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i zyto
— Vc řtvrtrk odpoledne uio

nula v řeie Klkhom 5letá dceru-

ška manželů lUKcrbaumcrovýď
bydlících asi 5 mil východu od

Hooprr NcmU s mladším budí
Čkem na pole otci jídlo na zpáteční
cestě spadla nešťastnou náliodiu
do řoky Malý bratříček její po
děsil se tou měrou že se tchoval

k náhledu ostMnUli připojili C

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NtBRAtKA

vyřítil spatný ItMk s čcnkílio rlinielc nojlflptflio Jimrnn a pfvřutnd

WIILOW MI'U!J VíHlV

rřcliled 70 sv('t:i politického a kronika uduií
imlné V okresu Jones do okresu

Jper přičemž ho ztýrali KaiJý
t nich byl dán pod záruku f 1000
ktrroii složili

se týče Wliilea tu Jich sedil stáli
na tom že jot vinen a pěl 2

jest nevinen Soudce přeloii
soud do Cynthiana a v tamtifn
okresu kde přátelé otiviněnýtt
nebudou míli tolik viivu bud
soud znovu projednáván Jetta

Výstraha polského časopisu

Gazeta katolická polský časo

"fimini immnnnnve stáji blíže obydlí rodičů kdež

byl teprve večer nalezen Od něhoWhitea odvedla milice spoután'
do vězení aby tam vyčkali druhé
ho aoudu

Milice proti stávkářflm

Následkem výtržnosti které st

zvěděli rodiče hroznou zprávu že

dceruška jejich nalezla hrob v

chladných vlnách řeky V pátek
ráno pátráno v řece po mrtvole

děvušky Na pátrání tom podílel
se též 45letý zámožný rolník Wm

Siebrasse soused Hagerbaurnero-
-

XnJIřpS! a nezkiilanějlí Knalcl plvs tvrdí ío pivo vařené WILLOW
8PHINO8 UKEWINU CO Jest ncJzdrsvCJSfm a mdlepSlm výrobkem
toho druhu

Zkutte Je a doznáte psk sntnl le jste InhodnfJMIm ptvs nepili 47mS

Schneider & Klein čepují pivo z tohoto pivovaru

pis vycházející v Chicagu přede-- 1

Vý týden ve zvláštním Článku

pojednávala o oznámkách rozlič-

ných léků jimiž některé Časopisy
jsou přeplněny "Buďme opatr
nějšlmi v kupováni léků V novi-

nách vychvalovaných a kupujme
len ty které se osvědčily'' tak

právem praví Není léku které-

mu by se bylo dostalo více odpo
ručeni než Trinerovu léčivému
hořkému vínu a to dosvědčení
všech tříd — lidu dělného i vyso-

kých hodnostářů Tato dosvěd

udály při stAvce zřízenců pouliční
dril y v Dubiujue Iowa byla tam

zenci 2961 bylo jích umrcřna a

50514 zraněno Z cestujících

bylo zabito 345 a zraněno 6683
Z každých 401 zřízenců byl 1

usmrcen a z každých 34 jeden
zraněn

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Přetrvá tu ránu

Strýčka Kussella Sage stihla v

těchto dnech hrozná rána Něja-

kým způsobem zapomenul v pravý
čas odpřísáhnouti mnoholi má

majetku a z té příčiny bude muset

letos zaplatit daně ze {2000000
na kterýžto obnos jeho majetek

byl v New Yorku odhadnut Loni

odpřísáhnul strýček že má jen

{600000 a poněvadž se letos ne-

přihlásil do 1 března tu'odhadčí
se domnívali že jest s odhadem

2 milionů spokojen Strýček
Russell chtěl písemně svéomeški-n- í

napravili ale omluva jeho ne

povolána setmna milice k udržení

pořádku Stávkáři a jich přátelé

Z Washlnetonu

Průtahy i Columbií — řiwdnt

nafúh dráh a tatiitiia nthcii na
nieh

Ačkoliv vláda republiky

jedni proti Strýci Samovi
velice nevděíoě tu president
Roosevelt jest odhodlán příměti
Colonibii po dobrém k uzavřeni

