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Povzbuzuje

obecenstvo

ku žvýkání

Lorillíird-ov- a
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řurvenro pohádal a dal do

rvačky Farmer BchaUsr tlitél prá

(t roitrtmout vlak Morthead obři
til proti ořma a ibil JfJ ! iemřl
— 7 Ord m dluj l ttátnl lols

řádu starobylých dělníku (A OUW)
pokytne řlsnňm svým kteří rolni-

čením se taniM po 90 bnllsch ku-

kuřic
— V Heaver Crossing v Heward

Conatézá jil 20 artéských stu lni

kterl a hloubky 190 stop dávají v o

du Ženoucí silným proudem Zřízení

takové studné stojí pout 60 al 76

dul a budou poulítány k závodko

V i til
— Násladující "oUanký" Kstek

byl navržen ve hfll volicu v

WilWrpro uřa )y msUkýeh radních

k řliti volbě: A N Hodnotí Frank

Jíhouch J A Wild John Zvone

£ek F J Hadllek

— Poslanec kongresnl Meiklejohn
ohlásil le semena která obdrží od

Odboru hospodářského ndeMe k roz-

dělení do okrasa ve svém kraji kte

rél nejvíce suchem trpěly Mnozí

z osadníků domnívali se Ie Jim po-

skytne semeno k osívání roli ale k

mrzutosti sté sbtedali Ie odbor

hospodářský rozděluje pouze něco

semen zahradních
- V Holdredge přisel o život v

úterý m t 14letý hoch Mark Miller

Skotačil na tratích před přijíždějícím
vlakem padnul a byl přejel Hlava

byla úplně od trupu oddělena
—- Ve Schuyler navrhli republi-kán- é

za mayora Morris Palmers za

pokladníka B Mick klerka V II

Lovejoy za radoí prvé wardy M I
Bohman druhé W M Bradřord

třetí Frank Chrastil a k doplnění

lhůty (l 11 Dunham Do íkolní

rady J E Arnold a C W Hrubecký
— Demokraté navrhli následující:
Za mrjora S B Allen klerka E J
Rogers pokladníka George Little
radní prvé wardy V Sudík drobó

John Edgar třeti Frank Cuba a k

NEB USU
— Yltoward shořsl ikla l nábytku

patricí firmě Mvingiton Uros

— Itíhern mlnulýt h 4 tý lna bylo

MtMetjn v AhUnl 0 pominulých

psft
— Ve Wymort ahoM 8t Charles

Hotel a Jen úsilím halžft podařilo
se zachránili sousední budovy

— Cukrovar uorfolkoký usavtrá

smlouvy na řej-- rolníky v okolí

Leigh Nabízí 1 00 ta tunu
— V Chadron bude se atavM to-

várna na hlinku rňinýah barev kl#-rá-l

s tam v ni oř n Jdi lolikách na-

lezla
— V polovici minul týl n padal

sníh po ciU'm skoro státě Místy
llo lio jen tis palec ml ty si i na

4 palce
— V první úterý jio prém pon

délku příštího mésfee budou se od-bjva-

to viecb tuřittech mimo Oma

by Jarní mčtské volby

— Tři Jednota Sokol v Linwood
usnesla se uspořádat taneční zátavu

pojenou veřejným cvičením dne
15 dubna na velikonoční pondilí
nt
— KranL Dvořáček a Swanton

onehdy střelil po zajíci ale kale

odrazila a vlétla mu do obličeje
trochu jaj zraníc
— V Haundera C% učinil nedávno

pokus samovraždy August Land-bol- m

Stal se malomyalným násled-ke- m

panujícího sucha

— Pan F A Fach druhdy re-

daktor Kotvy později pak Wilber-ekýc-h

Liglfl odjel v neděli týden
rodinou nazpčt do Čech

— lillíe McCook postřelil e smr-

telné náhodou i revolveru lCletý
Bert Williams Byl několika jiný-

mi ozbrojenými hochy na honbě di-

vokých husí

— Ponca Indián Strike Feather
uhořel nedávno ve tvém atani blíže

Niobrary Má ee za to že vítr zaneel

plamen z ohne do stanu a zapálil jej
když rudoch spal a než se vzbudilne
mohl ohni uniknouti

