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ZPRÁVY GRAFICKÉ
Loa Vrgan v ncjjiíiiějM čáti Ne

vady vydali sena válečnou atea

v Nfbrwel
Tímto prozaiíninl výbor dovolu

tuje a! ornámiti čenkým občanům
a voličům v Nebrasce la při po-
slední atámí republikánské kon-vrn-

odbývané dne 18 srpna
10 )1 V Lincoln tisneali ae mnml

ku s nyní bílé obyvatelstvo tam
tone ve strathu KiidoSrký kmenPřehled re wvť-í- a

polltlckóho a kronika uduwtf
Pinlů počíná m lam a toulci krvo
ilznivostt jako svého času Apačo

dvlegáié (češi) o založení ČeskéBoj proti masnému trustu vé v sousedu! Arizoně V onouZ Washingtonu

JtdnA it jim t amtri ké dolUry
V hotelu Midland v Kansas

státní republikánské ligy kterou

by ae mělo půobit by ae Čechům
udoii jest roztroušeno asi aoo

bílých majitelů tenči a horníků s

řro arkollH dollar!
U Watrvnlown Mo apáchána

byla dvoniolnl vraHt Prvá

tpráva o tom naletěna byla v po
tiovnl schránce bllle Yeatcrovy
íarmy v nit liitoaril nalezl lístek
na něint byla vra la manželů

Vealfovýth oanimena LUiek trn
napsán t yl od nevlastního syna
zavražděných Wm Iv Cliurche

který ittiiztil a vador viemu pátrá
ní nebyl dnsud nalezen Maršál

Morsey zprvu myslel Že je lo
žrrl ale vzdor lomu odebral ae

na farmu a Um sautečně nalezl v

ložnici oba manžely zavražděny
Oba měli chřány proříznuty a

žena patrně ave Ha a vrahem zou-

falý zápas o život Ve vedlejší
místnosti nalezeny byly člyry vy-

pálené patrony z revolveru Yeatr
nedávno si vyzvednul výslužné a

stržil také něco peněz za prodej
sena a bídácký nevlastní jich syn

pro několik dollarů sprovodil oba

rtaryhó ítxrlA ťýrava k severní City ahromáždilo se dna 1 záři

25 velikých dobytkářrt ze západu
doatalo uznání My ntjennm jsmejich rodinami s život každého z

nich jest ohrožen Guvernér Ne1 ujednali mezi sebot že založí
neodvislou nakládárnu masa kte

Co koneční každý tulit že totiž
Colombit se jedni o to vytlouci

vady bezpochyby Že požádá na

odfrkovaní nýbrž I zneužíváni
Proto usneseno by svolána byla
schůze ea tím účelem do Omahy
dne ao září v niž bychom poro-koval- i

jakým znůsobem měli bv

ráž bude konkurovali masnému potlačeni povstání rudochů spolko
vé vojsko Až dosud je známo

co nejvíce peněz z povolení oi do
hotovení panamského průplavu

trnutu Tato kooperativní apo
kčnost dobytkářů bude mlti $5

000000 základního kapitálu a in
chom se domáhali našich právto bylo nyní potvrzeno francouz

ikou panamskou společností kle

že rudoši zavraždili tři oanhy V

neděli Charles Stewart a Georgc
Latimer odjeli na den zesvércnČe

která nám patří
Doufáme Ctění krajanéŽe uznárá právě oznámila nilemo Ktátnt korporována bude pod zákoay

Arinony Dlíce do této společnosti te důležitost tohoto kroku a co vmu sekretáři že colombická vláda
Žádala aby jí dána byla jistá Část

Zkuate Jo a dozníte puk sami la Jato lahodnějšího piva Dopili 47m(
budou rozprodány tím způsobem
aby dobytkáři měli vždy většinu největšlm počtu se dostavíte

