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ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ

nekáno aeiákoiiítft tol má býti
vyletřeno

V pátek přijat byl v ní Jilm do-

mě ThompionAv dodatek ke ada
novací předloze jimi se dává

právo státní radé určití co má

sloužili za táklad ku adanfiní f
Dudstek tento který do

jisté míry železnicím prospěje byl

po prudké cVtuté přijst 51 blaiy

míla od Wyane Tsný Hrown

Memphis se lesll mu li byl roslo
WILLOW SPRINGS

BREWING 00
ten kolem chatrče jediného čeř- -Ptthtal ie Bvtn politického a kronikamluií nocha který ae nsvyitěhovat

Zicdán( Icflslatury státu
Mcbrt&ka

Xijímé tyMttt itAtrt—NAvthy
tAitufi — Vytftforént

"(ixlfaxy"-"Jh4- ky n vrtku

V minulém týdnu pro nával

jiné látky ncp!inali jáma týdenní
přehled činnosti l#mliiiify státu
Nebrsiksa a té příčiny podáváme
zda nejdůležilčjií jednání senátu
i nižifho domu za oba týdny

Dle rozvrhu ktrrý byl doxui!

učiněn bude obrálnti vydání H

tu Nsbraika v přlřtfc h dvou letvtli
okolo 4 milionů dollarů

Vydání to jeit rozvrženo násle

Urowu nalézal ae zrovna u okos

proti 36 a dle toho je viděl ž4''
i

když rota přijela a hromadně vy
Mřelili bii čemž Ilrowoe zabila

vrhali na zem a válením ae po
letni hMěli uhasili plameny leč

Z POLITICKÉHO SVÉTA

Z WllhlBftOBS

železnice msjf ns víltiioii nižlllio
Šerif a četou avou vydal se oa pro- -

OMAHA NEBRASKA

vyrílil vjMnřny lritk s řciWlio rhm I nejlnplllio J"řmens

WltffW l'tt!Nfi vor
bylo to marné Jakmile ae lomu svůj stsiý vliv a In lid bude a povřstné 'jaáiledovánf vrahů a konečné tttomto neitěstí donesla zpráva do muiťt vyčistit ten Augiášův chlévKntt Unikjm inifrklorkám— Pro

jich bylo polapeno budou postaOleanu tu okamžitě odtsmtu V senátu konečně ae dpitala naht tlratil VIJÍ — KůtktM
veni před soud aby se zodpovídalivypravili se lékafi a ambulancem rfrtfes ltrsdyho předloha nařizu9imtnutí llaHHoťo—riúly kuJo LÉifÉpifi''STAll3&HPES''JfflhÍr0řlíll0na pomoc Viechny Rrocernf vozy )( dráhámby podporovaly zřízenítlthAny
ze avých zločinů

Unie žádá presidenta o pomoc
a kočáry byly taktéž vypraveny lulaických elevstorů byla vlakdovně:Ponlvadž ae ženská inspektor vrácena výboru zpět má býtVšeobecná povolení 11640880
aby neiťastníci co nejdříve byli

dopraveni do nemocnic a mohla
Do Tampy Fla přijelo předky neosvědčily v přistěhovalec Nlepf s imrsuSen(iJí Knslol plvs tvrdl píro vsřené WILLOVf

HPJUNUH JIKKWINU CO Jet noJlriřJI!lw a nejlepítm vjrolkom
lolio druhu

Služnénedávnem ( několik organisátorůkých úřadovnách proto tajemník jim býti poskytnuta pomoc
Shaw achválil oJporuíenl vystě Zkuils Je a doznáts pak isml ie Jito Ishodnéjllbo pivs ooplll 4T

mezinárodní doutníkářiké unie
kteří hodlali mezi tamními Ipaněl

U pomocí přivezení byli k ne
hovaleckých úředníků v New

vzata v novou úvahu v úterý

1 V Baltimore nalezen byl před-

minulý nátek v noci 4810tý krajan
Matěj Ýiihánck mrtev v kaluži
krve v domě Č 103 South Durham

