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Ole] sv
f nimi Kd I e1rlH r1"Mi'l dobydlící Milenec roitulenl po

kmil m o ifbertilJj lim tpAia

noití Po několik hodin rudoli

pálili na tlupa tvídů auřivl 1 lilo
ty I v rlnťě pomezním oUbodol
bem ve Port Hivi id byla tehpity uhájili pátiául po milencích
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prudká h)Mtl v ledvlairb !
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odvážnou baadu k přímému útoku

oa ostrůvek a když ae některá

pro plíce
Jlaty lek proti

kašlu miMtuzctif t hrnptivrt
ti zAnřtu tirňduSek iv plic
tlif ijiif tiškrtu Iriilťfltrtn v

krku a viem choroMm plic
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Na 1 tf téitřfl — V Chod
řece Waihita Itioili lato aeatá
vala ae 40 rudocho na jichž Spi'

Makraaaji VWliral tm-- to Onaká banda nechala takto tvésti bylt

aemocoico

ii téi tUn — V tobol
dna 7 kvřini oileiem byla n

vřily uloví tmlrati rcvtna-tÍMtňu- ri

neuralgii otokr
vymknutiny dnu přemože-
ni n váechnj zAut ty
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ké ulici v Žilkově nedaleko Kar odrazena a velikými ttrátamioavýcb pomalovaných tvářích
loy třídy v pátek 11 května

l i Mllt M WHllkatl Oataka
Ja TVkBBll jlM II UHll
Rlll(Vrlla latfjllal II il ulik
tt klaaoaa C 14 )llil II dílo

Rozzuřen it nemohl přemoci 1pali u Kumburka mrieola 11 let bylo aoáti le jsou lo krvežízoivci opřed Chod ranní tatřeikla střelná
Miria Kuiákovy e Ifemi bodným Přiraz vle k tvrzi v li Jali si od 'vrrVřVVrrVTArWrrVTWTrVTVvVVVv

tničili tuto hrttku tvědů náčelník

Rlmiký Not tvolal 300 tvých oej- -
CMklralkllos il roaadajtaakuakark- a- rána a kdyi ae tam lidé ae aoused

tví iběhlinaieali 01 dlitbě mrtvo
rinimi oa krku 1 nich! kildá veliteli majora johna E Yarda) alaraa

odvážnějších bojevnikO a tednuvaby t oimi vykouřil dýmku mírulu rnlidlka který ae iprovodi! aebyli imrteloá Kmlkova vykla
pálek 6 květní o yíio hodiol na koně v čele jich podoikl útokTance it Tila iinriiV"!
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Dvanáct rudocho vedených náčelvěta kulkou z revolveru již na zvědy Ti ozbrojeni jtoucebytu roiliía v Kumburce t vlce ie níkem usadilo se na zem a akří- -
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Severův
Krvečistitel

vypnu do levi ttraoy pnou Spencerovými opakovačkami vylivše nohy počali kouřiti z dýmSebevrib byl aii ao roků itár čkali až rudoši byli doati blízko a

nevrátila Zjiiténo ie uvralděna
byli oa jioím mdli oa pole le
pik byla odnesen Při pytvě

ky míru načež náčelník Černý
o
o

ADRESÁŘ SPIlKU

ťiáoT Oělaleké r4ir 4Hil
pra aaTaraalkalnl atfan

prostřední poatavy měl podlouhlý pak zahájili na ně prudkou palbuKotel vážoě povstsl a počal mlu
obličej tvětlé vlny hnědé oči

hroznými účinky Po pátémviti takto:ihledáoo ie byla jit tri meilce
byl bezvouiý na sobě měl Šedivý a _Mlaneiote lowe Wlucnoiln rfibruku hromadném výitřelu Kímaký N01jinéin itivu Husákova byla dce "Černý Kotel miluje avé bíléksbát tmavé kalhoty a na hlavě

byl zabit a apadnul t koně Ru

o o
O vyléčí všechny krevní a kožní nemoce křtíce vředy o
g nádory rflžl slaný tok zvčíšenž ilázy ©

