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jest mnoho potřebných ale tél jílle Hcolt stal se oběti vlgilantft ktellza něho vše zaplatil tuk že se navři- -NEBRASKA
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— Nov polární maršál nal

Hedell přišel v sobolu při zcela ne-

patrném poláni k urssu tak vážné

mu 1 1 1 o Itvotl jeho se pruhy

buje Odpoledne vypuknul totlf ol
komínu ohA v příbytku Klrolgerově

Ai 17 ni mezi Ilieknry a Center a

při pospíchaní do druhého pnsebodí

po mokrých schodech uklouznul

plnal tuk neíratuě Že do páteře se

udeřil Z počátku necítil lidných
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hojně potřeb bylo tam posláno a tak
bidé-- uleveno Podobně jest 1 v

liaze O V Dundy Co jest as 200

rodin potřebných v Hitchcock Co

260 Fronlier Co pečovala o své

chudé ! do nového roku O po
třebné pečován' jest následujícím

zpflsobem : Mil sám zvolí si ůstředMj
ní výbor a v každém precinktu neb

školním ditriktu zvolen jest tříčle-n- ý

výbor ku vyšetření nouze a po-

třebnosti má za to Že je
dostatečné postaráno o nejnutněji'
co však ale všichni aneb velká vťU

Ains budou míli zapotřebí bude se

meno k setí —Ve zprávě té postři
dáme zmínky o okresích Boyd

Valley Sherruan Buffalo Ciulera j
kdež všude nouze panuje Již přes
200 železničních n&kladA potravin a

potřeb bylo do konce min týdne

trpícím odesláno a přes 200 prý bylo
na cestě do Lincoln V pátek stálo
v nádraží Iiricolnkém 75 Železnič-

ních vozft naložených potravinami

pro ubožáky a 15 dalUch přiveženo
v noci Minulý týden ohlásila li &

M dráha že nebude žádnou pod po-r- u

víco zdarma dovážeti Dříve se
sdělovalo že všechny dráhy dováží

všechny podpory zdarma což ale ne-by- lo

pravda neboť jen některé dráhy
dovážely podpory a to jen ty které

byly zaslány na státní komisi jed-tlivcft- m

pak íádná dráha zásilky
zdarma nedovážela

— Tél Jed Sokol v Crete pořádá
dne 11 února velkou maškarádu v

své síni 7 krásných cen bude roz-

dáno Bližší vysvětlení na plaká-
tech T41x2

$2500 odmény
Níže podepsaní vyplatí $25 00 od-mfn- y

každému kdo by přispěl k za-

tčení a usvědčení osob ničících ja
kékoliv pivní nádoby neb sudy nechf
čártečně neb úolně kteréž nám ná- -- — —
leží

Ff4 Krof BrtvlBf Companj
AabtBMr Baich BrtwlnfAtaoefaiton
Botth Omaba BnwlDf Cotoptav
Jofwpb ScblIU Browlaf Companv
MetaBrttt Brawlnf Cotaptny
WllUam i Lmbd Brrwluf Coapaay
Pkboi BrawlBf Comaor

Tilil Omalis I!rviii( ÁJtocUUoa

— Chcete li zvěděli bližších a ob
Sírnějších zpráv o farmerskýcb po-
zemcích ve Washingtonu Montaně a

Oregonu požádejte anglicky poštov-
ním lístkem C A Milcbeil Webster
St Union Station Omaha Neb a
on vám zaále podrobné popisy po-
zemků těch (93dt-t- f

FRANK CUBA
ČESZt PEÍVHÍI

SCHUYLER - - - NEB

Zastupuj při vtob sondách po}U)(o) pruti
ohni oeJsputahUf íjlloh spolataoati pijiaj
parita m namovltr najatrk vjraaaá didlcivl a
Coh a4 TM-- if

