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ptotátvnt byla dtlirm &kuda odvzdálil trn vk místo odpověď
hadu je se na f 15000 V Usklandvytáhnul revolver Kol innon tlak

II V ltAYVAnit]arUWAITKH HolK
City sesula se liínl tttf v tamníjZ HMJERIKYi! noNktl sl vystřeli a'e rihla

uthnpil svftj revolver a vystřeliv továrně a je len dělník byl smrtil
ně mněn 'i Aleaandrie tm onaisulhnul I Union rrovna d srdce

ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ muji ře ra oné bouře umrtflněttkamlitě ho uamrtiv

Otci' hrálnaé dívky maraou roněn byl ()car Cummins a

Přehled ro HVta ixtlltlckťlio n kronlkiiiulutf Va velikém čínláku na ulic
deslulriá dťtrulka byla vyvráce
ným stromem na mírně usmrcena

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NtBRASKA

vyrtljl vjWný IriUk a črnkího elimi-l- nejtepMho (ořmene a povřulné

WtlMW HlMtlNO V1Y

Henry v Nv Yorku vypuknul
olu ft dne 1 dubna při řtnil se

Cummins se vracel t svými dvě

ma dcr riiškami a návštěvy od souale uprchli na plošinu káry PlíruI Wííhlnitom vvtnamansla řídkou statečnosti
čí chtěl konečně také utéci Vida

VyhlUky ná W — fWvftor na
nrda a nalezl crslu pod vodou
vial jedno děvče a přenesl jeŽe šílence nemůže šmoci ale sotva

vyšel na plošinu klesnul mrtev
vyhtřovůit ifilM 40 tthrnutu

itŘiké tkliiťA bavlny
vrátil ae pro druhé a v tom na ně

mladá čtrnáctilitá dívka jejll

jméno aa dosud neví Ošetřovala

(Uletého llarrise Hothsteina na

třetím poschodí a když byl dán

poplach že hoří tu vyběhla ven

chtěl otrávili moidrmavUk rychle
přivolanému lékaři podařilo se při
šivotl j j šachovali Nyní Jest u

vězněn ChrMinson zanechal tde
msnlrlkit a anlm dílek v pomě'
rrch nepříliš křlých
— V sobolu odpoledaa projíž-

děli se v loďce na řece Plattu
mladící Alh rd Urwin Edie Gest
(i(0 Csrter a John Helvie z

Louisville Při pokusu proplout!
mezi oblouky železničního mostu
nsrazila loďka jich na aloup a

překotila se Mladíci avrženi byli
do vody 14 atop hluboké avšak

všem ae podařilo zachytni se slou-

pu John nelvic vysoukal ae po

sloupě na most a naleznuv provaz
zachránil pomocí jeho soudruhy
Gease a Carlea Když pak i tře-

tího aoudruba lyletého Urwina
chtěl ze studené lázně vyprostit!
shledal ku svému zármutku že týž
zmizel pod hladinou vodní Mrtvo-

la jeho nebyla dosud vylovena

Zasedání Icgtslatnry státu
Nebraska

vichr převalil veliký strom Tři
nminn n nmnTnnniiZemědělský odbor vydal tento

k zemi

Zvláštní přlJlna k stbevraldi
míle tápadně od Knglish usmrcené

měsíční výkaz o stsvu úrody: byla paní Cunninghamová a jejfa ahledavši Že po schodech neníDřezoové počasí bylo celkem John L Stow ze Summersville desítiletému hochovi byla rozdrce
možno více e zachránili navrátilPa ai neustále lámal hlavu nadvelice přízoivo vzrostu oliilí a tra né lebka když se na ně avalil

domek Bouře hnala se v Šíři
se do světnice a uchopivši starcevia ve všech krajích východně od tím kdo jest vrahem Durdicko
vlekla ho k záchrannému Žebříku

NoJIppM a nBíkuSonřJSt znalci piva tvrdt žo pivo vnfoné WILLOW
HPIUNíW HIIRWINU CO jost ncJzdrívíJSIm a nejlepífm výrobkem
tuho druhu