— V Crete navrhli demokraté za

mayora E V Italey klerka F
Franci pokladníka S L Mains po-

licejního soudce Leo Iluff školního

komisaře C J Bowlby

Jest zhotoven nejvělší opatrností a schopností % neJvybranřUího tabáku cbová příchuť a

jakost jež činí jej milým každému tabák žvýkajícímu Jest zhotoven nejutsršími % nejvétšími

vyrabitely v Americe a nemůže býti překonán Zkuste jej a budete souhlasit! mnoha tisíci

jinými jež užívají jej výhradně a prohlašují jej za nejlepší Jest to zvýkavý tabák

LorUlard-xi- v

doplnění lhůty J V Fajman do

řkold rady Tom Moláěek a John
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Gaeth
— P D Maloch v Praze první

x českých lékařů zde v Americe mě

příležitost proti záškrtu očkovat no-

vé látky nedávno vynalezené zvané

antitoxm Výsledek byl velice uspo

kojivý Případ ten se vyskytnul ve— V Ktmball zranén byl vážně
švédské rodině asi 3 míle jižně od

Prague a Dr Maloch hodlá i jiné

krajan (?) Jan Urban minulý týden
Urban zastavil ee na cestě aby opra

nejóiwtňí i nejlcpňí
Po obdržení ČTYR DOLARŮ zašleme do kterékoliv části

Spojených Států (dopravu musí kryti kupující) jeden galon

naší věhlasné žitné kořalky pečlivě zabedněné takže

obsah jest neznám

Kořalka naše nepotřebuje seznámení nalézajíc se v trhu

po minulých třicet dva roků a řadí se mezi nej-čist- Ši

a nejlepší ve Spoj Státech Jest zhotovena

z nejpěknějšího vybraného žita a žitného sladu a

každý galon jest zaručen že obsahuje kořalku sedmile-

tou Jest odporučována nejvynikajícími lékaři pro svou

Čistotu a léčivé vlastnosti před mnoha jinými

druhy Naši zákazníci zahrnují v sobš prominentní kluby

rodiny Živnostníky muže národního vlivu požívající od moře

atlantického až k pacifickému

Druh tento není na prodej u obchodníků Prodeji zabý-

váme se ve Spojených Státech výhradně my
zaručujíce takto svým zákazníkům že obdrží zboží pravé

Objednávajíce zašlete draft expresní neb poštovní money

order s plným jménem a adresou Při větších objednávkách

žádná srážka Žádné zboží nezašle se na C 0 D

Jo&n F UcDonald & Cq„
% ?gutt magora Falls N Y

podobné případy léčit antitoxinemvil řemení na koních když tu vítr

pokud ee lék ten bude osvědčovatzvedl přikrývku z vozu z čehož koně

ae splašili a porazivSe Urbana v pře
Je to léčení drahé sice ale uspořilo
mu několik cest na venkov a halduau Biojicino prejeii jej uroan po
medicín jako jich až dosud vždyraněn byl vážně na hlavě a rámě

bylo při záškrtu potřeba omezl-- li sebylo mu rozdrceno P L
tím trvání nemoci na 3 4 dnyostane— V Julian přejet byl v neděli

večer a usmrcen vlakem M P dráhy si to co ee výloh týče stejné a rodi

na postižená je tím zbavena tohofarmer Patnck Costello Jel s via

kem z Nebraska City a když setttu dlouhého ošetřování a nejistoty
PLjwval spadl pod kola a byl přejet

— Minulý týden zemřela blíže
— Supervísoři okresu Cuming byli

minulý úterek skoro paralisovániCrete opět jedna fetará osadnice kte
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Mezi dopisy jež je došly byl též jeráž bydlela Um přes 20 roků a do
den jemuž přiloženo bylo 60 dolačekala se pěkného stář — paní
rů kterýž zněl: "Tímto zasýlámBrtová