NOYÁ ČESKÁ LÉKÁRNA

Y DODÍiE NEB

Ctřnf krajane: Dovoluji si Vám tímto oiná- -
mltl to JiM-- otevřfl v domě v Ant Barota
v IxiíIkp Noh norou Cetkou lekán u Iludu
tnll í1y na aklitdi rfitn byliny kořínky thé
vMIJnk olejifky kapky ptáky tnaale na-

pínat pllulk' s t&bix] vtoeo do lekárnr uath
Ui budu mil boj no u taaobu vtcl ku připravo-
váni rpcpptft ať Jsou Jit t Čfh nob od Kkařa

a přípravě jli b vtnujs vidy avlááiol
pel a pozornot Iain nudu mlt velký vfběr
lk& palenlovíeh Jko Bveroy Malindovy
lilahn kovy a jíně a budu v#ly mou anahou
poalouZitl Vám itmltm ncJIcpAl Jakoall za ca-n-y

co molná neJmlriiAJJl
Ioporou£4j0 do la-k- pKzna Vail sna

menám e ve vil acit Vil aluzbovolny
lra39 VINO KRAísL lékárník
Dr K 1 Pertoa mi v U káral svou ttřadorna

LOUIS HASS
ZRUČNÝ ČESKÝ HODINÁŘ

TDODGE HER

Vrřliuta 'eohnv aorivkv hndlnrk a má na
klad! velkou siuťu Iporkt vlrbo druba

xrilfsný tloutnílířii

g- - Vyrábí zvláštní druh doutní- -
k& Sutovýcb tak zv Culan Leat a
více jiných druhá 40m$

jíl po několik let byli r severní čá-

sti Holt Co zorganizováni Původně

zorganisovali se k vypuzení pověst

něho lupiče Doo Middletona a jeho

bandy asi před 12 roky Když to

docílili orgnanisace jejich zanikala

však před rokem byla obnovena

Členové byli vázáni přísahou a pro
zrazení trestáno bylo smrtí Bylo

prý jich přes 60 Minulé leto pověsili

Adolph a John llilla ale tehdy ne

bylo možno vínníky vypálrati Nyní

prý jou vyzrazeni některými cleny
kteří byli přátely Scotta k jehož od

stranění bylo prý mUnoveno 12

členA

— Ochotnický sbor "Mladočech"

v Praze Neb uspořádá dne 2 úno

ra divadelní představení ve prospěch
v bídě postavených krajan A na Zá

padě k němuž zvolil si zajímavý
obraz ze života: "Farář z Podlesí"
Již vzhledem k šlechetnému ůčelí

pro který zábava jest pořádána jest
s nadití že krajané okolní do-ta- v

sjv plném počtu aby spojili užiteč

né s příjemným a pomohli nešťa

stným svým krajaufim a užili zá

rovefi příjemné zábavy
— Pan P Tlusoti majitel sfnfi v

Clarkson uspořádá v tomto zimním

období skvělý maškarní ples př
němž rozdány budou 4 odměny nej- -

lepším maskám v ceně $30 ran
Tlustoš koná již nyní pilně přípravy
k tomu aby návštěvníci užili zába

vy a radovánek co největšícb
— Z Platlsmouth se nám píše:

Práce málo a co jest tak většinou

jen na ledě očekává se trochu práce
na novém mostě přes řeku Platte od

B & M II společnosti asi 4 míle od

Plattsmouth a pak na probírání
velkého kopce asi p&l míle od plalts--

moutského nádraží Na ledu platí
15 ct na hodina a také pčstěma
Udála se zde taková náhoda dne 19

ledna t r a teď ještě ke všemu

toho budou mít soud jestli se dříve

nesrovnají o čemž pochybuji neb
se to událo mezi jedním našincem a

Amerikánem a našinec nechce povo
lit protože on to odstonal Dnes

20 led mají mít výslech před smír

cím sudím v deset hodin dopoledne

— V nedělí dne 20 ledna odbý
váno bylo v Prague veřejné cvičení

Tělocvičných Jednot Sokolských
Linwood a Bruna pod dozorem

společného cvičitele sokMendlíka v

síni Máchat & Kučery za sluáné

návštěvy Na cvičlčícb členech by
lo znáti že pilně cvičí a dle toho
též cvičení dobře dopadlo Po cvi

čení promluvil k přítomným cvičitel

Národní Jednoty sok Mendlík po
ukázav na účel Sokolstva a pak proč

bychom sbory sokolské zakládati

měli Po řeči sok Mendíka zahá-

jena agitace mezi Pražany a dvacet

členů se přihlásilo k založení sokol-

ského sboru Sokol Josef Kudláček
z Bruna svolal pak schůzi a sbor za

ražen Proz starostou zvolen Jan
Fabian a tajemníkem Ant VaAina

Jest to asi již po třetí co v Prague
zakládán jest sokolsky sbor a proto

doufejme že tentokráte se Pražanům

podaří zbudovati sbor silný a vytva- -

ý neb tentokrát mu nebude na ni

čem cbyběti nářadí ku cvičení má

dobrém stavu a cvičitele dobrého

v osobě sok F Pavlíka dřívějšího
cvičitele a náčelníka So omažské

Jednoty a je lí dobrý cvičitel nebu--

bude scházeli ani na činných ani na

přispívajících členech Tedy "na
zdar" pražské Jednoté a nechf co

nejdříve spatříme jí pod křídly Nár
ed Sokolské!