Na zdarl Proz výbor
z oněch 140000000 které Spoj v ní a aby správa závodů spočívá
Státy hodlají za majetek francouz světa
ské společnosti zaplatit

la vždycky v jich rukou a nemohla

být zneužívána proti prospěchu
dobytkářá Dle předběžnýchplá- -

senátoři loiombie oblekli na '
ZE STÁTU NEBRASKA

l

m
sebe pláštík vlastenectví ale ten

nfl má býtí postaven jednn závod
k nakládání(masa při řcceMissou

ri a druhý v Texasu a očekává se

nezakryl tu Špinavou jich so
beckosť

Jcfitž zbývá 16 dal v nichž co

lombický kongres maže své za
že otevřeny budou pro obchod na

vržení vzíti v novou úvahu a mflže

tlIinHílTIJJV uchu(asthmu) kašel katarh
OUUUilU I lil I plic prfidušekprfidušnfce a hrtá-n- u

rozedmu plic prsní bolesti nastuzenlny a vůbec pllcnf
prsní a kríní nemoce vyléčí v krátkém iase Jediné——

"Simatnvského Brezoftarské Thfj"
z Čech importované

Tento déle než 13 rok& osvědčený vřhlimnýml evropskými lékaři
vyzkoušený a Jmi odporuíovaiiý proilfeduk p ř e d ( 1 vníliBré dosa-
vadní lýky používané proti výfle Jmenovaným chorobám Tisíce podě-
kovaní za vylíčení a uzniíní e viuuh zemi Jt důkazem toho

Malířek s návodem 1100 poStoii i20 No prodej v lékárnách a u
obchodu luft a leky 1'ffmo zasllií:

podzim budoucího roku

Potřebují rychlé pomoci

Kapitán Prrkins velitel spol

potvrdit! smlouvu Spojených Stá
tů avšak ve Washingtone se po

— V Nebraska City odsouzen

byl ve středu odpoledne John
Volkman t Palmyra pro sbití Rev'
Van Beruna rovněž z Palmyra k

pokutě J?5 a k zaplacení soudních
útrat v obnosu $10627 Koste-llčká- ři

zahájili v Palmyra boj pro-
ti prodeji lihovin a zvítězili

— Ve Wahoo přišel předininu
lé úterý odpoledne k vážnému

kového vojska ve Fort Egbert nachybuje že colombický kongres
svou chybu tímto způsobem na Yukonu v Aljašce požádal tele

graficky odbor války ve Washing

při Indián Creeku zanechavše na

hlídce pasáka Williamse KdyŽ se
navrátili nalezli ho mrtvého na

pavlači Byl skolen ranou do zad
a pak akalpován Vraždu tuto

spáchal Indián Cochi který poz
ději byl chjcen bez dlouhých
okolků zastřelen U Ash Meadows

nalezeny byly dvě mrtvoly havířů

jež byly taktéž skalpovány a zoha

veny Poněvadž v celém údolí
není žádných komuiunikačních

prostředků nelze zjistili zdali

tyto tři vraždy jsou ty jediné jež
rudoši až dosud spáchali

Olvné Jsou cesty osudu

V Port Chester N Y odbýván
byl v sobotu sňatek Amélie Heye-lov- é

s Williamem Manigaultem
bohatým plantážnlkem z Memphis
jímž zakončena byla velice podiv-

ná Živolaí romance Asi před ro-

kem hlečna Heyelova zapakovala
rt žertu svou adressu do baličku

plátna který později byl firmou
11 niž Htyelova byla zaměstnána

poslán do Tennessce a dostal se

do rukou Manigaultových Ten
z počátku také ze žertu Heyelové
poslal dopis klerý vedl k výměně
dalších dopisů a konečně k výmě
ně podobizen a za nedlouho na to

mladý muž nabídnul Heyelové
svou ruku a ta nabídku jeho přija-
la nevědouc že ženich jest boha

tonu o splnomocoění vypravili se
praví

V Uogotě bylo v pondělí o prů
plavní otázce znovu jednáno na pomocnou výpravu do vnitra

