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Co t Cantou III vyrnf dne
8 ňnori ? vláAtní nákladní vlak re
hv6 továrny naložený hazccfmi Klroji
na kukuřici a určený pro omainke'

jejich odvétvf Vlak tento jeot ur

čeu pro obchod výliradnč v Nebrá-

no a západní lowd což dokazuje

opři jak
ó mfido mezi rolni-

ckými Máty Nebraka zaujfma
Vlak vyjnde 1 Canton Id dno 8

února pojedu zkrzo východní íát
lowy dne !l února a zkre zupadni
čiint lowy dne 10 února I!udu Hta

vít na vŇccIi vetiích nádražích kde
hí budou moci rolníci tyt proidave
nú utroje pr(dtlódnouli Vlak poje-
de 00 Hurlingto nké
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Západu! Tímto Vám védomoKt dá-

vám že jnem Sici Htroj od Pokr Záp

obdržel v pořádku Děkuji Vám

mnohokráte neb utroj pracuje vý

bornč je přkný a ilnó isouwlavj

moje žena ju ním úplnu Hpokojcna
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Nřřfifíký ht#r4mký thr4m
rt řlibřy ul Ht fxnl ylo--

dtv 21 i m o 1 iím ranní

xkiU obřiiil l5ooo Mi m i
to 1 by uloli-n- o

Minulého tjdftu dohoUiveiU

ljU lfort(-- f odboru trojného na

l'i r lm uniritř v Lafayetti Ind
dn 21 t lit J§t ohnřin mířena

kody inafné

I'řed dvíma týdnjr Ckarlea
r'uezi-- r v Decaliir III byl nou-druh- y

nvýtni tnmpy po)xd4n
)n 2ť ledna vrátil ne jeden t
tnoipfi do míta a udal ne %

vraldy spáchaná Svídoml m-- i

nedalo í přiíi l i zpfi pro lnut

Dne ''" t m vznikl požár
v budovi Wentern Union Tele-grap- b

v t'íncinnati jenž na itřml
obmezen byl jen na přízemí
vzdor tomu vink ikody npfitiobfiié

obnáSely ř5000

Dne 2'1 t in Henu!! u ě4nt

dolu nedaleko Fort Scott Kan a

ze 7 délnlku tam pracujících při
vyvázlo jich bez pohromy Jeden

byl poranřn druhý zabit

Porota v Newport Arkaona
odsoudila dne 27 t m Thomane

l!rady-h- o železničního lupiče jenž
HÚřa4tnil hu přepadení vlaku St
Iouia tt Iron Mountain dráhy a

zabil konduktéra MeNally-- b k

Hmrti

Dno 28 února míjí ho oba
rváči Corbett a Mitchell spolu
óleny Duval Athletio jcíubn v Jack-Honvill- e

Fla zodpovídat! před
Houdcem PhillipHem proto že ne

rvali Oba jmu pod $5000 záruky

každý

Hoháo "baron" Yerkes v Chi-cag- u

npolu h jinými kapttaliHty
utvořil tam plyuárnícký truHt b ka-

pitálem $25000000 a tak mentu

ceny plynu diktuje Spol návlad-n- í

Mallory hodlá proti truntu za

krocití

V Lawrence KanHan nalezen

byl v řece mrtev Frank Kramer

kaír z banku v Lawrence Neb
Dřívo bydlíval v EllHworth Kans

Jak ho podobá byl zavrnždčn a do

vody vhozen

'a přt let

John II Kootting pokladník
South Side Savingu banky v Mil-wauk-

Win byl dne 24 t m

odnouzen na pít let do vězení ne-

boť porota po tříhodinnó poradě
uznala jej viným že přijímal vkla-

dy dobře vida že banka jest blíz-

ka pádu Podvody úředníky ban-

ky HpUHobenó páří ne na 11000000

Ivoetting přijal rotnudek chladne a

na otázku má li nřco k podotknutí
odvřtil že nikoli Na týden dán

mu čas k uspořádání nvých záleži-toHt- í

a pak bajdy do Waupumu

Dvořák ve proMřcli chudých

V úterý 23 ledna odbýval e ve-

liký koncert unpořádaný mistrem

českým dr Antonínem Dvořákem

v New Yorku a iíco vo prospčeb
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— I'6jfky Ht furny Jem při-

praven pfijřiivati iníe na dobří
farmy ve východní Nebrán v ohnu
web proc Jejích ceny na píínlvé
iKjHiiulnky a na mírná procenta 1'liťJ
midlíve nel jinde pdjřku nzavíťe
Ilurr Illock Y M LKDNAKD
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— V neděli odbývala ae schůze

poplatníků obchodníků a dělníků v

Kxpoaiton Halí a sice v zájmu stav

by velikého ústředního IržiSlfi Aii
dv6 stě osob do schůze to se dostavi-

lo Táž svolána byla na podnět
Central Libor unie jež vyslovila se

již v tom smyslu to tržiAtě mělo by

být zbudováno na Jefferson Square
Kesoluce předložena E ItOrerallera

byla přijata V tó odporučuje se

aby tržiště na základě povolených
občanstvem dlužních úpisů postave-
no bylo na místě výfle zmíněném a k