smlouvy nutné k dokončeni

proplavu President
chce pokud jeho vliv stačí za-

bránili tomu aby vlida Colombie

překážela světovému pokroku a

chce přiměli ji k tomu aby sliby
dané Spoj Štítům splnila Tento

úmysl presidentův byl prostřed-
nictvím vyslance Colombie sdělen

její vlidí v Bogotě Nen( to vy-

hrůžka ale spíSe připomenuti oa

povinnosti země k ostatnímu svě-

tu a jeho pokroku
Colombická vlida prostřed-

nictvím svých zástupců dávala oa

S-- S & jV rOv KS KS K řftr©_rfi Jh řCS ifr fc jO _yK 74 jfc jQ$
vých kterýž neblahou náhodou

též utonul Siebrasse zanechal

zde manželku a více malých dítek

— Ve Btředuodpoledoe otrávila

procházeli celé dopoledne dne 17

června ulicemi házejíce kamením

po kárách a ničíce majetek spo-

lečnosti pouliční dráhy Dav se

dostal kouečně do kolen a tam

SOUCHOTINYse morfiem v Arapahoe 53tetá pí
záducnu (astbmu) kašel katarb
plic průdušek průdušnlce a hrtá- -čení mluví sama za sebe tu ne

N Chesbrová nepochybně v okamluví vyrábíte! nýbrž pacient
"Srdečně Vám děkuji za Trinero-v-

léčivé hořké víno které mně

rozbil všechna okna v kárách a

počal rozbíjeli i káry V tom

okamžiku poklusem přiběhla setni

mžitém návalu Šílenství Chesbrová

bydlela po mnohá léta se svým
mužem v Gosper okresu asi deset

mil severozápadně od městečka

Arapahoe Asi před třemi roky

dobře pomohlo ve velkých bole
oa milice a velitel její kapitán

Thryřt krátce stávkáře vyzval ab
stech žaludečních jimiž jsem byl
stížen Mohu lék tento každému

odporučili za nejlepší vydal jsem

nu rozedmo plic prsní bolesti nastuzenlny a vůbec pllcní

prsní a krční nemoce vyléčí v krátkém íase Jediné——

"SirnaiMSkelio Bfezohorské Thf
z Čech importované

Tento drile než 18 rok6 ouvCdřoný evopukťml lékaři
vyzkoušený a Jimi odporiiíovsný prostředek p ř e f i veškeré úmn-tad-nl

léky používané proti výfte Jmenovaným chorobám Tlsiea i

za vylétaní a uznání všech zemi Jest dfikazem toho
Bulíček s návodem 1 00 poštou StŽO Ns prodej v lékitrnách a u

ohcbodnlkd s léky 1'fímo zasílá:

RICHARD F SIMAN07SKÝ HiiwnSft" wk

vypukly mezi manžely domácí

různice a Chesbrová opustila své-

ho chotě založivši dle všeho před

od ničení majetku společnosti
ustáli Dav mu ale odvětil po-

směchem a mnozí počali po vojá
cích házeli kamením Tu kapitán

byla již přijata neboť bylo by to

proti zákonu a knihy byly již uza-

vřeny a také Sageovi nezbude oic odchodem svým v dřevěném obydli
ohefi jenž zničil budovu až doThryít se obrátil k setnině a dal

povel k nabíjení Toho se lid základů Po čase se manželé smí

nežli aby zaplatil daně ze dvou

milionů Důvěrní jeho přátelé

praví že tuto ránu dlouho nepře-trv- i

neboť aby ušetřil co na

mnoho peněz za různé vychvalo-
vané léky ale žádný mně nepo-
mohl až Trincrovo léčivé hořké
víno J Smolkovič New Salem