Zkume Je a doznille psk skini žo jate lahoilntjMho piva Dopili 47m8

Skaloalých hor vyjma Novoangli vým a nemoha odhalit tajemnou too stop a v délce jedné míle
Byla však příliš slabou aby muroušku z vraždy milionáře budilo Tli farmářské domky byly jí zni

cko a čáali středních atlantických
tátů a krajioy jezerní kdo jarní ského oběsil ae Stow byl do pomohla k záchraně a když lidé

kteří z budovy prchali jí nechtěl
čeny a jeden faimerský dělník

práce zdrženy byly velkými lijáky tektivem a ttrávil na případu onom
povalené stáji smrtelně zraněn

mnoho času sleduje stopu o nižNa Tichomoří byla povětrnost pomoci aby stařec byl zachráněn

tu konečně mutidaaama uprchnou
lake mnoho dobytka bylo usmr

se domníval že je pravá leč kdyžvšeobecně příznivá avšak příliš
chladná Ve Washingtonu jest

ti před blížícími ae plameny jimž Započít s ini a započít iíeIviděl že se sklárna! tu si umínil
ceno

Hadi v žaludkuže ukončí svůj Život Sebevrah nemocný stařec padl za oběť

Smutný aprílový Žert

ezona o 3 týdny zpožděna- - Ze
všech stran se sděluje že ozimnl J Bickling farmář bydlící blížezanechal lístek a tímto zněním i 1 AIiv imnadnlla malí' ukládání óspor

City Řavinirs Bank v Browu tlverri nrn- -
Waterloo la uzdravil se po 15"Nejsa a to rozluštit! hádanku Na den prvního apríle ze žertu
letech trpě mezitím Časem veli iflířuje vkimué pevné ocelové banky

pšenice ti stojí dobře Z Kentucky
se sdřluje o plevelu a v nížinách

Merylanďu a v údolfeh dolního
házel 1 4 letý chlapec Gcorge Walsleduji zločince na onen tvět a až

budete toto čisti budu anad vědět kým i bolestmi v žaludku Cítil se uu uvrlu uuí puma
lace v New Yorku po letém

stále nezdravým a lékaři nemohlOhia a středního Mississippi byU Williamu Bagltyem leden z ka (CgytirliigtBaiA
již vše"

Píksé poměry v Chicagupoškozena pšenice vodou V Kali menů Wallacem hozených za najiti původ nemoci vzdor všemu

namáhání Celý zoufalý požil naíarnii stoji ti ozimka výtečně sáhnul Bagleyho do hlavy a to hoN T Brenncr radní 9 wardy noc silného léku pro zvracení

mu po o ounK ynasi urauovneaiojilte Je-
den dollar a obdržíte bankovní knfžku v
nfž dollar připsán Je vám k dobru Jakmi-
le se peníze v domácím banku nahromailf
přinese se tento řas ot řaau do naM íř
dovny vyprázdni se peníze se spofílajl
u vaAl přítomnosti a dá ie vám za 06 pří-
slušný kredit ve vaiíf knížce Tyto malá
obnoay nesou drok vyrovnaný ptilletně
Zavítal li by jeden a naftich záatupcfi do
vaiebo domu vezměte sl od nibo Jistě
bank

tak rozčililo že háztči zasadil sil
dost velkou dávku k ukončení

Legialatura v posledním týdnu
avého zasedání pracovala plnou
parou aby vykonala to nejdůleŽi-tějf- ií

co před ní předléhalo
V pondělí učiněno bylo povole-

ní 135000 na výstavku ttátu
Nebrasky na světové výstavě v St
Louisů

Druhým důležitým činem bylo

přijetí Ramseyovy elevatorové

předlohy která prošla Senátem
bez odporu ačkoli někteří členové
a ní nesouhlasili Dle této před-

lohy jak byla a dodatky přijata

která dříve byla osazena téměř

zúplna Čechy dnes však nalézá se nou ránu pěstí do hlavy a ten

V Orcgoau bylí místy dvakráte

teta a ve Washingtonu te jeBté

pro mokro nesela Ovea jarní seje
te severně až po Michigan ale setí

svého života '

Výsledek byl ten
klesnuv na dláždění rozraziltam již jen nepatrná hrstka jich
lebku Wallace dle udání zaplatí