Dudovy

Schodky
Nároky
Legíslstivní

980000
350000
75000
6a 000

85000
38000
365000

skými doutníkáři ziložiti jednoYorku a odbor pokladny uvídomil
mocnící první zranění Byli to

čtyři mladí holi jichž rány byly
strallivé Veliké kusy spáleného

číslo Úmysl jich setksl se vlakkorním občanské alužby o roz aluŽné

vydáníl velikým odporem neboť Ipaoělbodnut) že le upustí od zamřst masa odpadnuly z jich těl universitníDodatItf doutníkáři jim hrozí smrtí
ul a aSIetá vdova krajanka Marie
Franková u níž Šilhánek bydlel Wtóiiío:nánl ženských inspektorek y New Zapi í Mim 1 započít D)iL

Yorku pakli ze co oetdrive z města ae
Kolem nemocnice ahremáždily

se velké davy lidí a když v někte-

rém poraněném aneb v mrtvole
nevzdálí Starosta města Milan Úhrnem 13485880Někteří lidé dostanou nikdy

pro hubu oa hubu a generální byl příznivcem mezinárodní unie

ležela v téže světnici na pohovce
a krvácející střelnou ranou Ra-

něná oznámila policii že Silhánek

nejprve střelil po ní načež atřelil

Za minulé dva roky vydánípoznali přítomní svého otcebratra
konsul John L Bittinger pro státní zprávy obnášelo úhrnemaneb matku nastaly srdcelomaé

za to byl vlak jednou v aoci vy-

veden z domu a zmrskán a pakbubu ztratil výnosný svftj "džíb" 1387538951scény nářku a mnozí naříkající
vysszeo na vor na moře s hrozbouv Itanade Konsul uittinger jsa Předminulý pátek byl posledníbezvědomí museli býti dopraven

aebe dvakráte do hlavy Paní
Franková dopravena byla do na
mocnicekdcž lékaři ehledali že

aby ae neodvážil v městě se uká den kdy mohli se v nižlím domědo svých příbytků
na dovolené va svém domově

St Louisů se vyslovil že nemů zsti Organiaátor Wood musí ae

Ahv unnirinlls milé ukUditní rtr
City fliTlniíi Hnk v llrowa řtverel

vkmnit pevné ocelové bsnkv
Jo af mftzeta vafli domů KdyZ ařfkBV
fte ebsnk vM flfsdovnftilome Ja-

deit diiUsr ftobdrZftebtDkovat kafftka v
filí ilolUr pMpaáo le vám k dobra JnUmf
le ne peafe v l orní dm banku nabrousili
[iHnnm tento fi od tmn do ntM tU
do? ny vypráxdnl s penise se ipoMtsIt
u vrtl pMioninoatl a di ie vám za a

kredit ve všil knizes TtomuM
obnoiiy neoii drok vyrovnán pnltnmé
Zarful II by jeden s nuMiib záiíapců l
vsAebo domu vermteslod Bbo Jisté
bank

podávsti legislatory různé návrhy
Zavraždil celou svou rodinale v celé Kanadě dostat pořádný k uzákoněni a následkem toho se
Patrně v okamžitém návalu Šíeběd a to se doneslo k minister

skrývsti v domě aby nebyl za
vražděn O tomto svém postave
ní telegrafoval do Chicaga pfedse

objevil v nižlím domě pravý nával

má prostřelený krk avlak doufají
Že jí Život zachrání Šilhánek

dopustil se prý hrozného činu
toho ze žárlivosti Do Baltimore

přijel a manžely Frankovými z

Cech kdež prý zanechal manželku

stru kanadskému jez si na tuto lenosti Adolf Krauss zámožný takovýchto návrhů V celku bylo
dovi Perkinsovi který požádalvybírsčnost páně konsulovu po fsrmer žijící blíže Uellcfontaine jicn podáno 65

