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_ JKtAlrf liartley Jato

ván Jcit okresním pokladníkem t
Chase Co rit I úpadkem Capital
banku odvedl pokladník i Chase Co

státnímu pokladník daně státní
Dal roa check na Capital tank
Tento prasknul dříve neili ebeek tyl
spenělen a nyní má soud zjistit kdo

mi nésti ttritu i li li pokladník
státní neb okresní
— Komisaři v Perkins Co zjed

nali si minulé léto "zkušeného" prý
knébvedoucího aby prohlédl knihy
obecné na celý čas od založení okre
o jak se hospodsřilo Dali mu

znamenitý plat totiž $150 denně

viak mimo to m& doatat 10 procent
ta viecb pent--

z které anad úřadníci
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! Um na ettinínl titkeps
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fprv4 N I titkepim samým
k ly r4n tyl vifteýrr i fibol t
♦ lek rd (!! a tUkqp nmilský
irulil rniti lrk první

lliiktfp lincotnaký (tiflieitn

tyl po plidMJnlm výlicha v solo

tt fopuStín a laloba vieiená pro
li mu pátirtm ltrem odmítnu

la Po ltatnu otí'ly a site kri-

minální otlaloty pro poikotiní na

tli tylo I l itkopdal ro!ífi(i o

iiřiu správu že j"J tuipeoJovst
kdelto on Crtelt vlastně o lálnéro

supndotán( nctyl ovědoraěn Po

vyMíriil rdtnfcU ivé lectvl navrhli
tástupt-- i tiskupa obžaloba byla
stUiftnuta a sice i těchto důvodů: —

1) Ze nebyl podán důkaz Je by do
milé to poškoiení na cti událo se v

Lincoln — 2) Že slovo "suspendo
ván" nemůže s považovali ta poš-

kozující — 3) Že biskup dle zákona
církevního měl právo pátera Cor
betta suanendovati — 4) Že mil
biskup právo dáti suspensi u veřej-
nost — Soudce vzal v úvahu pouze
leden článek a to právo církevní a
kdežto a počáiku odmítl návrh na
zavrhnutí oblalobv a té příčiny
aby se zjistilo zdali biskup měl prá-
vo jednati kdrž to zjištěno vidí se
nuceným Žalobu odmrititi Pravil:
"Kdo súčastni se organisace církev-
ní o tom má se za to Ze zná její zá-

kony a jim se podrobuje Nemůže

proto stýskati sobě jestli jeho před-
stavení jednají vůdi němu dle těch
zákonů Však kdyl by tyto zákony
byly přestupovány vůči němu a on
stal se obětí skutků tyrsnstvi činy
jež byly by přestoupením oněch zá-

konů pak může hledali ochrany
zá-kon-

— Páter Corbett v zápětí po-

dal biskupovi oznámení Ze obrátí se
k soudu církevnímu aby atalo se
mu po právu Biskup též předvolal
pátera Phelana ze St Louis před
církevní soud a sice proto Ze prý
biskupa nazval lhářem a podvodní-
kem Že pomáhal vzdorovitému knězi
a Ze církevní záležitosti zavlekl před
civilní soud čímž uvedl v pohanu
blavu církve v Linoln
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Celé obleky nikdy nemoliií JU
tak lacino opatřit! jako nyní

' '

Tlžkécvlovlněné obleky j1
v!dy a víude $13 a! %H prodátí
nyní od 13 až do $13 J"
Obleky jel slály $160 a $9

nyní po $150 a $360

Obleky i anglické worsted vln f
látky výberné jakkoati po $IOfl1

Nyní jeat vaše příležitost ko' i

ai klobouky nsb čepice M

Klobouky vtecb druhft a veřU' :

sa ceny nejnižlí Klobouky plst
druhu Fedora v ceně $175 až

po $100 Mékké plstěné klobot

pro hochy po 60o v

Náš grocerní odbor''- -
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vlriiililiianíma d tanřlí j#J A

vyDaloltaim poi!Jnfrh iíl drttílil

farmy a koíil do fthřaly prařčí
Pal na farmě fftihli proti vlkům a

kdyl dornátl pak vylil ven Ir i L

V okolí Jeiera lxtiti
jioe prý čatto vlci pooro4ni a to v

boufu al na 20 (dající) To je

pěkni plIlclitoU pro lovce

— V 6tr postaven tyl biskup
llonicum přd tou 1 v Lincoln aty
se (odpovídal te laloty viniíné
proti nčtuu auspendotraným koěiem