že za atrašného zvracení a na polo
jsa bez aebe vyvrhnul dva velkétaké deštivými dny zdrženo Pod

hady tak zvané "bull maket" ze

přepaden byl v úterý za bílého

dne před hostincem naplněným
dělníky a z kapsy jeho mu bylo

vzato $xoo na hotovosti Na to

zimní ovea ai stojí výtečně v již
svůj aprílový "žert" životem

Nejdraiil ttle žaludku Jeden z hadů měl tři střenich ttátech afi v Jižní Karolin!
více a několik palců délky a skorojest místy mŠiccmi poškozen Ku Henry Stcvensoo z Lacooie N

palec v průměru ileho rodinakuřice na sever od zálivových Y má nejdraŽŠÍ tele na svítě ne
se ukládá dráhám že musí položitímyslela Že se Bickling zblázní

jeho průvodčímu stáhli a prstu
zlatý prsten a pak skočili do

buggfl tvé oběti a nerušeně odjeli
a žádný z nich nebyl lapen Tato

státu zaseto jenom málo ale za boť zaplatil za týdenního býčka
postranní koleje a výhybky k rol

tetá stoji ti dobře Bavlna táží te {4000 Býček tento pochází od pohledu na šeredné plazýkteré ho

tak dlouho mučili Bude však Souchotiny vyléčitelnýnickým obilním devaterům a že
v Georgii a vých a jižní Karoliní krávy zvané Sadíe Vale Concordia

musí dodati veškeré káry a dosmělá loupež udála se na rohu 30 zachráněn při životěMálo jett jí zasázeno v Alabamě a která! za 37 dní dala nejvíce mlé
a Blair ul Bandité nebyli ani pravnf prostředky těmto eleva

ka a másla ze všech krav na tvětě
torům k dopravě jich obilí domaskováni a počínali ai při loupe

Floridě V Texasu již vzchází

Uroskve jsou vážně mrazem po Také býk z něhož Steventonovo
V Čechách na Iiřezevých Horách podařilo se F J

Řlmanovsklmu vynalezli lek který zkusil napřoé a

dapěchem na sobě a vyldřll tisíce Jiných
trhu a nesmí číniti žádnéhoži zcela nenucení Usmívali se r Oi!lirinS

iriAiukaŠkozeny akoro ve vlech krajích tele pošlo má světovou pověst rozdílu mezi privátními a rolnimíříce revolvery na radního trk
ZE STÁTU NEBRASKABýček te narodil dne 23 ledna

N5Kvýchodně od Mississippi jakož
v Oklahomě a tev Texasu ckými elevatory Elevatory tytože se tento domníval že žertují :m

revolvery ae trníchem odstrčil na zaplacená cena za něj ae považuje
za tu nejvyŠší která kdy za tak

musí býti postaveny nákladem nej
méně JI3000

Komise niezimofskélio proplavu 35strinu Teprve po tom však po — V potoku v nádvoří dílen
jmenovala ve Washingtonu pod mladé zvlřa byla zaplacenaznal ie se nejedná o žert neboť dráhy Burlington i blíže Platts Guvernér Mickey ttvrdil tvým

podpisem Curríe Brown předlohu

''Bíinanovskdho Březoboritké světové thé" vyliSM souchotiny zádu-ch-

kaíol katar ftTuíker5 nemoce praní a pllcní Trpící noctif pijí
ouu lli'5 klré docílí překvapujících výaledkli 1 tam kde Jiné prostřed-

ky nepomáhaly Toto tbé Jost v Rakousku híkařaky zkouíené a Ukuli

vřele odporucované proti Jmenovaným nemocem Balíček s návodem

k nžfvéiif poštou ItJM -

RICHARD F SIMANOVSKÝ

Mi Scott St - - MILWAUKEE WIS

výbor který navštíví Colombíi za
Naučil te mluvitjeden z lupičů na něho vzkřiknul mouth objeveno bylo jedním děl

účelem osobní prohlídky cesty k vyhubení ivišťů kteří způsobujíhrubě: "My to myslíme do oprav John Maltzřízenec dráhy Grettkterou průplav povede tak aby te
níkem cenné zřídlo petroleje
— Ve Fremoot srazil ae minu

tak mnoho škod v západní částiNorthern v Basin Mont byl ttidy pane aldermanea nežertujeme
ani dost málo Nyní dejte rucemohly tkončiti přípravy k přené

před rokem raněn mrtvicí která lou ttředu v noci osobní vlak
státu Dle této předlohy všichni
rančeři aneb majitele renčí již by

lení průplavového majetku na
vzhůru aneb dostanete kulku do měla za následek že úplně oněměl Union Pacific dráhy a vlakem náSpoj Státy až konečně podrob nekonali tvou povinnost k vyhuhlavy" Na tuto vyhrůžku pO' kladním následkem čehož čtyřinosti k takovému přenoau budou