q a všechny syfilistické nemoce q

rou chudých rocliiA a pomáhal
oU Uakoty a Michigan

Hlava! Jeéaeta t Bt řaal liu
vojenské bratry a srdce jeho se

raduje když ae t nimi ietH a po
doši vidouc tvého náčdníkačerný měkký klobouk Vedle

mrtvoly ležela červeně lakovaná
lim ve výživě pricl v továrně

mrtvého zanechali útoku a v neOtec ji-- jl ?řl v rumburikč děiiíocITHnlrl i'lklm Tjboraai aajdnv
Wb ntl paúfÍMuaa avoiaai vralftaki hQl V kapse měl sebevrsh hodin

třete jich rukou oa důkaz bratrst-
ví Bílý bratr může se radovat! poraanu ustoupili Zvědové aice O CXEÍNA $LOO Oky na jichž pláštíku vyryta byla

dici ťro podezřeni t vraidy té
tatíen byl i6letý soustružnický

Ht Paul Mlaa I nlatoDradaala J lubnrnr zvítězili nad velikou přeailou ale
nožem písmena V T mimo to po celý čas poněvadž koně jeho

jsou tilni a velcí poněvadž má
Mlaaaapolla Mlnn II aaaaprMtada Juaaua
Hroaiaika Hopklna Mina alkutajaaniaKraat A Kr b St I'aul Mina Valkopoklaa

velikými oběťmi Major Forpomocník František Krumf a do
měl u sebe na hotovosti obnos

sythe utrpěl dvě vážoá zranění O
opraven do vazby k okresnímu tak mnobo pušek a má vždy t dowpi ijra at inaftapona MIBB

raloTna:Modhnai t ťiui I 7 K 53 h Při bližším ohledání
Jeho kolenoí kost byla jednousoudu rumburskému Krumf který ttatek jíst My bychom byli rádiUkalili Jm a tm 1 Okkm IM B fta

St (tl I'aul Mlao

Ctrrllctnlavrtryssaaallajl tíob apolkaa
kulí roztříštěna a levá ooha bylaprovedl již dvě krádeže a hned bílými vojáky ale nemůžeme ne
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kapes zoufalce nalezeo lístek na

němž napsáno bylo jméno Václav

Tupal Polyoěk Někteří lidé ze

sousedství vyprávěli že zoufalý

mládl měl býti dáa do polepSovoy
" cvrTauci říjnu a ibubu

č I r XBtfrMrT Elu
pod kolenem slomena Důstoj
níci Moores a Beecher byli zastře'

boť jíme Indiány ale proto všich
ni můžeme být bratři Jeli jsmek vraždě ae prizoati nechce

o4Mk it! anklM kaldno ÍITrtua nadali
aiaalel ťrdaat Jan NoTotaf alaionřad- - lení a tncei zveoa Dyio zapito adaleko abychom viděli váa honiti

Severův
životní
Balsám

upravuje zažívání povzbu-
zuje chuí k jídlu prcmáhA
zácpu bolesti hlavy a vřk-ch-n-

filítbosť Horlí oč zvláště

pro lidi staré a HlaW

Ceaa 78 ceatfi

Severův
SIHtel
ledvin a jater

přivádí tyto orgány k pra-
videlné práci léčí překrvení
krvavé močení pinek řezav-k- u

zánřt ledvin žloutenku
a katarrh míchy ře

Cena 7So a $128

Osudné napili — Do budovy mladík vydělával peníze zpívánímp"u riiiio rronara [ajaraa'1 rr Mix
tjíataík Viola řjlMttt PoklMak Vojt trestního eoudu ve Spálené ulici v aoitincích
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bůvoly Šest měsíců přišlo a

a vláha ae nedostavila a hor-

ký vítr fouká od jihu celý den a

celou noc Půda jest horká a roz

v úterý 10 května dopol přišla
7letá školačka Alžběta Vondrá

raněno Také lékař byl zastřelen
a raněným se následkem toho ne-

mohlo dostat! ošetření Všichni
koní zvědů byli zabiti a potravin
neměli zvědové žádoých

