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1 ovfd2í se pravdivou dlulno vyHudovoti a Jan Aslrk # Sa lie Třís-

kovou

- Okres Kalin bnde mít! letos

k placní $1932044 státní dan a

sice do všeob-icnéh- fondu $1$5M

JJ nmořovadho $I33S2 ko-nl- ho

$il7ll64 universitního

$1016 M pro 4lv pro bllK-- e

— Naše slavná polic! taletle si

tM jednou na na'e karbaníky a alee

vybrala v 4tk ? noci bernu na 99

Fort ul právl proti kaárplm se

nalítající lírn tálo navštěvována

byla výhradní otbrojanýml syny

strýčka Hama i šest i tíehto j#l
kartami f ruce dopadeni t

j
II octnu

to ta rnflleml Herna uléiala se

NEBjUSU
— Ulil Hwsnton tmM starý a

válený osadník J F Morava

— V llferuf vyhořela ? noři na

sobotu Mnice pivovaru I irk Uros

— Poutáni dráte v Lincoln ut
noven byl ářVdnl správce (recelver)

— 'lU Sokol ve Wilbsr uspo
1414 v pondéll dne 91 tsdna malkar
til ples

— Ve státním sni um imI4 v

snŠmovné poslanecké 31 roluíkó l
tiiubl 29 jsou rrpublikáné

— Stát ni tnšm odročil se ve ílvv
tsk po bsitoupent nového guvemé
ra do pondélka tohoto Ifdns

Omaha tmáhá sa jíl taká ni
npravdifsWho hraUu Poílaf to

til a Alma
rj ráts fa papnfi uráčilo

idojílbo milionář John A

Crrigbtona dosavadního clrktvnlho

rytlřs v ÍUboř# Jm#novatl hrab
tem dvora psp#lkho a t4(ii clrkev

nlbo a 1# vrikery odmsky jkol I

patent hr!M na cestl jil ntU

ajf — Crighton Jst J Inlm i n#J

LorlivIjMuh katotlkd na cUtn rápa-(1- A

a kalduroénl vínuju tiío a tínlr

dolaru vt proplch svaté církve
Z ut4vojl vlatn(rni penltl byl
doul lalvlít 1 polřtbojml fotil

opatřit dlulno uvétl novoa uruvm-ni- c

i §v Jtít na lt ul kolej
Crtigbtonovu a klátter Uiilotrdných

tr
— V sobotu cdpoUdns (sterna

4

ati Ve středu talčen byl f"'
meř M Klliott bydlldí dvacet

mil od 0'Neillna podeirenl le byl

ItHinírn hihii' _t i
kočím který Mdil kn přepálené-
ho povoiu Hcottova a který! oji

l iiitnst Icdiio- -

ho i Učnlka Ilatál odhaleni v?

této tajemné udlsti očekávají

netrpělivé

Nova (Tsku osada
lalolená v ]lnun tUrron íWi
vtrftttá očividné Nedávno lomu

o byly potomky tyto otevřeny
osnováni a táldijfc( krijané jíl
aJ tskoupili :
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Já mám 413čtyryctlek 16520 akru

dobrých pozemku v lomto okolí

které chci prodat pouze Čechům též

přt 200 obchodních i eoukromých

lotů v Haugen kde v krátkém čase

bude jedna z nejlepších českých
osad ve stálu Wuconsin Půda jest
zde první jakosti zvaná lesní hlína

(Timber clay) jež přináší bohatou

sklizen

Zde nemáme žádné blizzardy jako
v Minnesotě a Dakotř ani horké

větry jako v Kansaa a Nebraace

Tyto pozemky ]sou většinou rovné

místy trochu vlnité a pouze od $ Jo

4 mil od železniční stanice Haugen
Farmeři zdejší jsou pilní v letě a

žní v zimé a dřívím tak že zde

možno vydělat peníze každý čas v

roce

Pro chov dobytka jest to'o místo

jedním a nejlepších ve Spoj Státech

neboť dobré trhy jsou zde na blízku

Pastva jest hojná a půda zdejší vý-teč- ně

se hodí pro seno pšenici žito

oves brambory a jiné farmářské plo-

diny Mnoho krásných jezer hemží-

cích se rybami a malých potoků

protíná tylo pozemky Ceny jsou

nyní od $3 do $8 za akr Kupte
sobě nyní dokud ceny jsou nízké
neboť očekávám že do roka nejméně
200 rodin si zde zakoupí a pozemky
ty vstoupí do dvojnásobné ceny
Zvláňtě použijte příležitostí a vy-

