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rtbn d5tojtilka aby to donesl do

kobky vřinoft 1'rsvili MMa lna
1 Isk kráná } ani nemohu titlf
vati onomu niis llku 1 se urliltsl
o lejl lásku" Poíorovatel

NEB RASU
— V Palmer bvl zalolen spolek'

ta uoelpji buben! runkího houiaau

— U Klwood shořel fřibftek
íarmera Korda útrata liuoo pojí
stem 1730

— V sobotu tvden bvl bv málera

vyhořel masný krám krajana Franka
Vanouse ve V eston
— Ve čtvrtek spadl do řeky

r:ikiiorn u telili li tiiet? nocn Jiinus

ay Campbell a utonul
— IlutterBeldova ranch bllle

Wausa vvhořela v nedčli ráno zp&
- _

soblo skoUu :JUyyo
— Bifle Htanton vvbořely Spycha

ry a mastale jarmera isasneua v

pátek véčer Skoaa obn&ál II 300

— V noci na sobotu zničil oheň

tiHbvtek farmera Nillsena západně
od St J'aul bydlícího Skoda je
1400

V (Srand Island přelet byl

parostrojem a usmrcen právník J II

Itanda v sobotu rano Ctitel pre

jiti trať před přijíždéjícím parostro
síro em

V sobotu vvhořela velká stá]
Koeba mova v Hlair a několik ve

dlejňích stavení ňkodaobnásí 6000
— V U arks vyhořelo poradí obono
dli ve středu místa v pondělí ráno

Skoda obnáší přes f30000
— V pátek večer Jel Clifton Kves

v Lincoln Co domu od souseda
zbloudil po tmě a spadl i koňům

do rokle 40 stou hluboké Clovčk i

kůň nalezeni po dvou dnecn mrtvi
V Titetinehl utonul tiři koupáni

E P Cirenalizh Vracel se domu
z místa kde zpeněžil fůru prasat a

zasta7il se u miyna aoy se vykou-
-

pal v rybníku ale nauzi ve voae
smrt
— V Decatur zastřelil sedmiletý

hoch K Urewera pětiletou svou se

střičku Hráli si pospolu ve světni
oi kde stála ručnice a hoch přisvojil
si jí za hračku s obyčejným v- -

sledkem

— Letos iako vždy Jindy budou
a n!li6vati nLruunf vdtAVV V kaž

dém okresu Kolik CechS se jich
sůčastnl t My víme Je češti roini
ci budou mltl mnoho lepši preumeiy
pro výstavy než ty Je ouaou vysia
Vény

— Státní auditor odpírá registraci
$1 10000 úpisu vydaných okresem
Donilas na splacení propadajících

pynl úpisu vydaných ku stavbé

okresní radnice a sice a té příčiny
že úpisy datovaný Jsou v neděli ně-

jakým nedopatřením
— V Cirand Island spáchal samo- -

vrkldu zastřelením hostinský Chri

stian Corneliou Zastřelil ae ve

vlastním hostinci a mrtvola Jeho

teprv v pátek byla nalezena Před
3 lety zahynul tél sebebevraldou
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prolil JJ ÍMfilkn f IM'iríll li i

- Vibiroval iikh'iif lk ř

rií ptivoUl ( n vtitntin Mi '

CimtUII nlfi#n bjl t llbk#
rosu im nul rri'ifi oi tnhrntj

k lil vl 11 I s vid řffi rtirt t)i

ty Udí vidsl k'B#Ati pi dobrem

Iíri tlibr který il v !"

loviel rníiitill'i tt In tlihl ikfo
'eloii NebrsskH imiřil rannou ku-knř-

fit dobro I polkodil 4eťbna

ostatní Koncem tý lne min a po-íátk-
em

tobot spřcbbi řnlsly al

net Hidou li bolnlttí Iet v tér htd
dnech budetti míM V Nebra
koro 'i plnou nturolii blavbl rl
plodiny kukuřic

— Na řrm4 hloeterrnana v Bul

lerCo vifial mlátící stroj při
mlkenl snad třením a shořel t se

tohy pšenice se 4') akru Petr

Mendinge při vtniknutl onne
a noha přišla mu do cylindru

a řást nohy se 3 prsty byla mu

rozdrcena

— Při stohováni péenice na far
mé n J Smatlana u Schuy er příst 1

k vážnému poraněni min pondělí p
Jan Sinkula Právé kdy! podkládal

poslední snop na vršku stonu smekl

se a sřltil se dolů dopadna hlavou

n zem Dopraven bvl do Schuvler
kdež dostalo se mu lékařského ose- -

tření Jeho poraněni Je vnitřní a po

vállive
--nvii-

Před několika měsíci upozor
nili Isme na to že assessoři odhaduj
mu elek až směsné nízko uvedli
lume několik příkladů ne snsd proto