Sedmnáctiletý uíeh vrahem —4 II Iladeěech t Le Haear OiWt
laata
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Z Brna se oznamuje ze dne 13čkovi dcera dělníka z Podolíaby května: Děsný čin spáchán byl v pukaná tráva jest sežehnuta pra
cxlhfTl it rho kaldon 1 aarilll aaaiot
alollOOř Fraacla J o Kraik Iatuaur
Ontiir Mlnni mlutopřcd f L Vraaoakf
IHUfr Caaur i la) J likalaaranttLaHiiaur

vydala svědectví v jisté láležitoiti V této strašlivé kritické situacinoci na den ta května v PoiořiPři delSlm Čekáni děvčátko pocíti ouaniar acai '04l Lnautř l nifirklInB nabídli se dva zvědové Že ae pro- -
lo zizen a v nerozumu odefilo na cích u Slavkova Kupecký učen"

JoskfHasoO zavraždil tam svého
C III i Ht řkil ! kradou ležením Indiánů ie při

meny z nichž bůvoli se napájeli
jsou vysebly I potoky vyschly
již a zvěře jest málo Černý Ko
tel jest chuďas a tlupa jeho jest
hladová

záchůdek kde z nádoby nabraloHl!!!trlV{?'}U„ kaMou I alfUu T mMlol
ťhatiada Vif'la Kotnaur n UJaainlk K J pána kupce Šebestiána Bezlojuo&kolikrát do hrsti tekutinuI'alík67 OanUin ít 4ea!k ITrial II načež těžce zranil i jeho manželku

volají pomoc z Fort Wallace Na
štěstí ae jim to podařilo a dne 26

září oavobodil obležené zvědy
kapitán Louis H Csrpeoter

domnění ie je to voda Za chvfli

byla koláčka atfžena prudkými
služku Anastasíi Horákovu Sioaxové se dali na válečnou

™ wi rnnut a ti rr Haoaal

Karel HkTlíí-- RrTik i IT
MluDKapoJU Mlaa

odbfflkvaaohfiia kaldon I nalJIll

HiBofl pak sám těžce se zranilbolestmi— v nádobě nebyla voda
V listopadu dostihnul Custer

nýbrž rozředěný louh oa mytitaie MIcnraar ní Waahlnittoii kOadarar
takže z&stal v bezvědomí ležeti

Děsný tento případ oznámen byl
esen Hardware Comobandu Čcruílio Kotle který ná

dlaždiček Děvčátko bylo od veťatarkk Ulamalk Aii Mxadl Str

itezku ale Černý Kotel nebude
následovat! jich příkladu Všichni
ošumí Indiáni so mohou dát na
válečnou atezku ale Černý Kotel
bude navždy udržovali přátelství
se svými bílými bratry''

jezd na Kansai začal Baodaihned státnímu zastupitelství dotHtutk teatuik Jim ( "- -l stí Boum deno na záchranou stanici kde jl
Brna načež odebral se ihned vylékař dr Svoboda poskytl přfsluSC T r Xtié Fraie llaa

—prodírají rTlkm- -—

1Woní vyráíená a lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
{lezný plucb a Kovové zboží 'JítantV drát hřebíky nožířské
sbozl DÍcykly itfclré zrranfi náboje a sportovně zboží

Stiřujlcl soudce rada Dokoupil dooé pomoci a potom byla odvezenaMbfTtarl iflkĎi katdon 4 atidill v mtaiol
Pozořic Podroboosti posud tem Tuto řeč vypravuje Willaon vedo všeobecné nemocnicer'" n mmuipraa jm r Ho-ku- t

Mataík AI ř VrírliJ Mi'j fBaíiíř pokladník Voji i Ohlupkf pri-Fra-

kf Koroal nliřnl ktría Jan
9th A Hamer IU Omana Habrdošlé oznamují: V Pozořiclch měl

tato čítala asi dvě stě rudochů s

byla Custerem a jeho jízdou úplně
překvapena v táboře a tkoro úplně
zničena Jen několika rudochům

podařilo ae uklouznout! Náčel-

ník Černý Kotel byl zabit a také
mnoho indiánských žen a dětí

bylo jezdci pobito

tvých vzpomínkách doprovázeli
ostatní rudoši kýváním a sonblat- -

Polár ve rranliikovjch Lázních
3oletý Šebestián Bezloja kupecký
krám ve svém jednopatrovém oým mručením Když Ceroý