Šlechetná Žena

Doháněn neoprávněnou Žárli-

vostí k Šílenství postřelil v úterý
William Sipe z č 215 Wella ulice
v Chicagu svou manželku a to
tak nebezpečně Že bezpochyby
zemře Zuřivý manžel počal
stříleli na svou ženu po prudké
hálce a pí Joeie Harrisová bydlící
vzadu sotva zashchla první ránu
běžela pro policii Když se se

dvěma policisty navrátila Sipeová
nechtěla jim otevřití dvéře až

když se podařilo muži jejímu
uprchnout! oknem Tu teprve
přivlékla se ke dveřím a otevřela

je liyla střelena do levého oka
levé strany krku dvakrát do pravé
strany hlavy a jednou do zadu

hlavy Šestá kule jí ustřelila ma-

líček k"6 ruky Nešťastná mladá

paní byla odvezena do nemocnice
Za hodinu na to nlven žárli
manžel skryt mezi dvěma domy
asi půl bloku nedaleko od domu
kde bydlel Hyl zatčen a ve věze-

ní bude muset vyčkali jak pora-
nění jeho šlechetné manželky
skončí

úrazu malý synek městského mar
Aljašky Na jaře aji 200 zlato ítICHARD F toílOmí 054 Hcott St

illílwaiikee WIs
jakým výsledkem to se nedozvíme
lei až po vytištění tohoto čísla kopů se vydalo na obtížnou cestu

Sála Srmtha líarold Hrál si a

několika jinými dětmi na malé

kolně pro uhlí kdvž noíednon
neboť spojení 1 Bogotou je velmi do pustin k řece Nazina a po ve

likých útrapách se tam Šťastněnedostatečné j g - t

sestřička jeho Ulanchedo něj strčidostali ale jaké bylo jejich zklaGenerální štáb vojenský nařídit
maní Když seznán že zprávy ozrninu pravidel odboru války lak
ložiskách zlata zde objevenýchže od nynějška potraviny palivo

píce a jioé zásoby vojenské posád

la a on spadl dolů lomil m

ruku v lokti

— Elmer Russell ze St Ed
ward obžalovaný manželkou svou
z krvesmilstvf odkázán byl okres
ofrnu ioudu distriktnímit Z Do

jsou velice přehnány Od řeky
Nazina táhli zklamaní zlatokopovéky budou koupeny na kontrakt

Krajané kteří z venkova za obchodem do South Omahy zaví-

tají měli by se ubytovat! v

Metropolitan Hotel roh 27 a L ni
kUitff vlantní chvHlní wtmf hotlnk

Hotel tento iest řízen

od velitelů různých departmentů
O změnu tu v minulosti usilovalo

daného svědectví vysvítá že Rusmnoho vynikajících důstojoíkflale
JJ podle evropského způsobu Pokoje jsou velmi Čisté a vůbecbyrokrati v odboru války silně se

proti každé takové změně opřeli celá obsluha jest ta neilepší Nikde nebudete lřn a lvnii t

ie! udržoval nedovolený poměr se

svou i6letou dcerou

V Nebraska City otrávilo se

17 měsíců staré dítko městského

Po léta už vojenské zásoby dodává pohoštěni neb Papež maje zolelou zkušenostvyhovf každému i

ny na kontrakty uzavřené od náčet a pan je tez výboru? společník Za vzornou obsluhu ručil
tým mužem V sobotu uzavřen HOTIÍf TKI tmi

BALOUN TKI IWO A UGUST PAPEŽnika různých Štábních odborů ve

Washingtonu což skoro mělo vždy

k řece Tanana Na této cestě jim
ubylo značně potravin doufali
vsak Že se na své cestě setkají a

obchodníky od nichž budou moci
nové zásoby koupit! Leč tyto
jich naděje se nesplnily a za ne
dlouho zavládly v jich řadách bída
a hlad Před několika týdny přišel
Henry Drattnober agent Roth-

schildů jen měl za úkol pro-

zkoumali vnitrozemí Aljašky na
tři zpola vyhladovělé zlatokopy
již skoro úplně vysílení leželi v

malém stanu Agent zásobil je
hojné životními prostředky a zla-

tokopové se záhy zase vzpamato-
vali Po tři týdny živili se pouze

-

klerka Charles Jolmsona Dílko

vyšťáralo někde v jídelně lahvičku
s pilulkami obsahujícími strych-ni- n

a rulík zlomocuf Pilulky Iv

Vliv slunce na télo

Paprsky sluneční maji veliký
vliv na tělo lidské zvláště prý
podporují rozmnožování Červe-