Corbettem 1'almyra pro urálku na

cti která prý se mu stala liitein

jíml byl suspendován Jest to snad

poprvé v dějináub cirkve v Americe
co biskup stojí před soudem oblalo
ván a urálky na cti Při zahájení

přelíčeni předběžného činili tát topci
biskupovi rozličné námitky jako ku

příkladu Zs biskup používal pouie
jen avébo práva Ze v suspendační
listině nebyla žádná výčitka nějaké

i v es tno ziocmu aie zatona statníňo a

proto Ze nem&Ze být biskup žalován

pro urážka na cti viak všechny po
dobné námitky a návrby na zamlU

nutí žaloby soudce Spencer od mít

nul Značné vzruíení apůsobil farář

Pbelan nyní ze St Louis dříve viak
v této dieceii působící a své doby
biskupem téi suspendovaný Zá

stopce Corbeltův vyžádal si aby
Phelanovi bylo dovoleno soud oslo-vi- ti

tomu odporoval zástupce bisku

pův ale soudce rozhodl Ze před
smírčím soudcem může kdokoliv být

zástupcem aniž by musel být pro
movaným právníkem Phelan pra
vil mezi jiným: "My chceme tuto
dokázat že biskup lhal My chceme

dokázat že tvrzení jeho bylo uráž-

kou na oti jelikož bylo lží zlomy
sine proneienou a vypočtenou na

poškozeni Bylo to lží jelikož on

nikdy nesuspendoval pátera Cor
betta On jej nemohl suspendovat
Zkoušel jej po dvakráte suspendo-
vat ale po obakráte se mu to ne-

zdařilo Po obakráte jem zastavil
ruku jebo a zastavím jí i tentokráte
m°n ut"ovaje jak se mají dítí

suspense se strany biskupů však

J1 tento pomazaný biskup sedící
zde ohlašuje světu tvrzení že au

sptndoval pátera Corbetta pak zne-

světil svůj úřad a svůj stav tlomysN
nou lži" Dále dovozoval Pbelan
Ze rozšiřoval biskup pověsf že páte-

ra Corbetta sesadil pouze jtn sa

tím ičelem aby toboto na cli po
škodil Amerika prý by měla říci

Římu: "Můžete sem posýlat své

biskupy avšak kdy Z přijdou musí

se podrobili zákonu Jest-l- i chcete

míti tyrany pošlete je do Ru- -

ka" Ve středu zástupci biskupovi
dovozovali Ze v této sálržitosii

natni tond lidnnn nravnmon Uliknlr
to je záležitoití církevnf Páter
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triMif dir14k Arnold aé mu
mtohě kri d ikii4ny tyly mlmoi
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Iu(fnt In alt Ann lf řounty © !

ptiilit vllyf )t litn tltlína opiiitu

— Vt ÍUoomtr Iod{t vr4til
minallo ldne a Iowy kaní si tyl
přd čaMftt odtrat ab Dový

tti-ptcnýaj-
itý

poob lícení protřít
tnil 'kroitfi tajiitíl lobé vý

hra lni pr4vo k Učení protřít novým
tímto ipanobtni pro okrey Dodgt
Co!fi Siatiton a Curoing Vyni-lezce-ra

cového toboto spfitobij léČt

ní tyl dr J H Jenkioa i Indiána

polit Ind a jediní kttří od tiíbo st
to naučí a jím k tomu rprávnéoi
jsou mohou nového apfiiobu tohoto

používali a proto viicbni pr&trlf atf

Zení měli by na dra Blootnora v

Dodge te obrátili Ntvyléčí-I- i vás

nemusfte mu tsplatit Léčba jest
jistou a bezpečnou a nemocný trpí
velice málo bolestí NoZe se při
tom nepoulívá Nyní jiZ nikdo ne-

bezpečnou a nepříjemnou nemoct

tonto trpěti nemusí

— Jak se podobá jaou jeitě ně

kteří krajané kteří neví Ze jsou v

Nebrasce české tiskárny Dostal se
nám do rukou plakát ohla Sující
dražbu v Bruno následujícího "kla-

sického" znění Pozar krajane 1 —

Veřejná Dražba Otbi Vatise Bude

Bruno Nebracka Dneve — — —

Února 1894 Začátek v 11 hodin

dop Prodávat se bude: Par Mu-lak-

8 starý Par Mulaku í starý
Par Volacbu 9 starý Par Pon 5

starý Par Volacbu 4 starý 1 Hri-bj- e

3 starý 1 Kotila 8 starý 4

Vozi 4 Pare Ksiru 1 buggy 1

Mastal 24x24 12 vis 1 Zatic 1

Pluch James — b James —

Majitel Frank Kunes Lioi- -

tank

— V áter dne 6 února odbýval
se v Crawíord sjezd zástupců z

okresu Dawe Sioux Box Butte a

Shtridan v zájmu zavodňování LJ
Simmons redaktor Sioux County
Journal předsedal a Shelden s Cha- -

dron redaktor časopisu Signál byl

zápisníkem Ve sjezdu pře ládal i

náhled že máme zapotřebí zákonů

které by dovolovaly použití veike- -

rých tekoucích vod k zavodňování a
Ze by stát měl povolit prostředky na
zřizování zkušebních studnin Za

tím ůcelem byl zvolen výbor tři

členný a každého okresu který by

působil k přijmutí zákonů takových
Zároveň založena trvalá organisace
kteráž nazvána "Severozápadní Ne

brakou Zavodňcvací Společností"
Též má v každém s okresů těch spo
lek k tomu cíli být založen