berte sobů některé loty v Haugen
které možno nyní koupiti od $1500
do $160 za jeden
Toto není žádný klam neb bála-muče-

i můžete se odyolati na kte-

rýkoli Bank v Severozápadě na mojí
zodpovědnost
Prvních 60 rodin může míli v

krátce pěkné farmy při městečku za
velmi nízkou cenu Mapy a oběžní-

ky popisující tyto pozemky zašlu
každému bezplatně na požádání

38x2 Esu Claire Wis

FRANK CUBA
časzt raivxíi

SCHUYLER - - - NEB

kal o)ipoUlUT)ll polWaMti pljéij
Mula m Bwaovttf Bu)ťk vjrmiai didlotvl a

Houcho 1 1nfíri
Udí IrApvni rakem DiUinoati rhoumat!- -

mara aneb jakoukoli jinou Démoni popltta
oenioo pnioiteii aulrTite aiitn fa mi kolhy ťouaa ta II kal1 ou na-- v

moo vio vydáni pM tom nmi a nk tádnt
nelKř rim II Trttlm pod Urukou re 30 dnreb fnetudete-l- l apokojenl Vrbojll janra mnoho JI
at oo' i aeTKlaly nadíje na molna udra- - 1

venL Trbollm lva Adreaa:
M lr Ant WUdmam 7Ve Jiiteri Wii

yrotrpícf PRUTR2I
prumTtrn p4JeatNRJIrtL M Ala být noaan

USSílSatifu

$:I3"J a do fondu podporujícího

$13M

- Ve Kalit City přejt byl via

ksrn v sobotu večer m t strojvsda
Vm Rowlty i Wymor a obl nohy

nsd koleny mu rotdrcrny lak le

následkem toho v triku imiM
Seskočil i parostroje u nádriil díl

ve bvl strol tsstavilatak padnul
9

pod stroj Zanechsl tusnlelku a ne

mluvné
— V Nsbrasce je flStf míl tavod

novacích kanáfft a iavodA'ij se jimi
364000 akru po leníku Stavba dát

šleh 1411 mil struh seobmýílí V

následujících okresích jiou jíl
kanály: Buífslo 15 míl

lilaine 16 lísaner 4 Chtyenne 108

Cherry Ift Cwter 4 Dswson 10J

Dundy 75 Deuei 9 Dawes 20 Kur

nas 20 HiU hcock 41 Hayes 3 Holt

13 Keith 32 Kimball 6 Lincoln ft9

Pbelpt 21J Red Willow 16 Scotls

Bluff 160 Sherídan 10 Sberman 14

Thomas 6 Valley 13

— Únos liarrett Scotta v Holt Co

jest posud zahalen rouškou tajuosti
Šerif a přátelé zavražděného pod

niknuli minulý týden prohledání kra

jiny ale nemohli nalézti žádnou

známku po Scottovi V sobotu od

bývána v 0'Neill acháte občana v

které přihlásilo se ke 100 osob jež v

neděii vydaly se k dalšímu hledání

rozdělivše se na dvě tlupy Však ani

to nemělo posud výsledku ač jedna
a tlup soudí že nalezla stopu po

mrtvole ve studni na jedné opuštěné
farmě kdežto jiná tlupa soudí že

snad mrtvola vhozena do řeky

Whiting mostu a uvázla v písku

Minulý čtvrtek zatčeni byli ještě

Milt Roy James Pinkerman a Geo

Mullihan co podezřelí z účastenství

únosu Roy je v podezření že je

majitelem vozu v němž odvežena

manželka Scottova s dílkami a ne
teří
— Velké vzrušení spflsobila v

Holt Co na nový rok zpráva že

den před tím unesen byl a nepo
chybně lynčován Barrett Scott bý

valý okr pokladník který jak již
jsme vícekráto sdělili uznán byl
vinným zpronevěření asi $70000
okresních peněz a odsouzen byl na

pět roku do káznice Jelikož zadal
u vrchního soudu zmatečni stíž-

nost povoleno bylo mu zdržovati
se na svobodě pod zárukou V

pondělí minulého týdne vracel se

Scott z Minneola do 0'Neill pro-

vázen jsa manželkou dcerou a ne-

teří V osamělé a kopčité krajině
v místě kde bývala pošta Parker
asi 10 mil od 0'Nnll přepadeni
byli tlupou ozbrojených mužfl kte-