presidenta Roosevelta o pomoc naMo zavraždil svou ženu a avých Zástupce Dobrý předložilitižovalo u naieho zahraničaího
odboru a pan generální konsul ochranu organiaátora a členů jedáest dětí K hroznému dílu použil onom zsiedání resoluci ahv bv a Čtyři dítky as před o lety V

noty před násilnostmi ipsnělskýcbtěžkého kladiva Vražda tato mubyl požádán aby zadal za propu přijat ke konstituci atátu Nebra- -

prosinci r 1001 paní Franková
doutníkářůsela se udati odpoledne dne 11 sky dodatek dle něhož by volbyItěnou Na jeho místo dosszea

buda A W Edwardu redaktor března Krauss vstoupil do domu měly být odbývány každé 3 roky Předplaťte so naKam vede sousedská záíť

Jest téměř k neuvěření jak do Pokrok Západuza Sev Dskoty ozbrojen kladivem a zasadil jím Vlasák podal návrh aby dráhy

ovdověla má čtyři dítky t nichž

nejstarlí čítá 9 roků Šilhánek
měl prý v úmyslu oženit) ae v

brzku a mladou vdovou avlak
nešťastná dohnsla lei k zločinu

Senátor Hanna sám učinil ko ránu své manželce která aklesla zřídily a udržovaly váhy ve vlechvedou být někteří lidé naplněni
nec rozráSejícím se pověstem le mrtva k zemi Na to uchopiv městech kdn jsou staniční sgenti rifijlacinljtf tdonník na íápadé --

pouze $100 roinézáltí která je konečně vede k

zločicu ku vražděsa ucházeli bude o presidentskou Pod Čís II R 480 podal Dobrýsvé nejstarlí xsleté dítě roztříštil
mu taktéž lebku a tím způsobemnomiDsci jeítě jeden návrh a sice směřujícíTak v Orange Tcx dne 1 1 břez

rnssasBaR C Willis z Frankfortu Ky proti jatkářskému trustuna zastřelena byla paní Ella Ru- -zahynulo pod jeho rukou i pět
ostatních dětí z nichž nejmladfií
bylo iestiměsíčnf nemluvně Na

Lcgislatura učinila správnýsellová od Dana Kichsrdsona pro
bývalý strike sněmovny v Kn-tučk- y

nabídl mu svou politickou krok tlmže svěřila zvláštnímu výsousedský spor Násleikcm zá-

topy mohla Hichardsoaova rodina
to Krauss položil viechny mrtvoly boru aby vyšetřil co je pravdy napodporu načež dostal od senáto

ra ilanoy následující odpověď: do řady na podlahu světnice oněch klepech týkajících se doutven ze svého domku pouze skrze
uchopiv kladivo zasadil li jím"Milý senátora: Ubdržel jsem níkové bedničky v niž rý skrýváprázdné staveništi náležející Ku

Vát zajímavý dopis odpovídám ránu do lebky a roztříitii ai ji se tajemství ksm se poděla částsellové k Čemuž tato nechtěla
Smrtelně jsa zraněn klesl vedle oněch peněz které bývalý pokladsvolíti Dotyčného dne ila paní

ie nemohu dovolit) by rnčbo

jména bylo užíváno jako ucházela

Farmy na prodej v největšřm
obilném pásmu na svčtě

KANADA

své ubohé rodiny a tak nalezen nik ÍJartley zpronevěřil státuRichardsonová zaae skrz lot Ku- -

byl svým bratrem Johnem Kraus Cleny tohoto výboru jsou zástupsellové a muž oné ae postril na
o preeidentetví v r 1904