ných tělísek krevních Bez slunce
nenf života ale také ne bez čer

za následek zdržení pak větší vý

byl mezi nimi sílatek a nyní všech-
na děvčata v tovární v niž Heyelo
vá pracovala budou prý vkládat!lohy pro vládu Generální štáb

je toho náhledu že velitelové de

i umu uiiii! umupartmentú po celých Spojených

své adressy do balíčků pláten aby
tak ulovila bohaté ženichy jako se

to podařilo Heyelové

obaleny byly cukrem a dítko ma-

jíc je za "candy" několik jich
snědlo V brzku dostavily se

vených tělísek v krvi kde těchto
Státech rozložených jsou lépe není dostatek objeví se blednička TVrdé 1 mÉkké uhlí vSoho druhu dostanete

u starího VHÍeho znáraííbozpůsobilí k nakupování zásob ne! prudké křeče a dftko vzdor veškesklesnutí sil omrzelosl neschopHledali klid v společné smrti

Ve Philadelphii nalezeny byly v
ré pomoci lékařské v hodině skobyrokrati odboru na sta mil vzdá

lení
nost k práci V takových přípa I LEVIIIO v l 7J5 jižní 13 uliconalo

jahodami Dle sdělení těchto tří dech nutno přispěli na pomoc
Trinerovým léčivým hořkým ví

Komaodant Robert E Peary
malém čimém bytě na German-tow- n

avenue mrtvoly paní Rozy
— DlíŽe Havelock aekal ve

[Ř Ulili mftiíete l nblnrlnatl I telnřonlrkv: ě tel 191 Kdo lnula nnzachráněných mužů nalézá se ještě
asi aoo zlatokopů v pustině mezi Leisové 35 roků staré jejího

m tíebovatl u"lí tvrdé iúni dobře když sl Je objedná hned než cena
M Jeho vstoupne Z výbornou Jakost a spravedlivou válm se ruM

ncui které rychle krev doplfiujc a

obnovuje Tím že učiní strávení

od našeho loďstva který vykonal
již třikráte cestu k severnímu polti
chystá se opět na cestu novou již

čtvrtek ráno John Vinton seuo

když pojednou zajel do roje včel

Tyto sesypaly ae nejprve na koně
řekami Tanana a Nazina již jsou šestnáctiletého syna a palnáctihlé

dcery Matka a syn leželi na po
Český rozvaltl Antonín Zajíc ochotni vám 'oilvuSl i'--

chce podniknouti dnem t červrn
pokrmů úplným vytvořuje z nich
novou krev na červená tÉlftka
bohatou ono činí oběh krve hbi

hovce v objetí a mrtvola dceřina
a když Vinton ae snažil poplašené
koně upokojili byl sám včelami

v tom samém hrozném postavení
v jakém byli ooj

Pudoch se zbavil tvého sokl

John Seeps člen indiánské po

cc příštího roku K účelu tomu

vyžádal si již dovolenou a tato mu

byla povolena na tří roky od ná
napaden Koně konečně ulekli a

ležela na tři seslích postavených
u pohovky Mrtvoly nalézaly se

jíž ve stavu hniloby Zemřelá

paní Lcisová přijela sum ze Švý

Vinton bvl nucen svésti s oodráž- -

mořního odboru licie v lowa Sac a Fox reserva (JŽnvrni včelami zoufalý boi Za
' é —

§

pomoci lidí na polí zaměstnanýchťeary zamysli výpravu svou cích blíže Tama ] byl zavra-

žděn kulí z revolveru jež pronikla
jeho mozkem a mimo to měl také

učinili úspěšnou pomoci Eskymá byl vcel sproaten avšak byl
tak nebeznečně Dobodán že mu

tějším a tím dodává tělu teplo
ono čistou krví vyživuje celé tělo
a tím přináší rnu sílu pružnost a

odvahu Jest vyrobeno z ncjlep-šíh- o

kalifornského vlna a z impor-

tovaných bylin jest Čistým pří-

rodním lékem rodinným jejž i

oejslabší žaludek znamenití snáší
jím sílí a ozdrsví V každé cho-

robě žaludku jater a ledvin přiná

i 'ků které hodlá vzíti na svou loď
a chce jim tvěřiti na Kapu Sabině

carska před pěti měnící a nalezla
zaměstnání v přádclně Jak po-

smrtním vyšetřováním zjištěno
otrávila se a to dle náhledu bratra
zemřelé paní ze strachu před man-