Pa "' V nesnázích žaludečních
není žádného léku) který by mohl
se vykázali účinky tak znamenitý-
mi tímto lékem žaludek sesílí a

stane se schopným potravu přijati
a spracovati Z potravy se takto

ulekl a dav čítající více nežli 2000 řili avšak asi před dvěma měsíci

se opět nepohodli a Chesbrová se
daních přeplatí tu si snad odepře

osob y krátké době se rozprchnul
na všechny strany

Pomsta odmítnutého milovníka

chtěla otrávili Po nezdařeném

pokusu odebrala se ku svým pří-

buzným ve východní Nebrasce

1 ty polední desákové lunče a za-

hyne chudák hladem

odkudž se předminulé úterý večerJednadvacetiletý Edward Teets
z New Yorku se zamiloval do vytvoří nová zdravá krev kteráOdvážní lupiči

Ben Cravens známý bandita vrátila a v neobydleném domě ve
jest základem života a zdraví

zpěvačky Olivy Fosterové vystu
který řádí v Oklahomč a oa něhož středu se otrávila

— Newman Grove a okolí na

V lékárnách Přímo zašle vyra-bite- l

Jos Trincr '799 S Ashlandpující v jedné z laciných koncert

nich síní v Coney Island a požádaljest vypsána odměna (700 vyvedl
Ave Chicago Illsv těchto pnech kousek který pro ji aby ho pojala za manžela

Krajané kteří z venkova za obchodem do South Omahy zaví-

tají měli by se ubytovat! v

Metropolitan Hotel roh 27 a L ul

kturí rlintnl chvitlni snáriiý botlDk

AUgrUlSt PapOŽ Houl tento jest řízen

podle evropského způsobu Pokoje jsou velmi ěisté a vůbec
celá obsluha jest ta nejlepší Nikde nebudete lépe a levněji
jrohostíoi neb Papež maje toletou zkufienost vyhoví každému

svou odvážlivost má málo sobě
řosterova odbyla no však se

rovných Ještě se dvěma soudruhy smíchem a Teets ji v nitru svém
postavil se v lese poblíže Guthrie

přísahal také pomstu Mje
:
ZE STÁTU NEBRASKA

m __ airuce krabici cukrovinek přiblížil
se ku zpěvačce a nabízel jí aby si

a pk jKi tí výborný ípolcíník Zs vzornou obsluhu rud

a tam přepadl 100 mužů a žen

Bandité zastavili každého kolem-

jdoucího a prohledavše ho vzali

mu všechno co u sebe mři Tím

způsobem ukořistili asi )S8oo ho

— Dle pňlletnf zprávy státníhovzala Když tato po cukrovinkách
(lOTRty TKÍ 4170

SAlAJON TtfI M70
a AUGUST PAPEŽauditora obnáší dluh státu Ne

brasky celkem $2 41941 a 85
sáhla tu jí Teets střelil dvakráte
a těžce zranil Pak obrátil zbraň

proti sobě leč v rozčileni chybil a

nežli podruhé mohl vystřelili tu

tových peněz a 9 výborných koní Obrovský tento dluh bude ještě
Přepadení byli teprve k večeru

zvýšen až vyplaceny budou obno

sy povolené poslední legislaturoumu zbraO vyrvána z rukou a přibandity propuštěni Mnozí z nich

nesli svou nehodu s rozmarem a oa různé účelevolaná policie ho zatkla Jedna z

kulí vnikla Fosterové do prsou
žertovali s bandity jiní zuřili ale

nemohli si pomoci neboť neměli iObleky $2500
Tyt" oblrky hotovaný Jdou v mé-- " zdvodu v Omnre a zsmístnáf rfm

Íft poiiise Jen nejlepší kreJM Nebéfu proatí znkdky n obleky a

sýlAm míru rm ně do nékterýeh vý)io('nli-- "potuíeli dílen" aby tam

— V Sidney vznikl v sobotu v

9 hodin ráno požár v Union Pacipoblíže srdce a lékaři pochybují
žádných zbraní aby se mohli jim

