové
s prostřeleným srdcem na posteli
v ložnici poblíže její mrtvoly
ležela druhá jistého Joseía

Champbella a na prahu ložnice
ležel umírající muž jehož jméno
jest neznámo Nedaleko něho
nalezen byl revolver z něhož byly
vypáleny čtyry rány

Mayor dvojženec

Městečko Gentry Mobylo na-

nejvýš překvapeno když shledalo
že jeho mayor známý pod jménem
John Pendleton jest zločincem

Býl velice váženou osobou nežli
se naft prozradilo že se dopustil
dvojženstv! a že chtěl zároveM

ošidili pojišťujíc! společnost o

pojistku Jsou tomu asi tři tý-

dny co zajel do Oklahomy a tam
seznámil se s jakousi Grace

sloužící v hotelu a také

ji pojal bez dlouhých námluv za

manželku Na to po krátkých
líbánkách zmizel Dle dohodnutí
se svojí druhou ženou měl se s ní
setkati opět ve Wichita avšak
tu pojednou obdržela z Orlando
Okla zprávu že její manžel tam
náhle zemřel za podezřelých okol-

nost! a že by proto učinila dobře

kdyby tam přijela a rakev dala
otevřít Když se to stalo a rakev

byla vykopána tu nalezeno v ní

pouze asi 150 liber ledu Po

podvodníkovi zavedeno ihned pá-

trání a byl stopován až do Gentry
kde byl také nalezen Zde žil
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