Vái M A Hanna sem který náhodou k němu přisel co Knox z Buffalo Nelson 1

pavlač aby ji chránil Tu nletýna oávltévu Krauss dopraven nenoedy z uougias Kibble zehoch Rusellové přinesl brokovniciPresident Roosevelt doufá že

buda moci koncem měsíce března
o tuatítí Washincton a ž sa bude

Salina a Femr z Ifall Minulébyl do nemocnice ala sotva pře podsl jí matce která atála v
žije jeden neb dva dny pondělí odbýváno bylo prvé vyla

noci vydati na cestu po západu třování tohoto výboru a v něm
zadu na dvorku atatouchopivli ji
střelila po Richardsonové Manžel

této uchopil avou ručnici a vystře
lil po dvakráte na Ruicllovou a

Loď v karantáni

Parník linie "Anchor" "Kara- -i níž ae Již chystá deltf dobu vyslýcháni byli jako svědci bývalý
atátní pokladník Hill RJClaocy' Pfi věnování výstavních budov

d ie to dubna v St Louisů chce jenž byl soukromým sekretářemminia' který připlul z Mareeillu

Palerma a Neapole do New Yorku druhou kulf ji zabil Richardaon

byl zatčen bude se muset zeb ti přítomen dotyčné alavoosti a guvernéra Savage soudce Hol
combbyl zadržen v karanténě protožeodtud sa chca podívati na Kaosss svého činu zodpovídstiběhem plavby zemřelo více cestu

Colorado a do jižní Caliíornie Výslech nevynesl nic zsjímavé
(cích a plsvců za podezřelých1'0 schůzi kabinetu odbývané v ho na jevo leč to že Savage kte

Z bláznovství il ze ilbtnlčnfho
rozmaru

Ve čtvrtek dne 13 března mělo
okolností čtyři cestující v mezi-pslu-

a dva námořníci zemřeli za
ry ae chlubil ze vl kde se oos

cig4r boxna" nalézá sjže dále ví
pátek oznámil sekretář vnitra
Hitchcock ža započato buda

přípravnými pracemi na zavodilo

váa( souSÍ na dalekém západu

týchž příznaků: křečí vrhnutí a
co obsahuje ji ani neviděl a že ai

obyvitelstvo v Syracuse N Y

zyláltní podívanou Syn zámož-

ného obchodníka Henry Prieod
velké slabosti Mižlím pátráním
uznáno ža onemocnělí nacházeli

tropil z veřejnosti blázny když v

V celku budou práca tyto konány sedil v okně "bavil" se tím žo
otevřeném listě k Rosewaterovi
hrozil odhalením tajnosti této

sa v Jisto časti lodc z ccnoz ae

soudí že oiklivé plynyz nějakého
na 600000 akrech
Z Washingtonu zároveň dochá

ířil revolverem na kolemjdoucí
boxny Tsk vypověděl bývalý1 nákladu vycházející vie zavinilyzí zpráva že ploty jimiž někteří

Tím způsobem držel několik po
licístů kteří na něj byli přivoláni

aoukromý tajemník guvernérůvZdravotní úředník Doty po dů
dobytkáři ohradili neoprávněn V onom zasedání výboru meluctivé vzdálenoati Na to bláznikladném vyietření úmrtí one

býti výslýchán také zpronevěřilýmocnění přisel k náhledu že pří vý mladík přinutil domovníka aby
mu stáčel cigaretty a kouře sedl

veřejné pozemky budou strhány
beza vlaho daliího protahu- - V

několika dnech mají býti zaslána
pokladník Uartley avlak úředník

znaky jsou podobné oněm choleryI emuž byla obsilka svěřena nek pianu a brát na něm jednouoznámení o tom dotyčným dobyt mohl prý ho nalézti
a proto loď zatažena byla do ka-

rantény Cestujíc! v počtu 735
dopraveni byli na Hofmana Island

kářom a pakli dobytkáři neučiní
Na žádost vyšetřovacího výbo

V lihovýchodní Assiniboii vypěstuji řarmeři od 30

do 60 bušit pšenic© po akru Průměrná sklizeň v celém

distriktu tom obnášela 35 bušlů po akru Oves ječmen

len a žito pěstovány byly vesměs se stejným úspěchem

Vozmóte "Soo" dráhu ze St PaulMinn a slezte na

stanici Halbrite asi čtyříoet mil severně od mezinárod-

ních hranio Z místa toho dovezou vás naši prodavači

do kterékoliv části distriktu a nebude vás to nio státi

Máme na prodej asi 80000 akrů jož jsou počlivě

vybrány a kteréž jsou pravou smetanou pozemků v

nejlepším distriktu v Západní Kanadě Jest to mírně

vlnitá prérie úplně prosta křovin a kamení Jest po-

kryta bujně vzrostlými živnými travami Půda jest
černá hlína na jilovitó spodinó Hojné zásoby měkkého