Dostavili na odpor Cravens
žc bude zachována na živu

Krvežíznivý hollC

fic hotelu a jen rychlému zakroče-

ní požárního odboru lze děkovali
že celá budova nelehla popelem

VK4 "i7 iwoiovenj

20 let v kreJíovskérn olKlKMlé v Oinnze
uprchnul před třemi roky z kázni

ce v Kaosasu

Hrozili mu lyníem

jevo vděčnost avou za mnohé

alužby naší vládou jf prokázané a

libovala všechnu pomoc a vSech

ny výhody aby Spojené Státy

převzaly panamský průplav a ua

základě těchto slibů jednal kon-

gres a přijal povolení oa dokonče-

ní průplavu a konečně byla i

smlouva společná sestavena a pro-

to president hledí a nelibostí na

průtahy se strany Colombie a pře

je ai aby tato přikročila k jednání
k práci
Columbický kongres sestoupí se

v těchto dnech k zasedáni a bude
o smlouvě předloiené mu Spoje-

nými Státy jednati Kongres má

do 33 září čas o smlouvě té roz-

hodnout! Jiné mocnosti se divl

trpělivosti a shovívavosti vlády

Spoj Států vůči jihoamerické re-

publice jež učiněné sliby chce
zruSiti

Pomalu ale přec jen zdárně

pokračuje zřízení nového odboru

obchodu a práce Ačkoli všechny
skoro úřadovny odboru nalézaly
se již v odboru pokladny a v ji-

ných odborech tu vzdor tomu

znovuzřízenl přenesením právo-moc- i

na tajemníka Courtelyoua

bylo velice obtížné

Značný úkol byl vykonán zříze-

ním nové úřadovny korporací a

úřadovny továren První zamýšlí
vlida seznati a uveřejňovali ope-

race trustů a průmyslových kom-

binací a za tím účelrm bylo za-

potřebí sebrat vel'--' množství

správ a statistiky Uuntů se týkají-

cí Toho lze docílit! pomocí jed-
natelů a podobných zřízenců již
musí k tomu být vycvičeni a zříze-

ní To bylo již z včtíí části vy
konáno a až se kongres na zimu

sejde douíá taj Courtclyoti před-

ložití dlouhou řadu statistických

údajů a jiného sdělení o trustech

aby jich mohl ve avém výročním

poselství užiti

Práce s přeneSením úřadovny
zahraničního obchodu od odboru

zahraničoého do odboru obchodu

práce a spojení této úřadovny
statistické jest velmi důležitá

Sloučené tyto úřadovny budou

sbfrsti tfivtřej&ovati a rozesílat!