%

le jen ti Je2 jsme uvenn tak jeanau
nýbrž na d6kaz jak všeobecné aises
soři jednají a pftjde-l- i to tak dále 2e

v celém státu nenaleznou assessofi
maletku ani co bv se veslo poi
2non1liIrnnii Kl víří II Tt(T fní'lnH
pjjtiin

— -- i i
tavit tnhn nJUlortleV M a lot elf n

státu odhadnut jest tak nízko že

daň nepostačí ku krytí výloh
státních a tudu scnoaek jesie
vzroste

— Blíže Wahoo nalezena bvla
v houštině mrtvola Jobn Wardasta
rého osadníka ze severozápadní óáati

okreu Byl starý mládeneo a ve mě-

stě viděn posledné ve čtvrtek týden

As 14 mil od Tecumseh vyžá
dala si v pondělí sousedská hádka za

obřC jeden život lidský mimo čehož

Hna osoba smrtelné a druhá lehce

nfiranéna líoíiatv iarmar vnas
Snhultz měl iiž do delíí dobu mrzu- -

iiHtí ba Houitndem Abbottem lehožto

vepřový dobytek do polí mu lezl a v

pondělí usmysiu si zeiououuvi nu-kol-

kusá postřílí Když tento na

odpor se tomu postavil střeleno naft

synem Scbultzovým Charlesem i
dvojky tak le smrteme poraněn dví

Jakmile zpráva o tom do města do-

šla vydal se Šerif se svými příručí-m- i

na místo zločinu a dopadnul
Schultze s dvěma ieho ayny as míli

od farmy a vyzval je ku vzaani se

a když tomu vyhověno nebylo za

hájena palba prt nu starý nenuuz
usmrcen Charles poraněn a rrana
zatčen Charlesovi podařilo se

uniknouti

— Z Linwood se nám plie: Velké

sucho prSet nechce korná ni Je na

polovic suchá tak le větSina far- -

mářa Ji sekft na seno aoy apon
dobytek i ní něco měl— Minulý tý-

den potkala vážná nehoda naAeho

řezníka pana Vanouse Několik

našich občana se Jelo koupat kdyl
AnM ni m nolovičnt cestu kolo se

jim rozsypalo a pan Vaftous spadl
tak nešťastné 2e si vvrasu runu tax
musí chovat — Nu alespoň se 10

naučí bude to třeba brzy potřebo-
vat'— 38 července isme měli to

potěšení vidět hrát ProkeSovu spo
leěnost a Cech Hráli zde za spoiu- -

tíA nknvánf dd Hanse a uaricka a

sl Daříčkové se Schuyler Líbili se

WO fcl II btl pik'fje al htl
asi nebyli spokojeni návltíf o

ab la byl
e slibá h n y t# ř

wM bf I řtř lt na sílí dus lelnl jl
ko jtl Ihříknvi ř II

— Al di mlnsUbo li lo byl ni -

n']( ř!4iiek (iternira MJor#
Islrn I h!fi b inhwll n W

uiitiJrt lk Jsk po-- i

hHeny byly JM ntdíj ftebf
vtMo najevo ř mimi mnoba Jj

kff h l4tnotl které 11 nolMrt- -

fjf má I in I %4 k slíbí l nlt

hplř)l Ilji J I několikrát ksoii
I4tm pro tntn státní ly a Jt
nilki neifii nt rnilem 6- -

střelnímu vjlxri ku kryti tyd4řl
š a aa iannnrio so ovtem siipii u

f min

— V Ctaíkson bu Ion míli i vel

kon slvttot a i' Mokolová budou

vedenij li N4fo lni Jednoy H #kol

ské Uváděl obřad vvkontil sta

rota Z4p Z ipy p Ant Krenl a

a n4'elnlk Z4p tipy p Jo Perl

vstaOmtht Na oslavu toho bu le

oIbýván výlet a- -i I míli olClarkon
V kráoém baji p Frant Dudka v

neděli dn 19 srpna kdelodbýváno
bud tél veřejné sokolské cviěenf
ku kterémuž Jou poivkal Sokolove
l celé Nebrasky Přípravy dějí se
velké — Tanefnl podlaha bude v