V úterý 10 květaa o 3 hodině
raonl vypukl v Františkových

a

domě Měl dva učuěz nichž jeden Kotel který byl mužem neobyčej

nri'iiyii Tanaiirni airki vao rrkaLrr Foralja
J A Iooaký i TI T Ilaward

laaeMts
adbTÍiTÍ atiktM I awltll nlaicl Ptada
Pr Altulr Aflntln Mina K H Mofi nlato
rada Mat ktaai j Káral ruafar la- -

Lázních ohefi v tak zv konver ET PayiaIíi Pozemkový Jednatel f

i Opeicir a veřejný notářjest 1 7letý Josef Hasofi štíhlý né velkosti a síly domluvil tu
taČnfm sále který se tak rychle Po strašlivé léto feži sehnánoplavovlasý hoch HasoS zamiloval

se do nleté služky Aoastasiesířil že v krátké době zachvátilTina ninai kmtalk Albart faourik (ilan- - ttádo koní čítající 500 kusů a

zajatým indiánským žeaám dáno

všichoi běloši podali mu ruce a

pochválili ho což ho zdálo napl-Bova- ti

zvláštní hrdostí a radostí
Major na to nařídil zásobovacímu

Tina nmai puaisg vaoiTraai atrárnlk celý jeho vnitřek a úplně jej zničil IIorákovyrovněž tam zaměstnané

v ítoag ifabraaua
Má o prodej mnobo pozemků v okreifch Cumlng Btanton Dorige Col-f- ax

l' IhUa M'lli'in a Jloone Pliti neb pMjed'10 KeZdemu poctivě a
inolfblivo poulouií ítHmH

Po Yi hod ranní iřítila ae již dovolení aby ti vybraly kolík koníchoval se k ní tak dotěrně že
střecha Požár byl hasiči kteří potřebují a z kraje bez odkladualužka li oa to paní stěžovala

O4iei0000004ě40404MI04404000000040t004m4l4004přijeli také z Chebu a Ale a míst odtáhly Když to učinily ostatníBezloja káral proto učně a když
poručíku Davidu Q Rousseaouvi

aby rudochům vydal 10 velikých
kusů slaniny 10 pytlů mouky a

sousedních obmezen na konver- - nechtěl poslechnout zavolal otce koní byli zabiti ttany ttrbáoy a

spáleny Tak tkončil potlední
nájezd Indiánů do Kantátu

jenž jej přísně napomenul HasoD zátobu fazolí kávy toli ttd Ku- -
sační sál takže ostatní místnosti
lázeňské budovy jako jídelny doši nad tím projevovali značnouzačal Horákovu nenávidět a po-

hrozil jí že ji i aebe zavraždí Odčítárna a kavárna byly zachovány 11
ZDARMA

všeelměm nemocným
neporušeny K požáru vypravila té doby nespala tlužks v přízemi

v Čeledníku nýbrž v pnkoji v

prvním patře V pokojíku vedle

radost a tu aamou noc dne 7

trpná 1868 upravili si v táboře
tvém velikou hostinu Druhého
dne časně z rána zmizelí a za tři
dny banda měla ruce potřísněné
krví jich "bílých bratří"

ie chvatně z Chebu pěšky setnina
73 pěšího pluku a setnina 6 pluku
zeměbraneckého Škoda požárem

na zkoušku na dmt dníčeledníku spal Hasofl 1 druhým
spoiobeoá obnáěíasi 150000 K a
hražena jest pojiStěním Příčina

učněm Ve středu dne 11 května
večer zjistila paní Bezlojová po
uzavřeni obchodu že klíče ode