obchodní zprávy od konsulů a

jiná podobná sdílení což svěřeno

James C Maoaghanovi z Wis

jenž zastával po léta úřad ameri-

ckého konsula v Kamenici a Srb-

sku Statistickou úřadovnu po-

vede O P Austio jenž byl od

Škoda způsobená odhaduje se na

12500 až 13000 Příčina požáru

vštíveno bylo v pátek krátce po 4

hod odpolední zhoubnou vichřici

a průtrží mračen provázenou kru-

pobitím Mnoho škody spůsobeno
na ovoci osení í stromech Se

stáje C W Lyonse stržena byla

střecha a atáj posunuta se avýcb

základů Asi v 10 minutách spadlo
na 4 až 5 palců vody Též i z

jiných osad docházejí zprávy o

značných škodách spůsobenýchv
pátek krupobitím a vichřicí na

osení a ovocných stromech V

Monroe rozmeteny byly dvě velké

stáje a několik větrníků a pšenice
a žito na pruhu 5 mil Širokém a

10 mil dlouhém úplně zničeny —

V neděli večer rozzuřila se prudká
bouře provázená krupobitím s

silným deštěm ve východní a

střední Nebrasce Blíže Hasting

byly malé budovy vichrem překo

ceny a kroupy zničily veškerou

úrodu na pruhu dvě mile širokém

a několik mil dlouhém Kroupy
mezi Milford a Beaver Crossing

zatloukly osení do země a rozbily
sklo v oknech Farmer Melville

Crawlord bydlící asi míle

jihovýchodně od Ulysses usmrcen

byl bleskem kolem 1 hod odpo
ledne když vrátiv se z kostela

dával koně do stáje

Vypovědí li játra službu nasta-

ne nadouvání zácpa bolení hla-

vy žloutenka žlučnatost a vyráž-

ky Severovy pilulky pro játra
působí jako pravé kouzlo Cena

25c poštou 27c

John Shannon pravidelně cho-

dil do jedné hollrny v New Yorku
a holiči jej obsluhujícímu dával

vždy zpropitné V sobotu opět

V''A Zcptetto id kteréhokoliv t mýfb nAkaznlkn

ííj Jftk Jim obleky Jlcb padnou a sluší

M F VODIČKA Hpolefillvý znkiízkový krejčí
[rj 812 Jlziií 18 nl„ Omiilia Neb

V soudní síni soudce Couche v

Urazil Ind byl by býval mladý

není známa

— V sobotu přišel k vážnémuzašel do Fcrlantovy holírny a když
snad smrtelnému úrazu A W Co- -Guy White málem lynčován Po

sta"en byl před soud jsa obžilo tento svou práci dokončil a Shan

ván z otectví od slečny Mahel
non mu zaplatil tu ho Ferlaoto
drze upomenul že mu zapomenul

vert zaměstnaný ve strojovně n

Pacific dráhy v Columbiil

Pracoval na trati a chtěje sc vy- -
Sandersonové sotva Šestnáctileté

dáti obvyklé zpropitné To Shan
své žačky a když byl veden úřed

nona dopálilo i odvětil Ferlantovi
níkem do vězení tu dav většinou

hnouti přijíždějícímu parostroji

ustoupil s tratě a postavil ae před

rozjetý vlak Covert zraněn byl

že mu ho nedá Sotva to však
sestávající z Žen chtěl se oafi

vrhnouti Výkřiky "lynčujte ho
dořekl tu holič k němu přiskočil
se slovy: "já vás naučím abyste vnitřně a o uzdravení jeho se po

chybuje
rozléhaly se soudní síní a pouze

Vzhůru
do Orcgonu!

70000 íikrň

zaaročením rozvážnějších občanů

se podařilo vězně v čas do vězení — V pátek odpoledne usmrcen

byl bleskem 2oletý Leo Downer
dopravili White měl zrovna

ív rj IJ a

syn íarmera G W Downera bypřed svatbou s jinou dívkou s

dlícího as OBm mil severozápadně
od městečka Arapahoe Mladík

odešel do stáje aby pomohl od

které nyoí ovšem sejde

Hrozny jsou kysely

New Yorský World přiniSI
Princetonu N 1 následující roz

strojili koně když pojednou sjel
do stáje blesk jimž usmrcen byl

nejenom mladý Downerale 1 kůflhodné prohlášení bývalého presi-

denta Clevelanda: "Jest to úplně jejž byl právě odstrojil

nezapomenul na zpropitné podr-
uhé'' a břitvou mu rozťal oba rty
Ferlauto byl zatčen a odkázán k

soudu pod zárukou Í500

WeuSel hroznému osudu

Ohromné množství lidí bylo
ve čtvrtek svědky v Salt Lake

City Utah jak Thomas Karnty
závodil o život s balvanem 12 tun
vážícím který po horské stráni se

za ním valil a konečně ho dohoniv

pod sebou na kaši rozmačkal Kar-ne- y

trhal skálu na North Bench

když utrhnul se asi % míle nad
ním kus skály a valil se dolů kli-

katým směrem Karoey ho uzřela
seznal že jediná spása pro něj je
dostali se dříve do údolí a proto

tryskem letěl po stráni dolů bal-vá- n

však řítil se za ním rychlostí

rychlovlaku a když Karoey měl

Zvláštní vlak k českým státním
závodům sokolským

V neděli dne 28 června vy

zpozdilé domýíleti se žn bych — Zámožný lékárník Bruno O
měl dost málo přání vstoupili zase