želem Lcioové který dosud žije

sel být dopraven do Havelock

MWollstein&Co
prodí várn gallon

dobrého claretu !JS za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás stát! pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
622-62- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

voji hlavní stanici zásobní jak

podřezaný krk Mrtvola jeho
vhozena byla do lowa řeky odkud

byla v soLotu vylovena Jako

podezřelý z vraždy byl zatčen

Kdež se mu dostalo lékařské po-

moci Též i koně byli hrozněmile tato bude zřízena tu chce

vyraziti na Grant území kde za ve Švýcarsku sle několikráte jírudoch Frank Karl z kmene Win- - — Martin E Bash zaměstnaší rychlou úlevu s dokonalé vylé-

čení V lékárnách Přímo zalicnebago který na reservaci meškal
mýšlí zřídit! ještě jednu zásob
ní stanici načež následujícího

' února kdy se počnou vraceti

paprsky svétla vypraví ie a

ný na sekci Burlington dráhy blí-

že Humboldt přišel se středu od
návštěvou Oba rudoši milovali vyrabilel Josef Triner 799 So

Ashland Ave Chicago Illsl8letou indiánskou krásku Cenv

vyhrožoval v dopisech žo přijede
do Ameriky a s ní se spraví
Leisová byla od svého muže roz-

vedena a obávajíc se jeho rnstivo-M- i

vystihovala ae do Arreriky leč
i zde přílišný strach před ním do-

hnal ji k samovraždě

poledne k vážnému zranění Pra
Pilscn Stationmalou družinou k polu kteroužto

cestu obnášející 400 mil hodlá

Ox Pa lla a Earl ze žárlivosti
zabil svého soka Dívka viděla

Earla vhodili mrtvolu Seepsovu do

řeky a úřady ji taktéž zatknuly
vykonati za 100 dní uhořeli Škoda kryta jejt pojiště-

ním — V pátek odpoledne oral

Dcmp Littcll na své farmě asi 6

mil od Giltner vzdálené když po

Prostředky k této cestě byly mu
ťOZOK K HAJANÍ]!

fiteiní přllditost
KStt udělal chybu

V lodianapolia žaluje paní
nabídnuty Peary Arctic klubem z

celém těle Ve vlaku jímž nebo-
há krajanka byla usmrcena nalé-
zali se zeť jejf Ed Taška a dce-
ra Fannie již v pátek odpoledne
byli vColumbiis oddáni a jeli do
Fremont odkudž se chtěli večer

coval vedle trati po kteréž při-

jížděl zvláštní nákladní vlak
Ostatní soudruhové jeho uchýlili
se v bezpečí kdežto Bash praco-
val jsa sehnut dále Pojednou
zasažen byl cylindrem parostrojc
do hlavy a odhozen na několik

yardů od trati Bash se vzchopil
ae zemí a v polovědomém stavu

Milic na stávkující hsvíře

Guvernér Colorada PeabodyNew Yorku jenž hodlá věnovat!
Drownová z okresu líendricka za Máme již jen 30 dní času ku jednou zasáhl blesk jeho koně a

oba usmrtil Littell sám byl po
nařídil aby do Cripple Creek dis

rozvod od svého muže a udává v
1150000 na tuto novou výpravu

Pearyho na jedné z jeho tří cest prodání pozemku lak zvaného 4ftriktu vypravena byla milice a
"Wishsrd ranch 7360 akrů vážlivě popálen na levé straně

prsou

žalobě mezí jiným že prý to dal
avému koni na rozhodnutí aby

první její oddělení přibylo dok severnímu polu doprovázela jeho
Gillelt v sobotu ve z hodiny z rá

mu vyhledá) nevěstu když ae chtěl
na Milice ie zde utábořila Gen- -

Bell jest velitelem milice a oa

otázku pakii očekává nějaké váž

vrátit! do Schuyler Poněvadž
vlak po udavším se neštěstí stanul
vyatnupilí novomsužeiá z vozu