ří zahájili ihned střelbu na povoz
a zranili Scotta i jeho neteř a za-

střelili oba koně Scotta pak vy-

vlékli i povozu a vhodivše jej do
vozu jiného odjeli a ním Ostatní
členové rodiny naloženi na jiný
v&z který jiným směrem je odvezl
Z počátku mělo ae za to že vyko-

nána na Scottovi spravedlnost od
rozhořčeného občanstva kteréž

neustálých průtahu soudních domní-vat- i

se m&že že Scott ujde zaslou-

ženému trestu pro své zpronevěře-
ní Později viak vznikly různé po-

věsti jiné Někteří soudí že bylo
to přepadení loupežné zosnované v

té domněnce že Scott veze a sebou

jmění o které okrea oloupil Jiní
Opet BOUdl že celý ten UnOS jest
pouhá jenom komedie tosnovaná
Scottem a jeho přátety aby sprave-
dlnosti ušel Tvrdl se že ve tpro-nevěře- ní

tvém měl Scott spoluvin- -

niky kterýmž dal na srozuměnou
že nesmí dopustili toho ' aby on
i
saio trpei a íesui mu nepomoneu a

Výlohy SOUdní ním neponesou že

vle prozradí a proti nim svědčili
bude Ktori a těchto domněnek

ye staré stáji byla četné navítlvo-vá-nt

a ''správcem" jejím hyl vojín
Jame Brady Veškeré Mríienl her

oj a několika stolie atolů níkolik

hř karet táoby bracích tnátrek

Sestávající bylo tabeveno Ti kteM

ku hře přibllleli lrt'čtnl
toule

— V 4tk pfsd půlnocí vyvoláni

byli hasiči dvakráte pokaldé bylo to

ale poutě k vůli poláru menšímu

při néral lidná značnější škoda u

tpůsobena Prvé poplašné mámeni

dino i 30 Marcy ul k lel spůo-b- o

malý ohníček vyklepáním dý m-k- y

i kdel vtniknuvšl táledern to-h- o

plameny udušeny dříve ril baJ
či oa roíto ae dootavili Urub'
loaroooS d4no t 23 i liort ol kdel

ntn4tným donud ipfiobem ttniknul

po!4r r budovi F D Coopero? ě V

budové této bydlel A A Hird kte

tjl frkni itřbovali ae rníl a vřtiinu

oibytku k ode14oí připravenou jíl
mil Skoda ca budovd p0nobeo4

odbadaje ae a na $400

— V noci pátku na (tobolu

udilo a hromadné oloupeni hot& v

hoUlích Paxton a Miliard a pokud

mámo odnesli lupiči tebou co tyté-íe- k

loupeie ▼ botových penzích a

klenotech kolem $3000 V Paxton

hotelu ukradeno bylo hostům pouze
klenotu v cení m 500 hosté v Mil-

iard nepochodili ale tuk dobře a

ukradeno jim včcf a penés v obnonu

aa $2500 Nejvétíl ztrátu utrpěl
silák Sindow právS v Omaze před- -

auvení pořádající jemuž ukradeny

hodinky na více jak $2000 ceněné

Jedinká stopa kteráž k vypátrání

lupičů vésti m&že jest to že v pátek

peSer dva cizinci v hotelích těch po-koj- ík

ae zjednali a i předu taň za-

platili ráno vsak již v prachu byli

V neděli k ránu podařilo ee policii

dostati za mříže James Griffina alias

Tom Einga Wm 0'Briena a Wm

Bečka a dle vieho hromadné ony
krádeže trojici touto spáchány byly

Trojice Uto přišla totii aa kolem 3

hodiny ranní v eta?u poněkud pod-napilé- m

do Miliard hotelu a chtěla

vzíti si tam světnici a když klerk

vyhověti jim nechtěl počali mu spí-la- ti

a vyhrožovati následkem čehož

týž pro policistu poslal Sotva že

policista do hotelu vstoupil a Eing
jej spozoroval vyběhl druhými
dveřmi na ulici zvláštní náhodou