Kostka v Lincoln žalován byl

manželkou svou o rozvod ježto praví Burlington dráha zvláštnído veřejného života Ani jednou
mi to ještě nenspadlo co jfem

úrodných pozemka v údolí splavoé řeky Willamette dáno do

prodeje na splátky od 5 do 10 roka v ceně od tio do 1125

akr Pozemky tyto se nalézají v okresích Lan lienton a

Lincoln podél dráhy Southern Pacific af v okolí města

Eugene a městeěek Goshen Creswel) Sagiuaw Walker

Station a Cottagegrove

Krajina tato je velice úrodnou obilí zde vypěstované

jest té nejlepAÍ jakosti a ovoce v Se ho druhu výborné se zde

daří

Krajanél Proč živoříte na farmách najatých a profi
se po pozemcích vlastoích a to v krajině úrodné

kde není nikdy sucho ani mokro a Žádni zima

Kdo by sobě přil podrobné zprávy o léto krajině
nechť obrátí se na pozemkové a vystíhovalecké jednatele
drah Union Pacific Oregon Sbort Line Oregon R K &

Nav Co a Southern Pacific R K Co

prý s ní zacházel nanejvýš krutě
Washington opustil a jest to z

mé mysli úplně vypuštěno Necí Minulou středu odbýváno bylo
soudní líčeoí Kostka jenž se

ani nehájil dal manželce hotově
tím žádné jiny touhy nežli abych
mohl své dny ztráviti v pokoji při

f 5000 výživného a uvolil se pla

vlak do Wilbcr Neb Vyjede z

Omahy v 8 hodin ráno a t Wilbsr

nastoupl zpáteční cestu v 8 hodin

večer

I150 za lístek tam a zpět
dětské lístky za polovici

Lístky na prodej v Sokolovně

u Emila Čermáka Johna Steigra
Franka Nováka a v nádraží Burl-

ington dráhy před odjezdem vlaku

své rodině a nebrali na politice
borníkem v úřadovně pokladníka nic více účaati nežli každý jiný

soukromý občan S nikým jsem

titi I25 měsíčně na vydržování

jediného dítka dokud toto nebude

18 let Staré

— V Beatrice zatčeni byli v
nikdy nemluvil o ucházení se o

pátek Henry a Herman Schwart-zov- é

z nichž čítá jeden 11 druhý WM WKSTEHLUND & CO

í)! Pcarborn St„ Chicago IIIit roků pro padělání ceku na

obnos Sto Chlapci zaměstnáni

Ředitelem českého oddělení jest
byli u zámožného íarmera George
Steina bydlícího asi tři míle od