rozměru 3550 — l'éatníci budou

míli Příležitost seznati SokoUtvo a

leho cíl a snshva ťřiilti k poznání
že Sokolstvo není zde jen k vůli

kotrmelcům jak posud někteří se

domnívají nýbrž le to Jsou lidé o

vvvm tě esnt i duševní dbalí a o

nnvzneSení nasí české národnosti
m t - t Jt

zasloulill le i starší ma
_

uosti prue- -

i ii i i

Zliosil I v lomio spoift'J e ni iiu
veřejnosti ceiké prospěli

— a

— V tomto čísle předvádíme čte
nářstvu našemu v osnámce na liném
místě tohoto listu novou firmu komi

sionářskou ktvrá prodává živý do-

bytek v trhu south-omažské- na níž

se mohou rolnici ktert posyiajl
dobytek do trhu obrátit Vsickni
lennvA firm? livdlelí nn lita v rflft

kých osadách v Ňebrasce tak že
i sou mezi českými rolníky 112 dosti
známi Jsou to Lew Speits který
míval dříve v David City obchod s

-
obilím a vepřovým dobytkem liugh
llťchoock r Urete xseb kdež vedl

po léta obchod a dobytkem a D B

Olnev který býval po mnoho rokli

d&věrným nakupovatetem dobytka
v a r ď%t

hrmu Nelson Norns i unicagaEro
se BPoiili k založení komisionář

ské firmy a usadili se v čísle 200 na
druhém poschodí v Exchange

bu-do-

v jatkách v South Omaze Za
svého kasfra a knihvedoucíbo si zvo

lili pana C A Caldwella s Wilber
Neb kde býval až do nedávná kasí- -

rem v První Národní Uance a bydlil
v okresu Salině přes 20 rokfl Vsich- -

ni tito pánové jsou staří zkušení
obchodnici s dobrou povéstf Kra

jané kteří chtí zasýlati dobytek
měli by si toho povsimnouti a nrrau
tuto zkusiti a zaslati lim náklad do

bytka na zkoušku Cni se vynasnaží

uspokojiti svů zákazníky ponevaaz
si chtí zbudovati stálý obchod Oni

vždy dostanou nejvyssi tržní cenu a

odvedou peníze v den prodeje Dou-

fáme že mnozi naši čtenáři se na ně

upamatuií a svými zásylkami je po
i- -n

Všem paním

odpomřuji užívat! Trlnerovo hořké víno

proti vRem pohlavním nemocem Dok

tímto celé veřejnosti o zdiírných

Mincích Trloereva hořkého vína které

mně Jedině uzdravilo z mé zdrzenó po

hlavní nemoce Jíž Jsem byla 33 tídno

stížena Měla Jsem více lékařů z kte-

rých mně žádný pomoci nemohl a tudíž

lnem lékft radřjl přestala uíívatl a Jenom

pro chuť k Jídlu brala Jsem sl a Mřu

Je&tě častokráte denně malou sklenku
iwbiin vlna WiprOm mni neleň uleh

čeno bylo alo neočekávaně Jsm byla
přivedena k zcela novému životu Jsem

ochotna kaidému dle přání podrobnřjl
osobnú oilpovcuiu

Assa FočíkovI
171 DKoTa ml Olloao ni

nkrMnímí fcomUtři epoleinoetí

ktr4 (f bi kf4I i a řky Plstíc

po Iniknoiiti řhre I durdnitf tk le

koneel yp4n bjti m4J ll4llnl
volbs v n i fíb!natff roibo-lnot- l

fňá idl #pfdeí otl pfpřa f obfto

ti tlMo'rf0 potoUfis lýtj má ěl

ne V ilba dl wnnl okreerilfH
komiM lelbýtánt bu I dn 4 4M

O iolmlnkárb aa Jikffbl volba

vys4n i dlabopisy fv

l#ny býtl mtjl Je n4no pf řelon ťy
A'% a tlsvnlin bodem lu bylo k to

výlohy felby váním ivláitnl volby

spojeně křjtl má koneí n docíleno

bdodiiutl v tom smysle I pro

Jdou II dlebopiyf laplstl výlohy

okres a budou li porařeny itplarsay
budou vjloby spoleěností Dl spo
teěné úmluvy má biti společnosti