— V Neraaha City zastřelil ▼ pá
tek J W Argibrigbt svého tchána
WílHam _SflhmelUeri Aruihrio-K- f— e

bydlí v South Omaze a jeat tu poli- -
f

Nejlepií máslo a venkova 8 K

120 JÍV

Nejlepií i másloven za 15 {

19ct6 7
SK V

Nejlepií smetanový sýr po 9 t

12c Neuchatebtk syr po 6oVr
sek americký sýr 10o cihlový
liroburgský a ávýcarský po 1 -
Uo 0

Ryby nedostanete nikde tak rd
no Jako u nás 1

Cukr: 23 liber za lloo ao' ''
nWorlonnl'hn nu tfrii i i I ň ' '

25 liber zvláště temného C cf r

vynieuai co možno nejvíce ctiyo v

knihlch a podle jebo zprávy dluhuji
bývalí úřadníci republik&né demo

kraté a ponuliaté okresu maličkoit

$4486585 Komisaři nyní zadají

proti mm žaloby

— PHitky na farmy Jsem při
praven půjčovatl peníze na dobré

farmy ve východní iíebraace v obno-

sech 50 proc jejich ceny na příznivé
podmínky a na mírná procenta Pište

mi dříve než jinde půjčku uzavřete
Burr Block WMLEON ARD

41_4k

— V sobota večer vyhořel v Red

Cloud příbytek Richarda Graye ca

nepřítomnosti domácích

— Ve čtvrtek shořely v Pine

Ridge Ind dvě budovy totií prft- -

mysina nnoia a siravni aam pro
indiánské dítky
— U Johnstowno zpáchal v pátek

samovraldu občsením farmer Henry
Salzman Nalezen občilený na ntro

mě

— Charles Bayse kterýž před

několika týdny aastřelil ve Valparai- -

io W K Whitea byl souzen koncem

minulého týdne ve Wahoo a porota
uznala jej vinným zabiti

— Skoln dítky v Prague sehraji
řízením snaživého učitele pana
Břet Drazikébo dne 27 února v síni
Macha a Kučery dvě divadelní před
stavení a sice "Láka k rodičům" a
Ptáčkové t kleci"

r-- John Fiddler 45 letý občan
David Cityský chtěl spáchat! minu-

lý týden samovraldu zatřeleníni
Střelil se a revolveru do prsou aviak
kule se svezla po Zebrách a nezpůso-
bila tčžíího poranění

— V nedělí odpoledne rničil po

lir lednici Krngovo ve Wilber r
které! sloZen byl Železniční náklad

piva Téi vedlejší lednice a sklad
Anbeaser-Bac- h Co příbytek Ha--

za $100 (V
Krekesy 6c suchary 7o '!

'fornké suítínó hrozny 3o kali)9- -
ské hrozinky 6 7 a 10c knlť
ské ivestky 6 až 10c kalifow 7

brokve 10 a l2jo ovocný týt
20 liber za 8ío y'--

Vie co do kuchvně patří kř V?

n jest u nás v nejhojnějSím i

pi cenách nejmlrnějsicb Tkt

Fn lily jsme ceny ve vi ch oh

aei

Ňase jarní zánoby jsou J f

nté a musíme pro ně udělatíj0:
Zásobu krajek a vyíívání jei"í i
za sníženou cenu vykoupily
též ve výprodeji a můžeto je k(nV
laciněj než za cenu výrobní

Objednávky poštou bedlivtí
plní f£
Piíte ti o vzorky a eeny SSZi l

Val

"ROCKER" prací stroj
oívMCII m bfti n]l#pllm

! í doii4 v trhu
Miifipie vr-por-i m
oim

109
píi! t bí:i

s lo priri uk Clstl Jsko
na valM
Plttooeonu popis

RfkrWaahřrCo
YVin WA řNB IND

Dobré podmlnkf Jodnsielfim tdkbno8m

Pozemkyna iroU] to rolkfeh I tnalfeb kuob Tth
fmo lit dobr má hnlnnai dnbré iAt
T máto Ikolku obtihiijlol ilfolgr Dijloptt
drubjr stromft iloí nou v roet isoa

J P Dunlan
THUdni Dvricbt Outlor to 5b

KAYDEN

10 a Dodgo ul 'ČI r
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