uhlí Jsou zrovna v tomto distriktu Doluje se v Este-van-u

kdož si ho můžete naložiti za $110 tolik kolik

se ho do vašeho vozu vejdo

rukou kdežto v druhé držel stále
revolver Pojednou když dohrál
otočil se na stoličce a přiloživ ai

revolver k prsoum prostřelil si

ru byl předvolán v úterý jako
tak sami tu odbor vnitra sám
Siní nutné kroky

a tam zůstanou dokud nebezpečí
světlí k L Rosewster který pronějské nákazy nepomine Jest to
nesl náhled že Savage nežertovalsrdce a mrtev klesl na podlahuiž podruhé co loď Karamania
když s zmíuíi o Oné 'ugarbonnA'flíčíue létu ftlmvríily je ncnná- -mela Inkova i(Hirie tnpeiy

KRONIKA UDÁLOSTÍ

22 lidí opáleno'
ale že to ekutečoě mínil Dálema
Rosavater va výslechu svém odTajemná vražda

V malé nádržce blíže Lez- -Nejméně ai lidí bylo upáleno balil že bývalému guvernéru
Atučennfcl

Ksždá doba každý národ vyington Ky nalezena byla dne Poynterovi bylo nabízeno 135000
víco nežli 43 bylo strašlivě pora
něno při výbuchu železničního ná

li března mrtvola jisté paní kszuje své mučennfky hrdiny
Martinové hezké to mladé ženy kteří položili ochotně svůj životkladu potroloje který aa udál na

Eria dráza blíže OlaanN Y dna

za to aby omilostnil Dsrtleybo
Na návrh zástupce Sesrse 1

liurt jmenoval mluvčí zvláštní výnáležející k lepíí společnosti Dle ta přesvědčení avé a proto zaslu-

hují úcty vlch věků vlech lidíznámek nalezených oa krku mladé bor který má vyietřovati jednání
9 března v noci Nešťastníci

kteří uhořeli byli spáleni k ne-

poznání a ti již byli poraněoi
bývalého státního pokladníkaženy policie aoudí žo Martinové

byla zavražděna Patrně nejdříve
Trpěli nevýslovná rnuks t nichž

vysvobození nebylo Insledoba
má své mučenníky ale mučenníky

Stuefera v záležitosti ikolnfch
byla vrahem zardoušena a k zatrpěli hrozné bolesti neboť kusy

mata na jich tělech byly opáleny dobrovolné protože snadno mo
a opadaly tak ža lékaři vyalovilí
obavu ža pouze jea málo jich
může býti zachráněna oa Živu Z

krytí zločinu vhozena byla do ná-

držky Dle jiných známek nale-

zených na její tilese soudí že ae

musela zoufale bránili Celý pří-

pad je zahalen v tajemství Jsk

hou se muk zbavili Jsou to lidé
stíženi chorobami t nečisté krve

pocházejícími blednou slábnou

bondů v okresu Uurt

V tomtéž zasedání přijat byl
oávrh zástupce Gilberta t Dou-(la- s

jímž se mají zamezili před
volební podvody při primářkách
Dále přijata byla předloha nařizu-

jí:! zraorganisování south-oma- ž

ské ikoloí rady která bude míli

nyní 5 členů na místo 9
' V : středovém zasedáni ni&iího

některých mrtvol zbyly pouze

dalece policie zvěděla neměla

Martinovi Žádných nepřátel Byla

bynouj obličej tohyzděn žlutostí
a vyrážkami mysl skleslá odva-

ha zničena A přece vědí že

Trinerovo léčivé hořké víno jest

nejpříjemnějSím a oejpůsobivějlím
lékem na dokonalé přirozené vy

jedné předních rodin byla Naše nynější cena
jest $900 akrdomu svedena byla iarvátka mezi