— Seiretář výpomocné komise

vádí následující počty rodin pomoci

potřebující : V Lincoln Co asi 1000

rodin semeno polovice živobytí v

Keith Co osadníci podél Perkins
Co v Login Co není mnoho po--i

třebnýcb podobné v Deuel a I

i

Cheyenne Co t Kimball Co nedo- -'

ly Žádosti o podporu v Perkins Co

je S25 rodin trpících V Chase Co

til a znovu staré místo v banka z

njal Brzy po návratu stal se Me

nem spolkft a stavěl se do těch po-

kročilých řad které zdejší dopiso-
vatel Svornosti ze dne 517 prosince
1801 tak velebil že pry jsou zde

dvě strany v Milligin jedni !e pě-

stují večerní zábavy a pokročilost
a druzí že jsou zpátečnlci a hrubci

a pétují karban a ožralství Mezi

ty pokročilé patřil nál bankéř Zir

hut s!e těm zpátečníkAm utekl s je

jich telce vydělanými penrzy Váš

bývalý občm pan Jícha přijde o

mnoho set dolsrft úpor Teď sna

kdyby z lo založil v mAern městě

bank IlithSild Armour ane

Kocke JTeller nedostal by zde pěné
k uložení

— Z Kavenna se nám sděluje
Dne 24 ledna popálil se tu těžce

hoch Jana Fišera Matka odešla

domova hoch si hrál a ohněm a řa

ty na n m chytly tak že vzdor po

moci lékařské v sobotu ducha vypu
stil— Minulý podzim přesídlilo se

několik krajanu zdejších do Floridy
ale příští měníc přijedou z nich na

zpět Frtnt Válek s manželkou Jan
F Malý vdova po Janu Petříkovi

který tam zemřel a též snad Franti
šek a Tonička pana Frant Fialy

jcLož odchod odtud všichni želeli

Cím hrneček jednou ntvře
tím nepřestane páchnouti toto

přísloví vyplnilo se opět na krajanu
W J Zirbutovi kasíru banky
Milligan Před několika lety náhle
zmizel a vyšlo na jevo že prošpeku
loval na chicagské burse několik

tisíc dolarft Tehdy oteo za n£Lo

zpronevěřené peníze zapravil a Zir
hut nastoupil místo kasíra znovu
Však minulý týden zmizel znovu a s

ním všechny peníze co v banku by
ly Mnoholi to obnáší není posud
známo ale zdá se že vzal vše co
banku bylo a mimo to dopustil se

snad i z falšováni několika not Pří
činou opětované zpronevěry byla
prý opět špekulace na burse Písař
v banku prý věděl Že chce prchnout
avšak Zirbut hrozil mu zabitím jeat
li jej vyzradí Vkladatelé pry mají
malou naději že by vklady své i jen
částečně obdrželi a jelikož Milligan
jest městečko české jsou ovšem na

ši krajané nejtíže potrefeni nepocti
vostí Zirhuta

— Neočekávaná zpráva dcšla mi

nulý týden z Wilber kteráž dotkla
se nás velice bolestně Karel J
Jiudra o jehož onemocnění jsme
minule zprávu přinesli zemřel

úterý min týdne Muž věku kve
toucího těla statného mysli šlechet
né srdce výborného všeobecně vá