aby navštívili rodiče nevěstiny
Než sotva že učinili několik kroků
zvěděli o hrozném neštěstí jež
potkalo pí Drápelovou Tomáš
Drápela manžel usmrcené Ženy
jest sekčním dělníkem na Burling-
ton dráze a starťm osadníkem

né nepokoje pravil "že sice neví

Bylo naií snahou založit zde pěk-

nou Českou osadu která by se

pak rovnala jdné t nejvtíších
osad v Americe neb o Clarkson a

okolí jeho jest již známo že jest
to ryze česká osada — a nejen
že jest to česká osada ale že
zárovfl svornost přebývá mezi
námi Ale jak se zdá krajané
naší přijdou již pozdě neboť po

kráčel do svého obydlí v severní
části místa kdež mu lékař přišil
pravé ucho jež mu byl parostroj
téměř urazil Nenf známo

též otřesením mozku

— Blíže Loornis Phelps okre
su smrtelně byl zraněn mladý
muž C F Mahn jenž pomáhal
při stěhování psroího mlátícího

co ho očekává ale že jest připra
ven na všechno co ie může stáli"
V celku má býtí do onoho distrik

schuylerským Neštěstí zsviněno
stroje Nešťastnou náhodou za

tu posláno 1200 rnužů již mají
zabránili vlem výtržnostem a ne

zákonitostem Šerif praví že

oebylo třeba milici posýlatí do

zemky tylo budou vzaly z prodeje

— Do Nebraska Cíly připluli
v sobotu ve člunu 15 stop dlou-

hém A S Orne s manželkou
Manželé Orneovi pocházejí ze

Syracuse N Y a urazili v člunu
lom přss 2000 mil z Glendive
Mont- - od 6 července

— Ve Schuyler uamrcena byla
v pátek krátce před 7 hodinou
veČernf osobním vlakem Union
Pacific dráhy krajanka pí Tomái
Drápelová Stála poblíže mlýna
uprostřei hlavní trati čekajíc až

nákladní vlak přejede když v tom

hnal se od západu s velikou

rychlosti vlak osobní Strojve-
doucí vida ženu stáli na trati dá-

val jf výstražné znamení avšak
nešťastná Drápelová buď je ne

chycen byl mezi parostrojem a

mlátičkou a zraněn tak těžce že v

Dyio nesmyslně rychlou jízdou v
hranicích městských

i- -- - - j
Na postižené kropobitím

v Čechách:

půl druhé hodině skonal
okrsku neboť byl prý se svými
lidmi úplně schopen zabránili
všem výtržnostem

— Pan Josef Matoušek z Brai
Ed Kosewater Ji o 00

aneb cena jejich bude o mnoho

vyšší Protož nenechte si kraja-
né příležitosti té ujiti
Dále máme do prodeje mnoho

lisí akrů pozemků v různých
okresích ve státu Nebraska a tisíce
akrů v polední a aeverní Dakotě
t ále máme na prodej několik

pěkných residencí v našem měste

i
4'"

manželka a v arktické oblasti na-

rodila se jim dcerufka

Dle toho Peary nemá asi důvě-

ru ie te našemu kijnu Fiaiovi

podaří proniknouti k severnímu

polu

KRONIKA UDÁLOSTÍ

B&dllcřl v Denveru v síti

V sobotu vznesla velká porota
V Denver Colo obžalobu na pět

bývalých a dosavadních veřejných
úředníka pro ivindle a podvody
které na městu spáchali liůJleti

lapení do aítě spravedlnosti jsou
tito: Julius F Aichele městský
klerk Thomas J Maloney demo-

kratický "boss" W II Nice

klerk distriktního soudu N C

Crouter a Cary Munstll pro zpro-nevěře-

$60000 státních fondů

Velká porota ve své zprávě odsu-

zuje městskou správu pro její ne-

hospodárnost pro překročování
zákona a pro zaprodávánf výhrad

Každý kontrakt městský spojen

byl a bodlem a město ztratilo
tím způsobem ohromné tisíce Tak

přec někdy i na pány v krytém
voze trhne jak zpíval ná!