lama velmi zamozna Naposledy
byl 1 nf viděn jistý J W Hess a

proto byl zstčen ač není proti
němu žádných důkazů

čiltinf krve Tím Že leillí žalu-

dek a vlečky vnitřnosti přivodí
přívrženci korporací a poctivými
zástupci k níž zavdal přčiuu ná-

vrh - Gilbertův aby změněn bylůploé strávení pokrmů a přeměnuDopáleni zločinci

V pátek t noci chyceno bylo ie- - jich f krev čiatou bohatou zdra-

vou Nová krev rychle nahradí

starou vyiíleoou jedy nsplnloou

sdaflovacf ayatem korporací což

by bylo mělo ca následek značné
zmenlení jich dani Návrh tento

byl po dlouhé ostré debatě TIio Ihislíiiii Linul & Iiivostiiioiit kOditrauf boleati žaludku křeče

lebky a ohořelé kosti tak že anad

ani nebude možno zjistiti kdo

jsou ti již tak hrozným způsobem

zahynuli
Strallivé toto neitěstí ae událo

několik mil od Olesnu a sice tím

způsobem ža ae olejový vlak

rozdvojil a obě části jeho sa sra-

zily při čemž jedna nádrž a olejem

byla rozbita Okamžitě na to

petrolej se vzřlal a atraíllvým po-

žárem byla zkrvaveni 'Obloha os

několik mil '
Obyvatelstvo se s

běhlo k trstl aby ae podívalo na

toto hrozné divadlo a v tom za

hřměl nocí ohíuiující výbuch za

nímž následoval drahý a třetí a

plameny ae rozstřikly na vlechoy

strsny a značná část lidí ohefi po-

zorujících byla v tomto plamen-

ném moři zachycena Muži a

chlapci v lílené boleati prchali a

oblek na nich hořel jasným plame-

nem Tito neiťastníci ae podobali

živým pochodním Někteří sa

obtíže a větry říhání dá celé tělo
do pořádku Bývalý mučenoík

Největil zásluhu o to má Ken- -

pln oové odvahy nové síly dá se i' 'nedy z Dougtaa který poatavil
tajné přívržence dráb na pranýř

v Životní boj Nyní jest nejlepli
doba užívati Trinerova léčivého
vína V lékárnách Přímo za- -

Ve čtvrtečním raaedánf dospěl

rifem Hammetern z okresu Crbss

Ařki i Členů tak zvaného Wbite

Cnspej klubu kteří zpĎobilí
a

'
hrůzu v celém okresu

Po dva týdny tito členové jezdili

po okresu a stříleli do domů bě-

lochů i černochů aby tím způso-
bem vyhnali z kraje více nežli

aoo černochů kteří tam byli usa-

zeni a živili se polní prací Na

atromy a domy upevnila ta rota

výstrahy a černochům lána určitá

lhůta k vystihování ae Zámožní

ssdaři v okolí Wynoe záviaf prací
na černolích a když několik z oicb

Bank wijmim Man 312 Jita st SI Pani Mína

Ti kteříž budou paáti česky nechť adresují dopisy své na

FRANK HAVVL1K Casbier Stata Bank Silver Lake Minn

nižif dům k oné části zsbývsjící
ýlá Jos Triner 799 So AsblanJ se zdaněním dráb při Čemž dollo

opět k ostré debatě
Av Chicago lila Pilsoa Station

PŘIJME SC dobrý uzenář Dle resoluce podané Webargem
vychází na jevo Že omiloetněnf

zpronevěřilého pokladníka Bart- - —

Stálá práce dobrý plat Hlaste
se u Kunci 13 ros 1341 již 13
ul Omsha Neb 33— leybo guvernérem Savagem bylo