— V Howard Co hlasovali o vy
šedesát dolarů kteréž byly mi

mýlkoa před šesti lety vyplaceny
Prosím odveďte tyto peníze poklad- -

dáni úpisu na koupi semene a v£t--

Sinou hlasu odmítnuto vydání fipisft

Státní auóitor odepřel registrovat!
níkt-vi-" Podpis ovšem chyběl Do--

pis byl psán německy a patrně tedyupiy odhlasované v Boyd Co
— Guvernér Holcomb ustanovilže pocházel od jednoho z těch nená— J JII Gregory z Marblehead nového správce ústavu pro pomatenéviděných přistěhovalců kteří neumíMass psal sekretáři státní podporu Dra Abbotta Jeho! senát bez průta-

hu potvrdil avíak nynřjíí správce
jící komÍ8eLaddenoviže má semena anglicky a nejsou proto hodni práva

občanského Pravý Amerikán by tozelenin pro 1000 rodin kteréž mu k
sotva dovedli Už by měli v Lincoln

rozdělení zaále

řiče v ceně $800000 přes 800000

buil& pšenice v ceně as $500000 a

přes 400000 bušil ovsa v ceně aai

160000 tedy ati 2800000 bušlft

obilí v ceně skoro jeden a pfil milio-

nu dolarů To pak není divu že ae

pro všechny nedostává a že při nej-

lepší vůli nelze všem vyhovřti ob-

zvláště kdy! ae o výpomoc hlásí i ta-

koví kteří toho nevyhnutelně zapo-

třebí nemají

Ilay nechce se svého úřadu vzdáti

dovozuje že nem&že být úřadu zba-

ven bez příčiny a jiným nahražen

Dr Ilay se snad chce stáU chován

spěchatby zbavili práv občanských

všechny kdož neumí anglicky a jsou
— V Lincoln navrhli republikáné

za mayora F A Grahame klerka
takovými blázny že zůstávají pocti

John Bowen pokladníka Mart Ait cem ústavu na mfstS správcemvými!
ken policejní komisaře H V Vaii a — Jakýsi Haddock t Geneva chtěl

podvodu na tžcb od nich! podporu

vylákal ale Že by zasluhoval aapofi
20 roku káznice aby mohl dost dlou-

ho rozjímat o hanebnosti svého Jed-

nání to je jisto Není horiího ne-

tvora ne! toho kdo chce Užiti a

nefitéstf a bídy svých spoluobčana
— Guvernér Holcomb telegrafo-

val výboru Chicagské obchodní ko-

mory že dle vyietření státní komise

podporující má 22000 osadníka za-

potřebí woeoo a píci a aice průmě-
rem každý 130 builft g čeho! čtyry
sedminy je kmkořice dví sedminy

pienice a Jedna ovsa Asi třetina z

potřebnýeb jeat v úplné bídé a jen
darováním jí semene mule jf býti
zpomozeno ostatním postačí pftjčka
Dle počta guvernéra bylo by tedy
zapotřebí přea 8600§00 builft kuku

— V Elm Creek vyšlo na jevo Ze

istý C M Corbin před časem odjel
A S Grímea si získati hojnou zásoba kolků zdar
— Syn Jacoba Boyera a Geringa ma a proto psal na 3 ženské že Jistý do Illinois kdež abíral podporu pro

nouzí trpící a mimo Jiná věcí přivezl
sebou celou kára kukuřice Však

starý párek jemuž se narodily dvoj-

čata vypisuje odměnu 110000 za

nejpřiměřenější jména Každý kdo
FRANK CUBA

čaait rzinríx
vie co obdržel podržel pro sebe

část kukuřice prodal do Phelphs Co

nmínil si že zbaví konfl váí Slyšel
ie kerosín je dobrý prostředek s

proto polil koně % mažtal olejem —

% zapálil jej Vi zmizely na dobro
a ním i kfiň i maital Hoch ae

ifastnou náhodod zachránil

— Ve Falls Gtj aznáo byl vin-

ným zabití Bob Morehead Dne 4

se o odměna uchází ie musí dopsat!
třem jiným osobám podobné a na Byl proto dán v obžaloba a odkázán

ku krajskému soudu Jest oviem

SCHUYLER - - NEB

hal B ftp4Mif4jSafe) flOmU t)Jj
pwl Maovttf M{rfct rraiU IUM(

něho zaslati návrh jmen Scenlovým
kolkem Nyní je stíhán poštovními

úřady pro zneužívání pošty

otázkou zdali ade mílie být souzen

po trestán neboť dopustil ae vlast n£