V těchto dnech te mu přitížilo 1

k jeho loži zavolán byl lékař kte bení svišťů kterážto práce má býtzvednul Brenaer ruce t mezi tím

co jeden z lupičů mířil na radníhohotovy Podvýbor tvoří podadmi
vykonána cestáři mají platit! den

muži byli lehce zraněni

— V Gothenburg vnikli neznám
rý naleznuv ho v jakémsi stavu

ní výlohy za tuto práci obnášejícítu druzí dva mu prohledali kapsy ztrnulosti oznámil že Matt umírá
rál John G Walker brigádník
Peter C Hai a proí liurr všichni

Členové nynější komise Podvýbor
Nalezli u něj peníze téměř v každé aotva že to však vyslovil tu ne

dosud lupiči do železářakého ob

chodu W M Stebbinsea uloupil
$300

Dle senátora Currieho tato předkapse poněvadž radní ae nalézal mocný vzkřiknul in doktoři jsou
tam aai za I75 kapeanícb nožů loha prospěje aai 30 okresům kdetento odjede c ne 9 dubna do Co

tonu a zdrží ae na Istbmut u něko
na kampanní cestě po hostincích

břitev nůžek revolverů a nábojů svišti působí značné škodyLupiči mu vyčistili všechny kapsy
lháři Za krátko na to te nemoc-

nému udělalo lépe a on nyní mluví
tak jako mluvil než mu mrtvice Éf4Po lupičích se pátrá

lik měsíců Komisaři tí provázeni
budou majorem Wm MDIackem pouze přehlédli H 1 5 v malé kapse Omažská charterní předloha jež

byla legislaturou přijata nebudeu vesty Také nechali Ulennero ochromila jazyk Tak mu ttrach — v patek v noci vloupali teod ženijního aboru Major Ulack
dozajista počítána k dobrým jejívi jeho hodinky a řetízek v ceně neznámí dosud lupiči do Statepřed tmrtí pomohl p Aug Haidušekjest znamenitým znalcem v zdra skutkům Omaze bude tím přití1300 jeho aldermanskou hvězdu banky v Belvidere avšak do povotním inžinýrství a jednou z jeho

1 démanty v ceně fftoo Tyto kle kladny ae nedostali Kořisť jejich
ženo na vydáních ati 135000
ročně Komptrolorovo tlužné jest

Surovost muifl

Na Broadway a Príncetun ave

New Yorku udála te dne 3
pozůstávala pouze t mnoha cennoty te báli lupičia Idermanovi vxí

ti asi proto že by je mohly vyzra

povinností bude také zlepšit! zdra

votní podmínky při cestě prnpla
vové Black nabyl v tom prs k ti

předlohou zvýšeno a mimo to má
ných předmětů a starých mincí

dubna srážka mezi elektrickou tento právo rozmnožili tvé příručíditi Jakob Kesnerjenž aldermana Po ttopě lupičů vysláni tlídnf psi
koDskou pouliční károu a muži bez ohledu na vydání a tím spojeckých zkušeností když sloužil

jako ienijní dAstojník v Havaně doprovázel na jeho cestě v bug - Na farmě C CStuJla blíže

redaktor "Svobody" v La Grande
Texaa vidy ae ukííul hodným
díivčry lidu ve víech rtřadech 1

jako zákonodárce i jako soudce
1 jako řiditcl banky 1 jako novl-u- r

Jeho dopla:

Jon Trlner Chicago lila

jedné káře byli tak poděšeni že né kdežto za starého charterugách teskočil 1 kočárku aby při
Osceola přišel v pátek k zmrzačeníkde navrhnul zlepšení jež město se hleděli dostati z káry ven a pří toto vydáni bylo obmezno navolal pomoc leč jeden lupič tko
Hardy Keller Při šrotování kutom porazili jisté děvče 33 robft 1(5000 ročně Novým charteremčil k němu a poručil mu dáti

učinilo čistým a zdravým
Sčítací úřadovna uveřejnila kuřice dostsla ae mu levá ruka do

staréjejíž jméno jest B Blaerovaruce vzhůru načež tnu ttáhnul
stroje a byla mu zle rozdrcenaSurovci hnali ae přea jej' tělo

zvýšeno též alužné náčelníka poli
licie a policistů což bude vyžado
vati větší vydání asi o I7000 1

prsten z ruky a psk všichni ťi Iu

piji skočili do buggn radního 1
Lékaři mu část ruky odňali

východu a při tom jí přerazili nohu
na dvou mlatech a také í vnitřně

těchto dnech první výroční zprávu
o aklizni bavlny Dle ní sklízeno

bylo 11273103 obchodních Soků

což rovná se 10827168 žokám o

500 librách Jednatelé úřadovny

- W H Ferguson zamýšlíodjeli tryskem severním tměrein hasičském odboru zvětšeno bude

vydání asi o JGjoo Služné městbrzku postavili v Lincoln obrovKůfi i buggy byly později naleze ji zranili že nebohá musela býti

dopravena do nemocnice Tento ský elevator a skladiště Ferguson ského klerka jest zvýšeno z I1800
na Ijooo a služné městského ni- -případ znova dokazuje že někteří vlastní a zastupuje nynf přea 80

ni na btring ul vříceni ahit
manovi Brennerovi Loupež udá'
la se před hostincem Jamesa MO'

navštívili osobně 31753 džinů

výtěžek udaný dle štítů jest ná

sledující:
lidé nejsou mnohem lepší zvířat elevatoro v Nebraace a v Kansasu vládního o J300 Ode dneška

město bude muset také platit za

Ctřný pane:— Minulého jara trpfíl jacm delRÍ dolní na Jíaludek íe

jítem akiitcíně onemocnffl a to zajiaté proto Be jaem ze začátku na ne-

moc nedbal Koneřní jaem uznal !Se niu(m uíívatl nijakého léku ale

nfvíátl jsem jakého bych míl užiti Tedy jacm e rozmýšlel zda--

bych měl Jiti k neb užiti nSco patentního Když jacm uvažoval

co bych mH učinit vžpomnJM jnem ai na Trlnerovo léčivé hořké vlno

jehož ťifliiek proti žaludečním nemocem ohlaSujl ve "Svobodí" ul po
nřkolik roků Abych ae přeavčdíHl oaobně o úňinku thož vlna koupil

jsem ho láhev a pj("al užlvatl— nikoli dle předplatí nýbrž jak jacm sám

uznal—a víno mní pomohlo Ilolcat v žaludku přeatula a ztracená

chuť ha jídlo ae vrátila Pozdí jl jacm odgioruťil víno to panu Karlu

MoalKOvi obchodníku v LaGranfe jenž trjtřl na žaludek a jak mně

pravil že víno jej též vyléčilo 8 tíctoii A Huiduíek"
Trinerovo léčivé hořké víno jeat uznáváno za jediný přírodní lék na

dokonalá vyčiMční krve Tím ze dá žaludek do pořádku učiní zažívá-
ní pokrmu úplním a přemčnl je v čiatou zdravou krev Třlo aeallí
myal ae vyjaanf chuť k životu ae doatavl Tento tfk na člňtční krve
Jeat zároveíl mocným sílitelem celé aouatavy V lékárnách

zinskiho odkud se více lidí dívalo elevator v Lincoln ma býti po
Alabama 1011315 Milionář íílnlktm na farmě

Jediným milionářem který aku
onom v Moldrege nejvétšim vena lupiče ale žádný nezakročil

Arkansas 999639 ttátu
úřední záruky každého úředníka
od nichž ae záruky vyžadují Čímž

vydání vzrostou ročně od I3000 do
Poručík Ptáček t hinmanské ala

tečně vlastní $ 1000000 a přeceFlorida 67387
— V McLean zemřel náhle

pracoval na íarmě jako obyčejnýGeorgia 1509199
nica vyslal několik tajných by

pátrali po lupičích ale dosud I5000 Dle této předlohy jest úřad6oletý Abram Sinclair v prasečídč!ník jest jistý K Smith jenžInd Území 409591 všechno bylo marné ohradě na farmě tvého tyna
stavebního inspektora volitelným
a všichni zametači ulic a dělnícipracoval biíže Spnngíieldu MassKansaa 45

