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Tender vzdal ale výulechu a od-

volat k díntriktníma cottda
— Ve ichftxi hox}iřk upolxiV

nomi okreu Miline byla zvolena pí
John Zvonečková z WilUr ředitel
kou květinářkěto clddení na okre
ní výlavř pan Josef Hynek t těhol
míta výborem na otavení listu

vícekrát hrála hlavní úlohu při
Naší objednávatelé Šatstva na východě činí přípravy na podzim

wrj onuílifijh listií: #ťujíl IV

rřra cřjnrifm t !uiW jt {řfrucíínrJiI y!t'r ktfrýl Iou!{ jii If g
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rokft
— Catt-o- íl jeicro vylákalo pí v

obotn otJj'oli'Jne opí tné notou oUf
a lice ntonul tam při koujtáof lPletý
Cbri M Srnith a mrtvo! jeho byla

všelikých kluzkých událostech Za
tčení odvedeni do Grand Island znamená ie letní zásoby musí být! ihned vyprodány Aby-

chom prodej o rychli li snížili jsme ceny Šatstva Z %Velké západní zavodnovací

"0společnosti narazily na právní pře-

kážku Nový zavodnovací zákon jim
premijního Jedním z řiditelft jent

Mužské obleky
Mužské oblekv které se nrodávalv

dává právo kopati stoky přes státnítprvé po nfkolikthojÍBťrn pátrání
Obleky pro hochy í I
Kale zásoba obleku těchto jej

mnohem větSf nežli v kterémkoliv

pozemky a cesty zdarma a dle tohop f J Jelínek

— St rif Miliiken % Freriont do- -

naleien hmitb vyjel i ns jcgero
bratrincem ivírn Čhriíitinonem a se myslelo že budou moci kopat též

velmi dobře po $500 jsou nyní pou
ze 1375

nějakou chvíli projížděli e oba po zdarma přea íkolní pozemky kudy jiném oboru Abychom urychlili t'pravil minulé noboiy baptistikého
kazatele II A Whitttkera který

Mužské celovlněné ebeviotová
jeieře a kdyí je to omrzelo rozhodli prodej oblekft $4 a $5 snížili jtmLobleky sníženy ze tftOO v léto výpro-

deji na 1475zpronevěřil 65 jedné varbanábké j na II 75 ér

mnoho stok je vyměřeno zvláště

poněvadž ae myslelo že stoky dodají
pozemkům jeétě větří ceny Vsak
ůitava r 1875 přímo nakazuje že

se vykoupali Sotva že Smitb do

vody skočil zasažen by! kfečmi a

utonul dříve než ko pomoci připéno

VJechnv celovlněné druhv kaSmířpoleřnoiti a k zločinu ne pťiznaldo
káznice Velebníček jent prý nad
touto nehodou celý pryč školní pozemky se nikdy nesmíbytt mu mohlo

Nikde jinde nemfižete je koupiti y
vnéji nežli sa $500 A

Ve velkostech pro etáří od 12 do J

rových a cheviotových obleku jež
jsme prodávali po 110 byly uznává
ny za nejlepéí v Omaze avíak vflči
tomu snížili isme ie v noměru k šat

— Hodina Garmona v Tecurngeh
— V sobotu odpoledne zatčena

15let4 Julia Slowinerova na žádost si vyjela minulé neděle na hon Na 19 roklistvu jinému na $750
cestě viděl Oarrig nějakého ptáka a

zdarma udělili ani společnostem ani

jednotlivcům Dle toho budou muset

platit
— Komisaři jmenovaní k řízení

nebrasské částí bavlnářské výstavy
v Atlanta Ga vydali oběČník ku
vlem okresním radám v Nebrasce

mezav a vozu střehl po něm Kdvž Kupte Šatstvo hned kupte je u llayden's Uietříte peníze nlezl na vfiz vyila druhá rána nábo
Ml tni Ke zde tenkýdou a těžce jeho manželku a jeho

malého synáčka zranila Lékaři ale
HAYDEN BROS OMAHA NEB

otce evého kterýž ji policii co nepo-lepSiteln-

holéici vylíčil Dívka to

ale rozbodnž popírá a tvrdí že vina

jest výhrvlnž na straně otcovř an

prý týl nelidsky ní nakládal a vse

co ona vydřlávala propíjel Nemo-hoo- c

to déle snážeti odešla konečně

před několika týdny z domu a od té

doby v rodině jedné dlouží Zatykač
vyzvedl prý otec jediné proto an

veSkeró úipory své vydati mu

aby tyto povonly potřebné obnosydoufajíže se oba pozdraví
— Western Normál Collece v peněz k sebrání zaslání a udržen