žený každým milovaný přítel náš
nade vše milý majíc před sebou nej
krásnější budoucnost uchvácen jest
neúprosnou smrtí vyrván své matce

ejlž byl zřítelnicí jsa dítko jediné
vyrván své mladé družce života a

dvoum roztomilým dítkám vyrván
všemkdož jej znali klesá v předčae
ný brob zachvácen jsa tyfusem
NecLtěli nemoLli jsme zprvu uvěřiti
truchlivé této skutečnosti Slza zár

mutku nad ztrátou přítele budiž
slzou soustrasti pozftstalýml Zemřej

lý byl 29 rok& stár a byl příručím
pokladníka okresního jehož nástup
cera by se byl nepochybně stal
Pohřeb odbýval se ve čtvrtek pořá-dá- n

byv spolkem K of P a vzdor

tuhé zimo byt jedním a největšícb
tam odbývaných

— Minulé středy odbývána ob-du- kce

mrtvoly Barrett Scotta býva-

lého pokladníka z Holt Co Lékař-ký-

vySitrotáníoi zjištěno že ne-

byl otopen nýbrž uškrcen a teprvé
do vody hozen Dle obsahu žaludku

utracen byl až za mnoho hodin po

požití posledního pokrmu Na těle

nebyly žádné jiné známky násilno-

sti nežli jen v obličeji kteréž nepo
chybné spflgobeny byly několikerým
kipnotlm íodřZMI z jebo ta vra-
žd ěai bjli znovu zatčeni a bez záru

ky uvězněni Nejnověji se sděluje

— Vtt West Point zničen ohněm
v sobotu ráno příbytek Edwarda

Kreye
— V Ke arney vyhořela v pátek

večer pekárna Nye A Ormbsy Skoda

obnáší $1600
— V Harnston vyhořel elevstor

v sobotu ráno a v nřm as 7000 bušlft

obilí Ztráta počítá na $7600
— V Salině zemřel starý osadník

pan Anton Ploužek Jlyl členem
řádu Nebrsska a A O U W spol-

ku
— V Linwood byl sehnán žele-znícn-

í

náklal podpory pro nouzí

trpící na západě hlavně přičiněním
členu A O V V

— Členové loíe Jan Um A O U

W ve Schutler sebrali pro snebem

trpící v Uoyd Co 107 bušlft obilí

$3815 v penězích
— U Pierce zasypán byl ve studn

mladý řrmer Henry Carsten N

deset stop pí'ku se naň sesulo a vy
tažen byl již co mrtvola

— Ve Wymore spáchal samovra!
du zastřelením I W IJjker ve stře
du minulého týdne Před nedávnem

byla manželka jeho poslána do bia
zince

— Blíže Deweese zatknuti byl

zloději kteří před několika dny
okradli několik obchodníka v Ong
Něco z kradeného zboží měli na vo

ze sebou

— V IJIue Ilill vyhořela v pondé
lí minulého týdne lékárna Merritto- -
va a bttnkovnf budova vedlejší byla
též ohněm značně poškozena Ztráta

počítá se na $6000

— v ionn i'iatte rasirem se

minulou středu John Kyan Má se

za to že učinil tak z omrzeloti Ži

vota a následkem toho že byl z dí

len Union Pacific dráhy spolu a ji
nými v pondelí propuštěn
— V Kearney zatčen byl Jerry

Splain jsa dopaden při vloupání ee

do železničního vozu obsahujícího
podporu pro nuzné Měl skoro plný
vftz okradených věcí již naloženo —

V Boyd Co pro podobny zločin dán

v obžalobu Tom Carter

— Okresní komisaři vBuíTslo Co

vyšetřovali kolik rodin potřebuje
podpory a napočetli pět set rodin

potřebných v okresu To jest pou-

ze jeden z mnoha V severní části
okresu kol Ravenny jnou usuzeni
Češi

— Nešťastnou náhodou přišel o

život C W Crow ve mlýně v Silver
Creek Byl totiž zachycen hřídelem

otáčejícím se šedesátkrát za minutu
a nežli byl zastaven byly mu obř

nohy utrženy několik žeber zpřerá-žen-o

a plíce rozmačkány zemřel v

bolestech asi za hodinu po neštěstí

— V Ashland souzen byl Sam

Wilson pro krádež sena Uznal se

vinným ale omlouval se že prý je
ho potah mřel hlady a on neměl pe
něz aa píci a četl prý Že v Iowé byl
kdosi pokutován $500 za to že ne

chal potah hladovět! i nechtěl se po
dobnó pokutě vestavili Soudce
vzdor jeho přiznání se k vině pro
pustil jej bez trestu

Soud s bývalým pokladníkem
státním líillem který byl obžalován
o náhradu státní hotovosti kteráž za
kleslou banku Cpitol k požadování
jest byl vrchním soudem opít odlo
žen ač již po dva roky se vleče
Příčinou jest tentokráte že jedním
l ručítelft byl zemřelý nedávno John