O jeho jmění se zatím atarala jednaKentucky 3oH
Mrtvola jeho nalezena byla teprve
po půl hodině a obličejem k nepo pracující při úřadu veřejných pra

Strtlllvý výbuch JJtci

V Braddock Pa vybuchla v jeho teta co mezitím Smith se
cí budou muíct být potvrzováni

Louisisna 911953
Mississippi 1451636 znání zohaveným Svině atrhadřel v potu tváři Nyní teprve TOK

799 So Ashland Ave
mrtvole a obličeje a rukou veškeré

od městské rad" v celku tento
charter dokai že ho utvořiliMissouri koupil ta lioooo farmu a hodlá

Chicago I!Is Pilsen Station49553
368884 maso Smrt starcova zaviněnaSev Karolina ta na 01 usauiti neboř rolnicky

úterý pec v dílnách Edgara Thom-ton- a

a při tom zabito bylo 6 děl-

níků dvacet jich bylo hrozně
Dělníci slévali železo

když náhle pec vybuchla rozžha

lidé malého dučia kteří měli jenbyla vadou ardečnfživot ae mu tak zalíbil že nemůžeOklahoma 318390 Každý na jaře potřebuje vyčiSténí krve Trinerovo léčivé hořké
víno jeat tiejpříjemníjiilm a nejpíwobivéjilm lékem pro tojediný účel v myali aby hodili co

bez oěj být Smith praví la nic948300 — v Albion usmrcen byl ve
nejvíce klacků pod nohy nynější

ho nečiní tak apokojeoým a vese ttředu odpoledoa mladý muž Alvený kov lítal na všechny strany a

Jižní Karolina
Tennessee
Texaa

Virginia
'

338019
9387299

městské tprávt a mohli te jí zmoc
niti samilým jako práce na poli bert Keller zaměstnaný u Albion Zprávy spolkové

Těl Jed Hokol Omaha
°575

něateH s nešťastných dělníků tou-

to žhavou mastou byli politi od

hlavy až k patě Na místo ne

Electric Light Co Vylezl na V pátek tenát odporučil tchvá''Tornádo v Indiáni

Již po několik roků neřádil sloup aby opravil porouchaný lení povolení na tlužné ta sníže
odbývati bude pravidelnou schůzi

štěstí přivolání byli rychle lékaři ním asi 140000vichr tak zhoubně v Indiáne jako
drát na neštěstí ale dotekl te
živého drátu a byl okmžitě usmr dnes ve ttředu 8 dubna 1903 v

ti poskytli pomoc všem těžce
Zajímavým byl v pátečním zaI hodin večer Přítomnost všech

zraněným a poslali je po zvláštní cen Mrtvola jeno sňata byla te sedání boj o Kennedyho předloze člena Zádoucna

dne 3 dubna Bouře přihnala ae

krátce po poledni přea jižní Indi-

ánu od jihozápadu a hnala aa di-

voce krajem boříc atodoly a domy

pouliční káře do nemocnice Z sloupu teprve tehdy kdy i elek
ustanovující nejvyŠší dopravní

trický proud byl přerušen
R Fibinger taj

LuŠe Jan Hus ě 6 Koř V
aazby dráhám proti níž ae ovšem

ageoti dráh postavili a také te— V Yorku byla předminulé útevyvracujíc stromy Va Wathen

těchto poraoěnýcb aotva polovice

vyvázne tvými Životy Mezi

mrtvými nalézají ae Josef a John
Pelar a John Skoták Mezi raně-

nými jsou Geo Kodsk Mich

odbývá schůzi zítra ve čtvrtek dne
distriktní škole děti 'právě oběd im podařilo ji porazili

V celku zasedání toto podalo dubna v 8 hod večer v Sokolov
rý nebezpečně zraněna pí Hartová
vlastním roletým aynáčkem Fran-

kem Chlapec pracoval v zahradě
valy když ae jeden konec budovy ně Přítomnost všech člena nutnána novo důkaz že dráhy jsou do

Rodáci pozor!
Zde vám podávám popit dvou

(arem jež mi byly svěřeny do pro-

deje pouze na 30 dní za velmi
nízkou cenu:

Čís 1 Farma o 160 akrech —

100 akrů vzděláno 5 akrů zahra-

dy zbytek pastviště Domek o 7
světnicích Dobrá voda Pouze
za H4ao0o0 Tři míle od Clií-to- n

Washington Co Kant
Čla a Farma o 1200 akrech

—300 akrů vzděláno 100 akra
louky jel ae může celá vzdělat
200 akru lesa čoo akrů pastviště
Dobrá voda Ta nejlepší výstav-
ní zařízení na dvou různých ml-

atech Prodá ae celá aneb pouze
600 akrů za JI 30 akr Sedm mil
do města v Fottawatomie Co Kt
O další podrobnosti dopište ai na

J- - M MUSIL

35™ Cleburn Kant

Steveko Jos Bobon Frank Se- - jelikož důležité jednání a placeiDIvelice te rozhněval na matku sud mocným Činitelem v legislatu- -

bula St Bobon J Sebula a Jos příspěvků předléhá- - Hlavně pakře ttátu Nebrasky a že nejen mnokdyž mu dávala návod jak by měl
Bubelena Jsou to patrně Slováci

sesypal do vnitř Děti nalézaly se

aa štěatl na druhé atraně ale
vzdor tomu jedna žákyně Carrie

Smithova udeřena byla cihlou do

hlavy a smrtelně byla zraněna S

ní poraoěno bylo ještě několik

uvádění třech nových čekanca do

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Sílentc vrahem

Příručl lerifa okresu McDo-noug- h

v lila vezí do Central blá-

zince Šílence James li Wilsona a

na cestě byl tímto zabit na vlaku

burliogtonaké dráhy v Chapin
Jakmile vjížděl vlak do stani-

ce oznamoval železniční zřízenec

přeiediní do Jackaonville Wil-so- n

v témž okamžiku vrhnul ae 1

otevřeným oožem na přlručího
Ten nebyl na zuřivý útok šílence

připraven proto ae aemohl
brániti šílenec bo no-

žem poranil pod levým okem a

když příruČÍ te počal bránitl tu

ho nožem bodal kam jeo mohl al
konečně ho zasáhnul také do

pnou PUručí chtěl aa šílence

střeliti leč ten nu vyňal revolver

t ruky chtěl 1 něj atřfleti po

jiných cestujících jii mezi tím

možná Ze některý c aešťastníkfi
zl republikánští ale í íusioničtí

zástupci jsou pod lajnými nástroji
těchto dráh

půdu připravili Ve vzteku mrštil

po matce vidlemi jež saaábly ne-

šťastnou lenu do obličeje a hrozně

stupně druhého Z rozkazu Velící-

ho Kancléřeest také Čech

jioých dětíale ne tak nebezpečně
Bed Sláma S A a P

Tábor Nebraaka ě 4771MW4
jf ho zohavily Nadějný to ob-

čánek I

Dostal eo Itm toužil

A Mamon ae z nějaké příčiny HnoMi! Hamil!Dvoupatrový domek Franka Pal- -

— V Holbrook zastřelil minu
u odbývá ve ttředu dne 15 dubna

pravidelnou achůzi tvou v líni p
Hrocha jest iádoucno by každý

dopálil na aedanakou úsporní bsn
ku v Sedan Kat a vyhrožoval
úředníkům že je i a bankou vyho

mera vyzdvižen byl ze zakladu
stodola jeho byla rozmetena a

všechny cenné ttroje rozbity
Velké itramy byly vichrem vyvrá
ceny na dvacet atodol bylo v

okolí Waehiogtonu abořeao a je

I LEVIHO
ě 71S jlznt 13 ul Omaha

aoused do achůze té ae dostavil

lou středu Daniel M Logan Char-

les Christinsona pro f 10 kteréž
mu prý tento dluhuje sa půjčení
kont Logan ttřelil Chriatinaooa
třikráte a každá rána byla amrtel-n- á

- Vrah po tpáchaném Cina ta

dí do povětří" Va Čtvrtek ae bií

žil k bankovní budově jel byla bude te jednati o velmi důležité

záležitostidostanete za $600 tanahlídána konstéblean Robinsonem
Pfedplaťte ae na Pokrok ZápaVác Přibyl klerkkterý Hamena vyzval aby se Ideo starý kostel povalen Bouře Nsjlepll ubil za ta cenu Mm du — pouze i 00 ročně