Souboj sousedil

Plíže Grand lunction Colo
Pokrok Západu 1000
Žádáme snažně naše kraianv

ženili tirown prý chodil za ní

do ClaytGíiii za jinou chodil do

lodianapolia Jednoho dne chtě-

je ae konečně a jednou neb druhou
milenkou oženili ponechal to
koni oa rozhodnutí aby mu ně-

kterou vybral Zapřáhnul ho do

bnggú a vsednuv do nich pustil
koni úplně úzdu aby šel kam sám

chtěl Kůn zabočil na cestu do

Claytooti a lirown domnívaje se

že osud sám mu milenku z Clay-ton-

určil za manželku vzal si ji
Kůn ae však kapitálněémýlil ne-

boť manželství nebylo Šťastné a

paní Brownová nyní žádá aby
rozvodní aoud tuto chybu na-

pravil
Nepodařilo se

Dne 1 září ve a hodiny ráno
učinil dav lidu útok na vězení v

Shawneetown 111 aby lynčoval
černocha Johna Griííina který
jest obviněn ie spáchal útok na

paní Ilobbsovou Proti davu
lidu čítajícímu 45 mužů postavil
se jediný žalářník Galloway na

odpor a se zbraní v ruce hájil
vězení proti tlupě maskovaných
soudců z lidu kteří koneční při
rozedněni se rozešlu

r
mají na řece Dolorcs renče Wm

nard jak se dovídáme ze spolehli-
vého pramene ucházf se o úřad
okresního pokladníka Pan Ma-

toušek jest muž inlelligentní zku-

šený a osvědčený obchodník a

jsme jisti dostaoe-l- i se mu nomi-

nace že bule také zvolen Obča-

né v Butler okresu vědí předobře

aby přispěli hřivnou avou k zmír-
nění hrozné bídy nešťastných bra-

tří v Čechách
Lafare a E Massey Z nějakých

čku laciné i dražší Při všechpříčin ae tito dva sousedé nedo-

hodli a setkavše ae náhodou počali
po sobě stříleli Lafare zabit

slyšela pro hluk strojů v mlýně
aneb byla tak ohromena Že se

kupech zaručujeme dobré vlast

Unlnípf! NPomeBtenictví neb napřed prozkoumáme nemohla hnouti s místa Nebohá
Maasaye a odevzdal ae sám v ruce

oběť vyhozena byla vysoko do
že p Matoušek zastával by důle-

žitý úřad ten vzorní
výtah z knih nežli jakákoliv část-

ka vyplaceoa jeat Prosíme o pří- -
niti svůj vepřový dobytek od cho-

lery pakli budete iim dávatize B krajanů — V Randolph sjel ve Čtvrtek osvědčený a každým kdo jej upo
za elektrické bouře blesk do stáje

FOLDA & MUNDIL
26— Clarkson Neb

třebil odporučovaoý lék: "Far-mer- 't

Common Senst fíog Cholera
Cure" Mnoho odporučení doka

šerifa Dle jeho výpovědi Mas-

sey použil své dítě jako Štít a tři-

kráte na Lafarea vystřelil Ten

obávaje ae že by dítě zabil z po-

čátku prý nestřelil ale kdyi dítě
skleslo strachy na zem tu na své-

ho protivníka vystřelil a zabil bo
Co je na tom pravdy okáže se při
vyšetřování

vzduchu a dopadla k zemi ve

vzdálenosti plných 100 stop od
místa' kde byla stála Když
k ní zřízenci nákladního vlaku

přispěchali byla již mrtva Měl

obě nohy zlomené a nad kotníky
rozmačkané dále měla zlomený
vaz a jednu ruku a mimo to byla
pohmožděna na blavě a vůbec na

W N Robertse a zabil mu čtyři
oejlepší koně a několik prasat
Dva synové Robertsovi spali v

době té v senníku a byli bleskem
omráčeni Štěstím jejich bylo

zuje že tento lék se osvědčil být

— Předplácejte &e na

Pokrok Západu jouzo SI

rodné

prospěšným Na prodei ie v lé
kárně J B Mathausera
18 v Dad?3 NeKže blesk nezapálil jinak by byli