Když totiž opustili tvrz Hayiohně není dosud vyšetřena Jak
se sděluje neutrpí lázefUM zo-n- a

požárům Žádné ujmy

tu vydali ie na cestu jižním smě-

rem a strávili noc oa řece Salině

poblíže místa kde nyní ttojí
Russell Druhou noc utábořili

léčivý elektrický

pás GIANT

Karel Tellk { Til v Bere Ifekeal
MlanrmoU

odbri tTaltrkiia kaldna I aadtil t altlrl
1'radaadaJan Klála Moniion irfajlaa K IC
NoJli aniaUjpradaVaJtArli (bllrNinitfiiarrMlaa KU NjIi tajomalk Vfelar A Kdal
Kllkannar Mlnn K H Nu I: 1'alalk Jaa
PuduJIl Kllkannaa Mlaa Iilt No I : bokl
Jaa Noaka Kllkaimar Mlnn U K Uo Y

t THI BTat OwaUaaa Mlaa
oúbi4icbtMkaMoaf aadlll r madel ?
Íadaa

kodinnodRnl ainl 6 1 P I Pradaada
nlatnpradf Lanunld fiulaki

Ulaajlk ion V KUhari kíatnlk řrl'arkk
avkladaík Adolf llurák

Hpolek é IX r IMae Cltr MlnMoU
odkřri tr acbtta kMdua t aadlll T aaalcl r
Ihodorip pradaad Jan hun-- h irilttopřad
Jan Bárta Ulaw Orr Kun dfotnlk Anuo
Pa ak onkla4 Vánlav Karaa prlfodti Tom
Halil TBltřp! atrát Joa Frwhaaka ranksTa)
atrát MaiJ frwhiilia Plaa OHr Mlaa

Č X éeťkexloiraa T Ollrla Mlaa
Odbfri WaoboM drahou aadill t matici

Pfadaada Ant Kofak ailatopfadaadi Joba
Hruik talainalk Karil (inliík ifatall
Káral Kubo potladaiaKrad Roíok

(fhř l XI f Ha Omaha Reb

Odhfr4frhMka(ddrak ítfrtak mfl-O- l
o uam bodla raíet tím Laltoara Přad

BMlaJa lriKmf to a J mltiupr řr Ialt-na- r

talaoinlk a aCatala Adoil Zoaullk tm
Horlb w ul„ pukl J Vocáaatll Alkt
tikla XII Chrudim Raelae Wl

odbfTiiTé acbuaa kaldno Irati anbntu na-a-rl

1 bodla arr Pfadafula Kar f'í!avif
IWM NOna ! i oilauiprada Ja ('iríilwa
lana N (lanara at i ta) a aft Jrw Havllna
1 N Uanara ill pokladník VtsJunot
laik aioart m

tkU XIII Ck Lor Heafortk Re4
Waod Co Mlaa

odlf ré aobtia kaldoa druhou aadill f aia)il

všech dveří vnitřku domu zmizely

Nebyly nalezeny přese všechno
hledáni Paní Bezlojová řekla toVojín tt taitft!il—V Hodoníně

zastřelil se v minulých dnech vojín muži a byla velice ustrašena
Služka Horákova šla spat se třemidragonského pluku Karel Borel I'

Matice VySSÍho Vzdélánf

V potlední tchůzi výkonného
výboru dne 15 května 1904
utneseno bylo vypsat! pro českou
mládež toužící po všeobecném
vzdělání v collegiate courae jakož
i ty kteří ti přejí vitoupiti do
normálních a řemeslnicko-botp-

dáfikých škol a nemají dotti
hmotných prottředků

druhý veřejný konkurs

na nezúročiteloé půjčky za těchto
podmínek:

1 Veškeré žádosti musí býti
podáoy nejdéle do 15 července
by výkonný výbor mohl nabýti
potřebných informací a aby ucha-

zeči včaa o vyřízení žádostí svých
mohli býti uvědomění

2 Návrh na půjčku mají ti

kdož prošli uznanou střední školu
(High School) anebo jinak získali
ti dostatečných vědomostí aby

te v Lincoln okresu u ústí poto-
ka Spillman a tam začali vražedné
tvé dílo Ukradli tamním osad
níkům všechen dobytek spálili

z příčiny prý neznámé dětmi také učňové odebrali se na
lože Bezloja nemoha dvéře lož