města Předminulý týden přestali
I Piiu Steina pracovali a vzavše za

Spoj Států
Komise mezistátního obchodu

připravila souhrn tvé zprávy o

dráhách ve Spoj Státech za úřed-

ní rok končící 30 června 1902

Dle této zprávy měli jsme ve Spo-

jených Státech onono dne aoa-47- 1

mil jednoduchých železničních

kolejí což znamená rozmnožení o

5234 mil za rok Již od r 1890

nebylo tolik tratí přistaveno Po-

čítaje v to výhybky dvojité koleje
atd bylo vlech tratí 274195 mil

Parostrojů bylo 41228 vozů

1640320 nepočítaje v to vozy

soukromé Z těch určeno bylo

36991 pro dopravu lidí

Cestujících převeženo 649878-30- 3

a nákladu dopraveno 11089

347 tun Hrubé příjmy vlech

Železnic za rok obnášely f 1736-38036- 7

brubé výdaje ftn6-24874- 7

Dividendy z provozo-vaelh-

kapitálu obnálely i8j- -

431 33Q

Krásný a velký
sklad pian

Weber Ludwig Story & Clark

Schiller Hampton Schoíf Bros

Farrand varhany

LÁCE

Sterling 165 Erbe 100

Chickoriog 165 Lyan & Healy 100

Emeraon 125 Steioway 225

Cecilian přístroj k pianu

Výhodné splátky

Hřejte zatím co platíte
Ladění piana ii 50

Výborná práce

Pojídejte neb dopIKte si o cenoíky

jen již sotva sto stop do bezpečí
tu ho zasáhnul a pod sebou roz-

drtil VSichni kteří tento závod
O život pozorovali byli nanejvýš
rozechvění tou zvláštní náhodou
že se balvan hnal za Karneyem

jako by tento byl magnetem neboť

když ae Karoey uhnul v tu neb

onu stranu tu balvan také y do-

tyčnou Stranu vždy zaměřil

Otroctví v Ceorgll

V soudu Spojených Států v

Macon Ga učinil soudce Emory

při návodu k velké porotě sen-sač-

výrok Upozornil na tvrze-

ní že v jistých částech jižního
distriktu Georgie zavládá

otroctví Upozornil porotu na pří

pad předložený kdy zaměstnanec

odešel od zaměstnavatele a dal se

najati od jiného Prvnější jeho

pán ještě a jinými se ozbrojil a

zaměstnance násilím vzal z práce
svázal ho a odvezl ho nazpět na

svou íarmu Zde bo zbičoval a

ku práci opět přinutil Tento

případ otroctví byl předložen před

presidentství po čtvrté a nikomu

jsem o tom nepsal 1 mých přítel
Pokud vím není v Žádném státu

politického vůdce který by se

snažil o mé jmenování a také ne-

očekávám Že by někdo chtěl oěco

podobného učinili" Patrně G ro-

ve r Cleveland přisel k náhledu že

ty politické hrozny jsou kysely s

proto o oě nedbá

Smrt Marcumova zůstala nepomstěna

V Jackson Ky skončen byl 18

června soud Jettem a Wbitem

již bylí obviněni ž vraždy právní-

ka Marcuma a případ odevzdán

byl do rukou poroty Leč druhé-

ho dne dostavili se porotci do

soudní síni a mluvčí jich prohlásil
Že není iidné vyhlídky na nějaké
ahodnutí se Soudce Redvine

problísil ie nemůže oahlédnouti

proč by se porotci nemohli shod-

nout! načež porotce Milard odvě-

til: "Jeden muž má právě tolik

práva ku svému náhledu jako dru-

hý a může při něm setrvali"

městnavateli svémn c čekovof

knížky jeden blanket vyplnili jej
na obnos li o a podepsavle jméno
Steinovo (peněžili jej v obchodu

tamním Nadějní hošíci posláni
budou nejspíše do polepšovny

— V Yuton zničeny byly v so-

botu odpoledne požárem velké

skladišti dříví úřadovny a ohrady

firmy Zangg Lumber & Coal Co

a velké sklad hospodářských stro

MWollsteiii&Co
prodá vám gallon

dobrého claretu za 65c

Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižni 13 uL Omaha Neb

jů F F Montíorta Požár vznikl

V celku přihodilo se za onen

Perfield Piano Co

Pokoj 7 Bee Balldlnt

přízemí t levo od elevatoru

Tel 701 (46) Omaha Neb

v Montíortově skladišti a plame-

ny jsouce rozdmychovány prud-

kým tětrem severním rozšířily se

v brzku i na velký sklad dříví

Jen po velké námaze podařilo ae

minulý rok neštěstí 73230 lidem

t nichž bylo 8588 zabito 1 64661
zraněno Mezi železničními zří