Filzgerald a že pozfistabst jeho ne--

mfiže byt zodpovědnou pokud ne

bude aiUnoven administrátor

O zmizení kasírs Milligtnské- -

bo banku píše se nám: Dces jest
naše město ve velkém rozčilení nad

druhým zmizením kafr banku W
Zirhuta Před třemi roky zmizel

poprvé a sice ojel do Mexika zane
chav zdj ustrnuté ručilely ta mnoha
tisíc dohrů samé rolníky Jeho
oteo i Nového Mexika viak pnjel a

bolestí k večeru vlak tyto ne dosta

vily tak !e ulehnout! musel a přivo-

laným lékařem zjištěno ie otřesením

míchy trpi V pondělí prohlášen
slav jeho ti nejvýš povážlivý

— South omažAtf komissionáři od

bývali v sobotu v místnostech ob

chod ní bursy tajnou schůzi Za ůče

lem porady o tom jakých kroku

aČiněno býti by mělo k omettn!

přijetí předlohy která] v sněmovně

poslanců podána byla a kteroul

výška komise z prodeje dobytka re

gulována biti má Předlohou touto

ustanovována jest koraie na 40 ctft

i kuu dobytka hovězího neb ? s

káry při dobytku vepřovém na #5 z

kary a při ovcích na 14 Prvé pře
stoupení zákona podléhal by pokutě
od I5U do 1100 druh přestupek od

$100 do 1200 a každý další přesto

pek pokuto od 1200 do $500 — Ko

missionáři jsou proti předloze této z

té příčiny an trý již při nynějších
tak dot nízkých poplatcích sotva
existovali mohou a když by v sou

hlase ae zákonem tímto jed nati mel i

tu prý by vůbec ani v South Ornáte

obchodovati nemohli a museli by do

bytek do jiných míst zasýlati
— Městská rada jest měrou nema

lou dopálena na ligu poplatníků pro
stanoviskokteréž tato vůči zmenšení

vydání městského zaujala Doposud
navrženo ligou aby policejní a po
žární odbor co do poctu zmenšen byl

aby celá řada elektrických svítilen

pouličních používána nebyla Rada
městská jest toho náhledu že poli-

cistu — 10 — jest málo a místo ani-le-
ní

počta jejich le by týž spise
zvýšen býti měl Odbor hasičský
také obmezen býti nemůže nemá-- li

majetek poplatníka zbytečně ohrožen
býti co pak elektrických svítilen ee

týče tu společnost dotyčná má kon
trakt na 15 světel na dobu pěti roku
a nelze se tudíž placení vyhnouti
Má--li vydání obmezeno byti musí
se tak státi ve směru jiném Lfga
ouae pry pozvaná aby zástupce avé
do zasedání rady vyslala tak aby o

předmětu tomto společně rokováno
Du mohlo
— V sobotu vydány byly soudem

polkovým zatykače na Wm C

Higginse Heo Hencka a Patrick S

Quiglana kteří jak minule jsme
oznámili po delší již dobu vodáren
kou společnost okrádali Higgins
Henek jsou plurabery a Quiglan

jest majitelem několika doma na
Leavenworth ulici do kterýchžto
stavení voda již před několika roky
zavedena byla aniž by to bývalo

společností vodárenská oznámeno

Podobných připadl jest prý v městě
naeem ce'á řada a obžaloby proti
přestupníkům těmto podávány bu- -
doa tak rychle jak jen objevovány
budou

— Ve čtvrtek v noci nalezena byla
policií nasí konečně 15letá Lis
aie Babbingtonova kteráž počátkem
týdne z domova následkem jakési
hádky uprchla a sice nalezena byla v

nevěstinci Kittie Clarkové přinále
že jícím Následkem loLo vznešená

byla proti Clsrkové obžaloba pro
přeshovávání dítek nezikonitého stá-i- i

dívka pik polána do domova
dobrého patýře Zda ji to polepší
oviera jest otáčkou

— Jak minule jsma oznámili při-
vezena do mětta našeho prvá zásyl-k- a

anti-toz- inu nového to léku proti
dyfterii a také hned jej při jedn m
děvčátka nemocí touto Uicnéni

použito Prvé toto použiti nového
éka provázeno bylo četnými lékaři
zdejšími se značným zájmem P
dvojím vstřiknuťí léku veškery
známky dyfterie s krčku dévčátka

ztratily a toto za ozdravené již v

pátek prohlášeno