povolen I milion v dluhopisech v

20 le(e h splatných a 4 proe úreka

neourli:h Kanál počínali má cxl

řeky Plalte fi mil od Vrt mont od-ku-

poved severně v délce 0 mil a

i míle rápsdně od Arlington na řece

Kikhorn odlud povede rovnoběžné

s řekou až k Arlington odtud smě

rem Jižním podél tratí Union Paci

fic dráhy k místu Jižně od beymour

parku a odtud severně k místu ko

nečnému kteréž nesmi býti dále nel

4 míle od nynějších hranio měst- -

ských a v obvodu okresu Douglaa
Délka kanálu mí řiti má celkem 40

mil dodávati musí 750 krychlových

stop re vteřině po 24 hodin a 1800

krych stop po 10 hodin denně 8

prací započato býtl musí nejdéle do

15 října tohoto roku a do 1 června

1895 musí nejménó 175000 na práci

materiál a na vykoupení pozemka

vynaloženo býti Kanál dohotoven

a používání svému odevzdán býti
musí nanejvýš do 1 října 1898

— Ve čtvitek večer odbývána ▼

Exposition Ilall velmi četně navští

vená valná schůze dělnická v níž

hlavníni řečníky členové výkonné-

ho výboru Rytířo Práce byli Hlav

ním řečníkem byl ovšem velmistr

organisace té Sovereign kterýž zá-

sady Hytlřft Práce objasňoval na

důležitost organisace poukazoval a

konečně veřejnost vyzýval by stáv

kujícím zřízencům železničním vše-

možnou pomoc poskytla To se roz-

umí že Pullman při tom také svůj
díl dostal Ku konci přečtena a ku

podpisování předložena petice kte-

rouž impeachování nejvyššího ná--

vladnlho uineyno se pozaauje
ní li aa airkami ni hraiípíww - — - J f

způsobily ve čtvrtek zase jeden onní-če-k

a sice zapálily dvoupatrovou
stáj a kůlnu dra Whinneryho na 33

a Maple ul Než hasiči k místu se

dostavili byla Jií cela buaovajiia-men-
v

zahalena mimo čehož rozšířil

se požár i na residenci Yatesovu na

níž skoro za 1500 Škody zpasoDeno
než plameny uduBeny Ur Whin-ner- y

odhaduje si Škodu na $1200

V sobotu o 1 hodině ranní zni

čena byla v Council Bluffs požárem

půjčovna koni "lilue uarn" na

Kroadway mezi 9 a 10 ulici jakož
i sousední XNortnwesiern noiei iiosie
i hotelu zachránili pouze to co na
sobě měli v stáji pak ohořelo 15

koní Skoda obnáší 12000

— V neděli po 6 hodině večerní
zničen byl požárem domek S Jchn-so- na

na 20 a Dorcas ul čímž Skoda

$300 přesahující způsobena Kterak

ohefí povstal jest záhadou
— V pondělním zasedání výboru

veřeinýcti prací propuštěni všichni
dobližitelé v oboru pouličním i ka

nálufm a prače a nahrazeni novými
Mezi propuštěnými nalézá se i J Ji-

rák Nástupci inspektorů v oborů

kanálníra byli již jmenováni v obo

ru pouličním budou pak komisarem

{VAřipal cíli J LU cil v a v y v w uuvo

! I I - - i 1 i II 11f ri i"'F'inini armm' 11

c vire pia nelil bo vypb
h?nU 4 pravda fay Jo

a m4'o t4lv mnoho- - r

'r ttetlťpift rn MIK to ♦ rtřnl

nOU f)P'lfll 'l fit ho fiititrt

llf)f t Mřinou Iifl5fri ffl

i a lttk uakntocnf a se

I kotřřnf I Mil Tu !'')( liji
I

Viit lllim I 14 K'lyiy fr tk

'ol4lti jednotlivci motit jil ]&m

Ml

Stará Národní budova unad tulFf
i f !!Kťiim pvnuiaiivu iiiiviiiwh

n( o ni nikdy ani cmfnky tSnad

í anrLvfvit ki fiivulf In niknrnu

I co do toho tdali hi vyiácf neb
A přece na ni vAichnl tfcliove

iktUali a v n( utrkeli Byla
tiAnt an 11 ttm účelem kliV {umu

a -- — - v 4

Jfli protKtlmnt utředinko než ni k

oma lelmu j)omalem atlm

j( driíme a5 ul ani Cechové v

olí nerftitávajf a iodudnictv(
( ao ani tironajmout runkému

Jo kterch 1e v okolí hoínoHt

řTeden adeJSI lint přinenl dopis a

icaga v cřmi ne vwecka v:n% za

lííill maietka tam tři ntraiku svádí

Cechy a Poláky Ta chicagnká
lice DfmuHÍ stát ani ca énupec
!'iuX irpfnv&ln ln Art Trřanft A

lierikánft anobo ti Ceňt! buřiii

) ra obo pancéřové koSile

y orgánu Sokola řctl jsenii íe

ÍJbicagu chystají ke stavbé veliké

Iicviftny Přijde li k tornu nebylo
Cmoíno poMtaviti budovu dle plánu
Užkého Nár divadla? Ovnem

t by vée bylo ve amenřených ro- -

yyoh k se značnou řmonou ve
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