Tisíce nemocných ieut vvléčeno tímto tiodivuhndntfm náanmOtrava taldlem $ ribarboiy —
Novém místečku u Plané zemřel

lenmatimua záemi nemoci Žaludku ledvin olic mřrhóř i Urvm
jich příbytky a zabili neb odvedlinice zamknout přistrčil k nim

noční skřínku V noci na den 12
kašel impotenci (slsbosť mužskou) nervosnost hluchotu zápaly
zimnici alaboat --- léčí všechny a není nemocí která nebyla vyléčena

dne to května farář P N

po požití aalátu z rebir-bor- y

za přízoaka otravy Dvě jeho

ssebou každého osadníka jehož
nalezli u potoka Spillman Na
to vrazili do údolí Solomon a utá'
bořili te u pramene Velikého dusestry kteréž salát připravovaly

tímto pásem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vám
úplné zdraví a odntrifluje všechoy zárodky chorob

Též i zdraví lidé by měli používali tohoto pásu který je chrání
sby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými

května slyšela paní Bezlojová jež
strachem nemohla uanout nikoli
krátě podezřelý šramot a probudí
la ve 2 hodiny tvého muže který
pátral pu jeho příčině a volal se

schodů: "Co ie?" Hasofl odvětil:

rovněž onemocněly ale byly za cha Odtud ae dali smírem vý-

chodním a naleznuvše zde bíléchráněny Zesnulému faráři jenž
byl ayoem obuvníka v Chebu bylo
31 let

Chcet li ho zkumt vystřihnete toto a zatlete s Vsál sdresou na

NEW YOIUÍ SPECIALTY CO'Pojďte rychle jsou tu zloději!"
osadníky pokračovali ve avém dí-

le zkázy a vraždy Patnáct lidí
krvežízoivci ti zabili při tomto ná-

jezdu a pět žen odvlékli mebou

Když kupec sešel te tchodfidostalJtrob pofttnicevý objeven — Píle
vyhověli vitupovaclm požadavkůmnáhle prudkou ránu dřevěným

kyjem do hlavy a výkřikem klesl koleje Bližší informace o požaNa tn zamířili do údolí Rept bii- -

zemi Na to Hasofl ještě sekal
davcích těch podá prof H Simek
Iowa City lowa

52 W 18th St New York
s ihned obdržíte pás s vysvětlením jak se ho používá Tato výhoda
potrvá jen několik dní a proto 33—

JisU4 fcAlA dncM!

rrtMiaaoa a BonXlk Vfcal Hllin I BlUtO- -

FiHMla Varlat Plluiha fiarorth Mlnni la)
Jadllrka Vaata Mina obilník Ant

Kotral Vixía Mlnn poaladalk Jan lolral
Vtata Mlun

ÍIhIo XIT Ladlnír KláceL

f Tttkcobla Wl

ndbfri annam kaMou dru boa aadill f ntalsl
pladaada Allwrt Kn' Ji soukup iiíKU

Sraaa (irrn'k Vln lUowa ioa llaral
lim Krihulaa pokladník

Jaa II 0 é XT Hankla Mlaa

can a dali ae směrem západním
te tvým lupem a tvými zajatci

ao z Illoupéiíja: Jak známo ve

zdejíích lomech pískových učiněno

bylo hojně nálezů předbistorických
V minulých dnech objevili dělníci
v pískovně statkáře p P 1'elíxi

objemný hrob popelnicový něhož

do tvého páni oa zemí ležícího
sekerou 1 roztříštil mu hlavu úpl

3 Mladíci i dívky jsou stejněMezitím zpráva o tomto nájez
ně Kupec byl mrtev Kdvž Daní du dostala te k uším vojáků a ve

oprávněni k půjčkám
4 Studující kteří první rok peIWlojová spěchala svému muži litel Port Harker která tehdáž

byla hlavním ttanem hofenního
vyňato oyio ih miycn nídac
značné množství kuifj Tvar nádobOdbÍTi til aulitaa kator ornft patfk I aojfjjjct

oíze ti vypůjčili musí Žádost tvoji
obooviti avšak nemutí podávatiaatar Anaartoa llall rrdaJaa lboaka