ale právě do náruče kolem jdoucího

policisty Russella vběhl Sotva že

trojice na stanici dopravena byla

pokusili se ptáčkové o útěk a strhla

se mezi nimi a policisty pravá bitka

t nu i mými 2e eznymt piyvauarm
házeno bylo Vězňové v krátkosti

byli přemoženi a za mříže dáni Při

prohledávání jich shledáno že

0'Brien v ústech ukryty měl tři dva

cetidolary a Eing spozorován právé

když něco námahou polýkal Po-

licie jest toho přesvědčení že trojice
tato za účastenství ještě jednol
člena bandy krádeží jak v Miliard

tak i v Pxton hotelu se dopustila a

doufá že ae jí záhy podaří většinu

uloupených klenot& zpět dostati

— Dle výroční zprávy výboru ve

řejných prací máme v městě nsfiem

7683 míle dlážděných ulic z čehož

dlážděno jet 2319 míle dřevě

nými ipalfčky 2307 míle kamenem

3035 míle asfaltem a 1019 cihla-

mi

—- Že časy jsou opravdu zlé vi-dě- ti

g toho že v městé naSem počí

nají nyní krásti již i py V pohlední
dobé oznámeno policií ukradení
anačného počtu plnokrevných psA a
má a ta to ie zloději dělají a nimi

dobrý obchod a sice tím spflobem
že je do jiných mést posýlajf a tam

dohřeje zpeněží
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— V i ones vtoikl v noci na

díli obfft v botlloci Ktefsové obQ
a rtrávil jej I vitejtkh 0 stavení

— Krajský soud v Haundert Co

bude tasedati v dnech 21 leJna 13

kiltnae7 října v Iiotler C 26

áoora 3 června a 1 lUtopadu

— Ve Dwigbt Butleř Cot talo-lenb- yl

aokoUkf sbor který čitá
21 ClenS a nichl čtrnáct jest ovi- -

ríoicb
— V noci na minnlon středu vy-

hořel v Hed Cloud obchod ll M

Martin & Syna a fotografická gale-

rie Wrgmana Škoda obnáší přes
$3000

— Z okresu íioyd byl poslán do

Iowy téi ještě pan Koráb aby tu

vypronit podpory pro krajany usedlé
v Lynch a Bush precinktech trpící
následkem suchá

— V neděli před novým rokem

shořela ve Wilber kolna a stoh sena

krajana Vokouna Jest to podruhé
co pan Vokoun ztrátu ohněm utrpět
má se za to že založeno bylo rukou

zlosyna
— Z Broken Bow zmizel pošt- -

mistr W A Gilmore a vyšetřováním

poštovního inspektora shledáno
že zpronevěřil kol $2000 Odjel

před vánoci do Omahy a více se ne

vrátil
— SamovraŽdu ze zrazené lásky

spáchal mladý krajan jménem Frank
Suda zaměstnaný na farmě pana J
Eašaka u Milligan zastřeliv se ra-no- u

i revolveru ve čtyry hodiny rá-

no na nový rok

— Krajský soud bude zasedati v
Salině Co v dnech 11 6nora 6

května a 16 září v Clay Co 12

března 21 května a 8 října ve

Filmore Co 26 března 4 června a
26 listopadu
— J W Argabright ze South

Omahy bývalý policista který mi-

nulé léto zastřelil v Auburn svého

tliána byl souzen minulý týden a

porota uznala jej ♦vinným zabití
Soudce uložil mu trest 10 roku
káznice

— Český hřbitovní spolek ve Wil
ber zvolil následující úředníky: Wm
Boháček předseda F J Kobes ná-

městek Jos Melcer st pokladník
J F Spirk tajemník ř J Kubíček
Ant Šimonek J W Wondra dů

věrníci Frant Kašel hrobník

— Česká lože Neodvislých Dělní
ku ve Wilber zrolils následující
ůřadníky: F J Kobes předseda
VáoŠafráneknáměstek VáoŠesták

pokladník Jos Černý tajemník F
KubíCek průvodčí F Charvát a
Karel Doležal stráže Jobu Honzík
Robt Sharý a Jot Vaněk důvěrníci