ioili tomu aby použilo se co možná

nejvíce práce a materiálu oraažskč-h-o

Mayor Bemis byl schůzi příto-

men též několik radních a úředníků

městských
— Jedna i nejoblíbenějších komi

sionářských firem ku prodeji živého

dobytka jest zajisté firma Perry Bros
tfc Co„ která má svou úřadovnu v po-

koji čís 111 a 113 Exchange budovy
v jatkách Jest to jedna i nejstar-šíc- h

firem v South Omaze a za dobu

svého působení zinkala si pochvalnou
povčsť Naši krajané ze západu ča- -
Hto posýlají dobytek do trhu pro
střednictvím této firmy a vždy dobře

pochodili Kdo by si přál včdět

bližší podmínky může jim přímo

dopsat

Člčte oznámku půjček na farmy
tomto listu 4k

— Policie učinila v neděli zname

nitý lov Asi o 7 h veft povolán

byl policejní vůz na Cuming ul a za

nedlouho na to vrátil se se zatčení-

mi chlapíky V dárkem E Over

tonem L Carlickema Buttonem ]iž
v náležitém byli průvodu Carlio

jest známý dobrodruh kterýž již ně

kolikráte byl za mříží Chlapíci v

sobotu věčer domluvili se žo pře-

padnou Číňana jenž prádelnu má na

Cuming ul Černoch Joe Brown ji

vyslechl i pospíšil na policii aby tu

celý plán lupicu zjevil tak aby se

učinili mohly náležité přípravy na

dopadení celé té chátry Chlapíci
byli odhodláni k činu každénu i

umluvili se 2e Línaný phmejou k

vydání peněz i kdyby některého %

nich měli zabiti Brown pověděl
policistům též že chlapíci na poitě
se Bejdou u opravdu tajní celý 'gang
od to doby mohli sledovali Mezi

tím v okolí prádelny policulé byli
na stráži a když chlapíci přišli k

samým dveřím téže ozvalo se známo-n- í

a v příslí chvíli byla celá rota v

pasti a za nedlouho na to na stanici

Výprava se jim tudli nezdařila
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vyjfmimt ři4ldnjíť} 'i:t íl

pí Jrartrlt 'I h'4rbrov4 řtat
Iru Ant Dfoř4kovi tbo 'annftm

N4ro lni konervatořf hudby ! Díky

jejith Vflkolulní 'mofli fond

"llerallu príh oiacení

nutných byl rozmnožen " dr
1047 To Jel cítf ýt41ek

kon-cfřl- u

poř4dn4bo v koncertní níni

v Madinon Siiar (iarden láky
konaervateřt pod řízením dra
Dvořáka íidiul iMlavu toho

Program byl neobtíejrý Viích
ni polibte al na jedinou výminku
byli černoři neb íernoSky To
Ntalo no z&duhou pí Thirbcrovř

je] dvéře nvcho znimenitóho
hudebního úntavti otevřela uchop-ný-

žáknm bez ohledu na jejich
barvu pleti a vyznání"

Kilo potřebují Ichiií

stromky uríní dobře kdy hí dopínoti
na p U V Fnrniis lirowiivillc
Neb a Mjádají o ceny P Furnas
není právé ve víeobecnéin pravidel-
ném o1kIio(1ii ne stromky a Huzenicemi

stromku on hlivně přHtovul sazenice

pro své farmy má jich vsak velké
mnoHtví krátniýcb zdravých mladých
Htromkň více než jich míio sám spo-

-

třebovat a proto je nabízí za velmi mír-

né ceny rolníkům kteří chtřjí zdravé
do bró stromky koupili Pan 11 W
I' urnas bydlí v Nebrasce jiz dlouhou
řadu let a zastával zde mnoho důleži-

tých úřadů a před několika lety byl
zvolen do nejvySSÍho státního úřadu

totiž za guvernéra Známe p Furna-s- a

osobně a proto jej můžeme svědo

mité odporučit! Kdo by tedy potře-
boval něco v tomto oboru učiní do
bře když se na p 11 W Fumase obrá-

tí a dopíše mu pod jednoduchou adre
sou (anglicky) H- - V Furnas Hrown
ville Neb- - TIL
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M) ilHpndly Kdo by ul řál koupit dokoiiHly
nástroj nncbťgl doiiiío pro cmítiik

John 1'luháek
ViXlm Norfolk Neb

Pozemky
nu prodej ?o volkych I malých kiiMiioli k

iaot dobří a mi hojnoHt dolr vody
Téá mám Skolku obaahiijíui viti ky nrjlcpíl
druhy tiromft tuloinnou v roco IWii
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PUBLIC NOTICE

1'UULtO NOT1CK Ih hnreby irlvpn that nt
tbe rcirulHr anniial mnotbiK 'f tho atock hold-
em oři ho I'okri)k Zápudu 1'rlntliiK Compiiny
hold at lha offlun of tho mi Id Compímy in tho
(lily oř OiimliH DouiíIhh Co Neb on 0t
Int lw:i wbluh inpot Inir wiis adjournod utitll
IXto lat lHot A Mlelo B ot tho Art In Um of
Inoorporatlon of aiild )iiiiHiiy waa duly
amnudíHl by tho voio of atoukboidťrf ao aa
to rid aa Tollowa:
"Artlolu fl Tho hlirheal amount oř Indebt-(Hlno- na

or llabllltliii to whlcb dhUI cmrpor-atlo-
n

can at auy Umo aiihjiot Itaelf uhnil not
exoced thn aiim of ixn) (l execpt tor
irmiinda autl bulldlnirk for nuch hualncHR If it

uhnil ho dnvidml to boy and Itulld aneb and
no otbor bondíHl or mortifiiifil IndoltiMltKan
ílmll evor b contruotťd by auld corporatlon"
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