Bol IDI nittUipraoa Joa Slápiaak la) Joa Arkansasu vyslal jízdu k hran!
flaada Bal II llnpklna Mlnn díetnlk Jan cfm aby chránila je před vpádem

indiánské bandy Stát Kantát
vypravil rychle pluk jízdy a gu
vernér Samuel J Crawíord te
vzdal avého úřadu a převzal vele- -

í pluku Kromě toho nařídil

%jmwwmoj poaiaaa:a arana rtf

Rebraiika ě XTL r Oaiaba Hebr

Odbrvt al §rht— katd prrat lurí T mkalai
Talnl pJ W Hroeba 1'řmla J W llrob
UJrnnlk a ilCétnlk Jakob Maraí 1110 io II
Ml pokladník Káral Marel H C Cor ttb
aad Wiiliani It

Číila XVIII Bratři Herera
T Drjwaad WU

Tol1ll(lBáaladu)lRlra4nlkri pradaada Jan
Plilar mfatopMaada Frank Klnkor t)joaaf Porba UM Hobumll Joalrak pukl
Toa Kraalkv pr 6 rodil Jaa Bvoma Taltlul
atrkl Job Jnalfak Tankoval atrii ttApaa
Na)brt potatnl Tfbor Ván Norik Jom(
Vlaanlk Jaa forman Behkaa aa odbrajl
kaldoa drukoa aadill uiialcl

eoerál Sberidan majoru Forsy- -

$1380
do St Louis

a nazpět

thovi aby vypravil tlupu zvědců

proti loupežné bandě Tato tlu- -

a vydala te z Fort Hiys po sto

pách rudochů a dne 3 září dora- -

ila do Fort Wallace Zotavivši
se zde spěchala k Sberidanu kde

žádných referencí

5 Každý mladík a každá dív-

ka kteří půjčku obdrží podepíše
čestný závazek

6 Jména žadatelů ani těch
kterým půjčka bude udělena ne-

budou uveřejněna Výkonný vý-

bor tdělí veřejnosti toliko mnoho
li podporovaných jeit a 1 kterých
atátú pocházejí Členům Matice

Vyššího Vzdělání ae ovSem jméoa
oznámí kdyby ai toho přáli leč
budou požádáni aby idělení ta'
kové považovali za přesně důvěrné

7 Lékařství zubolékařttví

právnictvl a vzdělání odboroé vů-

bec ae prozatím ještě z působnosti
Matice Vyššího Vzdělání vymyká

8 Veškeré Žádosti tasflány
buďtež na tajemníka a pod sdre-so- u

Box 568 Cedar Rapidi la
Prof B Šimek předa
Jan Vosmek mfstopředs
Jos J Hájek tajemník
Jos Míkota úěetnlk
W F Severa pokladník

Výkonný výbor

Indiáni zabili několik lidí a zmi

na pomoc Hasofl arazil ji dvěma

ranami sekerou Paní Bezlojová
ee bránila Naitai zoufalý boj ve

kterém vrah chopil paní za vlasy
tahal ji po zemi Když pani

oatala leřet bez aebe Hasofl po-

važuje ji za mrtvou Sel do avětnice
za služkou Horákovou a děsně jí
tekerou rozmlátil hlavu Zatím

paní Bezlojová opět nabyla vědomí
a volala oknem na ulici o pomoc
Souaedé ae tběhli a Hasofl maje
za to ie služka je mrtva zasadil
ti sekerou dvě ráoy do hlavy
Oatal bez tebe ležet na zemi Byl

pak dopraven do obecní věznice
kde ho lékař dr Dukát obvázal

Bezloja byl už mrtvý paoí jeho
aai vyvázne životem ač jest těžce
raněoa Služka Horákova je však

ztracena a smrt její očekává se co

chvíle Soudní lékaři z Brna pro
hlédli rány všech a pytvali mrtvo-

lu Bezlojovu Rodiče alužky Ho-

rákovy děsně bědovali Vražedné

nástroje kyj i sekera byly nale-

zeny Vrah se úplní přiznal
Dokonce prý i počítal rány jež

tvým obětem zasazoval Pani Bez-

lojová byla ponechána v domácím
oietřování smrtelně raněná alužka

byla v průvodu rodičů převezena
do brněnské nemocnice Také
vrah v průvodu četníka byl do-