— Pau Max Slorkan ve Wilber- -

který po dloubou dobu trpět nedu-

hem a za účelem operace minulé léto
T Chicagu meškal ohlašuje že a no

vým rokem jest mu možno opět k
obchodu svému dohlížet! Přejeme
p Storkanoví aby ůplaébo uzdravení
dosáhl

— Několik českých párku ▼ Sa-i- ne

county započalo nový rok vstou

pením ve slav manželský Před no-

vým rokem vyzvedli ai povoleni k

lenřní Matéj Janečk Marií Po--
majztovou Jostf NWherný a Annou

byla ťřrnoíiká nsvfttka Ntllit Ho--
binsonová pro opilství a nepořádné
chováni a ta mřllt v policejním vé

sem oyia vsazena iiolem 3 liodiny
v ntdťli a rána nejsoua nejpli jté
vyitHstivllou pokosila se o sebe

vraldu saikrcenlm s na rurniku

který! na vodovodu si zsvřuíls

Kdyl vsak ji (o do opravdy škrtil

poilo a dech seji milovat pofal dala

se éťrnoíka do takového jeku la zá

by celá policejní stanice na nohou

byla tak la leité v In odříznuta

býti mohla
— Ileznlk Geo Scbmiti mající

obchod na 26 mezi N a M ul ozná
mil v sobotu policii zmizeni tvého
klerka Wm Cora a vzdor pilnému

pátrání nepodařilo se dosud stopu
jeho nalézti O Cora samého by
čerta Scbmits dal nebyli té okolno
ti že týž zároveň mu $453 té! odci
zil % tu spfisobem velice Šikovným
Cor zastával totiž u Schmitze místo

účetního a co taký kaidébo měsíce
chodil do jatek Cudahybo aby tam

j méBf5n( Wty vyrovnal Za ŮCelem

tím dával mu Schmitz z pravidla po

depamoa bankovní poukázku v níž

k vyplnění pouze potřebný obnos

zbýval a toho právě v pátek Car vy
užitkoval V jatkách totiž nezapla
til na ceitě zpáteční viak ú poukáz
ku vyplnil a vyzvednul si do po
sledního centu vše co zaměstnáváte

jeho na banku uloženo měl a a obno

sem takto získaným jednoduie do

bot prásknul aniž by se bylo poda
řilo dosud na stopu mu při jiti
— V sobotu odpoledne zatčeni

byli policií South-omažako- u Chas

Compton a James Coggins na obža

lobu i malokrádeže Muži tito ob-

viněni byli le před několika dny
ukradu Ld Qleasonovi na 28 a P
ul as za $12 Šatstva Než k soudu

nimi doílo stotožněni byli JJHop
kinsem co dvojice kteráž jej před
několika dny na ulici oloupili chtěla

následkem čehož v pondělí proti
ním žaloba pro loupežná přepadení

vynesena byla
4 Maskami ples Podp uuavil
T Se 4(-- # ? SolUh Q d

se nad očekávání zdařile Obecen- -
stva seélo se hojně aby se tu poba-

vili patřením na pestrý rej masek a

soudc&m bylo věru těžko rozhodnou

ti které masco cenu přiřknouti Ceny
obdrželi následující masky: První
ženskou prémii (bohyně Svobody)

paní Vařáková druhou prémii (kvě- -

tinářka) paní Eunclová třetí (cikáa
ka) st Paláčova První mužskou

cenu obdržel (flažinetiř) p Eudrna

druhou (biskup anděl a čert) p Há-je-
k

pí Hájková a Hanzlík třetí
(Indián) p Lát První cenu pro
sasky obdržel p Jos iilaba drubou
Jos Štěrba Po odmaskování nastala
všeobecná srdečná zábava dlouho do
noci trvající
— Zdravotní inspektor nařídil za

měsíc prosinec v ohradách dobyt-
čích usmrceni 72 kusu nemocného

dobytka vepřového a 7 kusu hově
zino
— South Omaba není ještě pla

cením účtft za neštovicemi onemoc
nělého Rasmunseca hotova Celkem

již vyplaceno ta ošetřování a živení
téhož téraf $500 a tu jeStě v pondě
lí podán majitelem baráčku v němř
Rasmusseo ošetřován účt aa $200
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