jich výstavek v oddělení nebrasskémLincoln bude od 1 září otevřena co
Následkem článku v ústavě zanovíLincoln Polytecbnic Scbool Bude
dajícího povolování peněz za bránice

zbraní v ruce své farmy bájit Beck

se odebral do Pender aby se pora
dil ee sousedem Norrissem Vláda za 1

slala v pátek spolkovému zástupci w
Sawyerovi v Lincoln instrukce pro 1''

Bečka dle nichž má urocatfm rnt V

to mimo chicagské a St louiské je
diná řkola tohoto druhu východně
od Skalného pohoří Itídilelem íkolv

státu nebyly státem na výstavu
žádné peníze povoleny ale okresv si

— Jak známo vydal aoudce Nor
ris z okresu Thurston v němž se na-

lézá indiánská reservace Winnebago
náčelníku indiánské policie kap
Bečkou který vypuzoval nájemce %

reservace aniž by jim dovolil sklidí
ti svou úrodu soudní zákaz na dále

vypnzovati osadníky s reservace

Kap Beck nezdál se věnovati tomuto

mohou pořádati výstavy kde chtěli
f t #

jen uay2 označí zboží vystavené

bude Wm II Chancellordosud mla-d-
ý

aice ale nadaný muž který chce
do Školy přivést některé nejlepíl
učitele z východu

jménem okresu a Blátu
NEBRHKA

— Rev Jan Vlček ve Schuyler
oddal minulý týden Petra J Hájka

kazu soudce Norrise uposlechnout!
až bude zákaz zrušen Státní ná
vládní Cburchill podal guv Holcom-bov- i

na jeho Žádost dobrozdání
stran záležitostí v Pendar v němí

— Chfete II KB ZaSA ifdnnn o-- ~ - — —
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V poslední schůzi okresních "iiiiutbjiiii Slinili jim Hfjlll 7U

í'aíuřte se nikiiikn kfirťi Til soudnímu rozkazu mnoho pozornosti
komisařů v okresu JoIfx bylose bu Krihtinou Mlžných Firi íb ují p jeca v právu A:Občané v Pender se ale dohodli žeJed Sokol 7 Ómaliy dne 11 srpna

dn Wkí 1'nlnt #IK„ tlusneseno podati voličftm k odhla-- o— Během bouře v noci z pátku budou Šerifovi stát k ruce a pod po
JÍZllíie £ ClarLnn Ifnirollu ivání otázku zdrli se má vydat zana nobotu udeřit blesk do několika rovat ho v provádění zákazu kdyby
Díxlge a zpět obnáíí pooze 85e15500 6 proč dlužních úpiso o'átostoho pženice farmáíky C Batetíové mělo dojít ku srážce Za tím účelem

váných 1 října 1805 po #500 za — Z okolí Píeasantonu na Blackblíže Veeping Waler a zapálil je vysláni do Omaby W K Peeblea a

upis dcbrozdáníposlán návladnímrl)
okresu Pender Konečné rozhodnu'
jest že se bude odbývat líčení atraV Jt
zákazu soudce Norrise dne 12 srpna
a do té doby nesmí být nikdo vy
hnán Nájemníci se véickni vrátili i
na farmy a než bude o zákazu rot- - I
bodnuto budou si moci drobné obilí f
sklidit 47

— Výbor vigilantft z okresu Keya

účelem postavení chudobince který Hills Creeko blíže Kearney dochází G S Harris aby nakoupili zbraní a— r rauK i nKa z vv lioer zadal u
by míl být hotov do 1 pros t rokuokreiního ioudu ve Wilber žalobu zpráva o hrozné tragedii Joseph nábojd pro příručí šerifa Peebles
a zdali má být vypsána na zaplaceníproti Union Ing Co z ÍJrand Island Mek man t PJeasanton měl po delší nakoupil ve čtvrtek 100 ručnic
těchto upisó zvláštní daň nepřeeana zaplacení $305 Škody ohní m 5000 nábojft v různých obchodechcas nešváry se svou ženou která