praven do Brna Spáchal prý
děaný tvůj čia — ze msty

je rozmanitý jedna 63 cm vyl a

40 cm iir vyniká pěkným tvarem

pohárovým Dále nalezeny objem
né míiy 1 malými uchy a jiné
džbánkovité hrocovité tvary
Zajlmavo bylo le větlioa nádob

byla obrácena otvorem dolo a jen
několik větších atálo na dně mají-

ce otvor přikrytý menšími tuhova-

nými miskami Před nějakým ča

sem v téže pískovně nalezeno
kamenné kladívko a bronzové

ozdflbky Koho by nález zajímal
nechť se obrátí oa majitele p Fr
Felixa v Hloupítíně č 3 u Prahy

Gym naiiil a temřel otravou krve

Žák I třídy příbramského gymna-

sia J Jirolímek z Konětop zranil
se před nějakou dobou při chAzi

ve avětnici nepatrní Šlápnutím na

rezavý hřebík a ráoy té ti celkem
nevšiml leda Že ji ještě rozškrá-

bal Po několika dnech pocítil
však v noze velké bolesti a přivo-

laný lékař zjistil ie nastala v ráně
otrava krve Studující pak v ně-

kolika dnech za velkých bolestí
zemřel a pohřben byl 10 května v

Kooětopecb za účaati iáko I třídy
příbramského gymnasia '

Mladiství mileiui $t utopili V

obci Vinoři za Vyaočany dva mladí

obyvatelé zahořeli k tobě horoucí
láskou: aoletý truhlářský pomoc

Louis Bořka
český právník i veřejný notář

641 lf T Life Uldr Oaiaba
V oradoTiil pouiaodpoladt od t dok bod

Kdo bjr tKiitanaral rada aab ttatopn T

prirnlub kátallliauiob noUfikoa prirl bt

aaal aa rkU! prnaTad'11 ml-I- I dilrf
tipla na oiajauk af aa na ni) a dkTlrnu
oltrAti OdporuCufrma }"J T&am krajanoni
ktafl prárul poauwi poifbu)l a—

zeli Major Forsythe vydal ie
po etopě rudých vrahů a následo-
val je k řece Republican Ze ttop
zde zaoechaoých bylo patrno Ze

Indiánů musí býti značná sila a

major Forsytbe z opatrnosti ae

Burlington jest rovná dráha do St Louis

rychlík vyjíždí z Omahy v 3:23 odpoledne a přijede do St
Louis v 7:19 následujícího ráno Má veskrzné vozy spací a

sedadlové

Nemůžete chybiti pouŽijete-l- i Burlingtonzastavil a rozkázal aby utvořen

byl tábor a mužstvo si odpočinulo
by k nastávající srážes měln dostiJosef Kavan il Dlouho nebylo třeba čekati
neboť již následujícího dne obje
tu se rudoši a pokusili se rozrapozemkový -

a tolišťnjící JdoatcL zili tábor aplašením etáda dobvt- -

J II HEYSOLDS

City Passenger Agent

1502 Farnam St Omaha
a leč pokus ten byl zmařen2709 Již 19 ullce3 B Eieler & M BinellMajor Forsythe vida velikou pře

13 Flerce ul Omana Kel

vymění s vámi nový ručně zhoto

silu před ssebou rychle se odho-

dlal že se uchýlí se svou tlupou
na malý ostrůvek v suchém řečišti

který poskytoval jeho mužstvu

PrOdiTk lotr v Umaaa I v to Ota au
aaroTka farniT t pobílil Omana I Ta

aaátu A pojliléal opatři Tim a tc-- b

nallapllck
aram pH eaai-- aa)nllck Ta aabrk aa
TTbotOTOTáaia abatraktt

Obraťte dftvěrou n nžho a

bud vim iprivedliví posl uíeno

vený koňský postroj za starý

Pfedplaile se na Pokrok pouze SI rcčndNaTltlrt nia aneb nia-- doptita-fit- art klrrčástečnou ochranu a také dosti Tleno aruBU Taajr aa noa vn