před nedávnem konečně od něhobující 5c na 1 100 odhadu v Orrate a vrátil ae nimi do Pender— V Invale zemřela ÍK)batá vdova rana aurý pronásledoval a Unii— John S Murphy městský ni dostala rozvod a podporou 11500 Šerif Mulin mezi tím doručil soudní
dobytčí zloděje přivedl tyto dovládní v Chadron zemřel minulí

která již dlouho nama bydlela v tna-lé- m

domku beze vží pomoci Smrt
Od té doby Nickman hrozil že ji za

Springview a vsadil je do vězení
rozkaz a poněvadž kap Beck nebyl
ve své úřadovně zanechal bo na jeho

týden za podezřelých okolností Ko- - bije a žena jeho aby unikla pomstě Zatčeni jsou BFMurpbySTClarkt Ironerova porota vyšetřila že zemřel strojila se že tento týden odjede do stolku Beck právS meškal v Siouz a C IlJackson Zlodějinásledkem požití velké dávky morfi fcvropy Minulé atředy Nickman jal City a odtud telegrafovat do Wasb
zapírali až když Jim vigilanté pohro- - Wnu jejž mu dal jakýsi "Beefsleak se sousedem Janíčkem dn lnmn ingtonu pro rozkazy Pravil že jejlob aiarphy byl nenapravitelní
čili lynčem přiznali ae načež dopra-
veni do vězení Každý ae diví la

Antona Jilga kde žena jeho bydlela spolková vláda až dosud vždy podoeblasta a vzdor tomu že ae "léčil " aby se prý ní rozloučil U Jilj pórovala a poněvadž ae pozemky ony
nalézají na reservaci tedy pudě pod

byl větlinu času opilý žena jeho ale nebyla a Janíček pro
nebyli oběíeni Též část okradeného

dobytka byla nalezena Murphy a

stal státním svědkem a byl proouitěn
Vrahové Kusseia S Grahama ni jel a buggy Nickman Sel ale kus dozorem vlády nemá okresní soud

po cesté a skryl se v křoví Zapoítmislra v Bower o čemž jsme 8e zatčenými se hned odbývalo pře

Její byla zpozorována teprv když se

stal zápach z domku podezřelým
— Pro českou hudební kapelu

"Jnvincibles" ve Schuyler posfavila
mčutská rada pěkné podium y mě

tř ta 1130 Zde hraje kapela každý
pátek koncertní uklaďby

— Z CIirkMon Dodge a IfovrťMit

Typraren hade 11 rpna ziláitní
Tlak k Dikniko kterýž Sokoly
omažfikml do Wřnt l'oiot odhy-Tá- n

budř Lístek poaze 85 f tň
ZáéaMtrjft m l
— Fred Giliiard g Big Springu

40letý vdovec byl zatčen min čtvuk
na obžalobu že přepadl a znásilnil
Ifiletoa 51 ary FalUovu Děvčě jent

prý r nebezpečném atavu

právomoc nad nimi Beck ale zane-ch- at

vypuzovánl osadníků aZ jak
vláda rozhodne V pátek se vvdai

nedávno zprávu přinesli byli zatčeni líčeni a uiark Vageland a Jackson J
byli odsouzeni na delší dobu do ká-- Va Jsou ve Fairbury ve vězení Jaoo

chvílí jel Janíček a jeho ženou a

když přijeli naproti úkrytu Nickma
na vyskočil tento a chopiv ženu za
hrdlo prostřelil ji irdce Tak vypá

eden konstebl z Pender na reservaci
to Louis Zimmermann a WmIIenry a zatknuv indiinské policisty kteří — i VII III iku w lirOba se přiznali 2 vraždu spáchali a liv nikoliv ran po Janíčkovi prchl hlídali farmy t nichž byli osadníci rmer Henry Teemer kopnut konímdo lesa Janíček byl jen lebce raněnvýpovědi jejích ae lisí od sebe pouze vypuzeni osadil osadníky opět na

farmv Policisté bvli orH orooniiA
na iarm J U Freeze v Elgin Uk
neiraatoě ža tpmřl kaliíi i _tím ie jeden na druhého svaluje

Sousedé se hned sběhli a pátrali po
Nickmanovi který byl ale až druhý
den ráno nalezen mrtev a nodřezanf m

inacn Teemer 11 na fcnnlvinu Je bo tam vlákal a přinutil k
ni když alíbili že nebudou se rozka-
zu soudce protivit Osadníci ae m
žitím ozbrojili a jsou rozhodnuti se

noha ae mu zanlstU An —vraždí krkem
padl na zem a byl koněm potlučen


