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— Hm Ilapjí a řilomon OtwaM

ktM byli obvttířni i ňtoka na Kmilii

Catrliúovon blil Orand I lani
byli postavení v ňtrrý minulý týden

pNI soud v }ran l Itland kde ob
žaloba úplné popftli př{6ni od-ťýva-
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budit I srpna soblaluvánt

byli dáni pod záruku po 12000

— Tři dcrruiky íartiiřra Cha

KUutp z Cwlombun IlUtá Litie
Mletá May a?lrtá Hulda koupaly se

minulé středy v řece Platte blíže

jmenovaného mfata a neumějíce pla-

vat všechny utonuly Čtvrtá dcera
I Metá ílettie byla proudem unešena

půl míle po proudu kde se konečně
zachránila Mrtvoly utopených na-

lezeny dvě míle od mUta kde se

koupaly

— Nová železniční společnost
IMmount tt North Platte Valley
11 li s kapitálem $1000000 zadala

minulý čtvrtek o inkorporaci v Lin-

coln Inkorporatory jnou John A
McShane F C Condon C Ií Hae--
stin Louis Schroeder a B L Bald
win vesměs z Omahy Práha n?á

vésti z Alliance v okrexu Box Butte
k místu ležícíma jižním směrem od
Alliance na jižním břehu severního
křídla řeky Platte
— Před rokem tento čas zničil

palčivý vítr jedním dnem veškerou
úrodu kukuřice ve většině našeho
ftitu Dle zpráv došlých do Omahy
stojí si letos úroda skorém po celém
státu dobře Drobné obilí jeat vět
šinou požaté a kukuřice jest ve vý-

borném stavu Jsou sice některá
místa kde jest nutné potřeba deště
jeat jich však málo tak že na celko
vou sklizeň ve státu nebudou mít
valného vlivu

— Jeden farmer nedávno vešel do

pozemkové úřadovny v North Platte
a dobrovolně vzdal se nároku na kot
vládního pozemku jejž byl před ně
kolika roky zabral Pravil že jest
celá krajina zaplavena ruským bodlá
kem a že se nevyplatí pozemky v
oncm okolí vzdělávat V jihozi
padntm cípu okresu Lincoln blíže

pomezí okresu Keith a Perkins se
bodlák velmi rozmnožil tak že vzdo-

ruje všemu namáhání jej zničit
— Farmer John Clausen bydlící

blíže Dix v údolí Lodg Pole vyko
pal ai na svém pozemku studni 18x

20 stop při 34 stopách hloubky Na
dně povstal otvor zkrze pevnou ne-

promokavou vratva a trefil na vodo-vodn-
oa

vrstva takové mocnosti le
voda žene s velkua síloa do vrchní
studně Této vody Clausen používá
k zavodňování pomocí větrníku

který běží ve dne v noci a vody v

jámě neubývá Tímto způsobem zdi
se být otázka tavodfiování větrníky
rozluštěna
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— Policie llnrolfliká zatknuta mi-

nulé atře ly C L Van Inwegma ta
ivliitníth okolnootí Náčelník po-

licie olxlrlet rxl ofho dopis v nfml

mu Van InwegKo sděloval Že jfit
knihvedoucl i tikároy Mo Kínneye
z Chicaga Předminulý týden a

tiakárea sthovala a viickri hodni

pili On se a nimi též napil a v sta

vq napíloati vzal t4S patříc! McKin

neymu nimiž odjet na západ Když

vyitřízlivl nalťial ae v Lincoln ale

peníze byly pryč Puzen výčitkami
svědomí oznámil to náčelníka po-

liš který jej zatknul a uvědomil chi-

cagské úřady aby si p roft poslali

— Německý farmář Josef Buen

bydlící bilte North Bend udržoval

milostný poměr s českou dívkou ou

šimerdovou z toho samého

okolí Když se asi před dvouma

měsíci následky počaly jeviti přinu-

tila ho aby jí poj mul za ženu On

tak učinil ale za několik dna ji již

opustil a zmizel zanechav jí ve

Fremont v bídných poměrech Od

té doby nebylo o něm elyšet Po

něvadž ubohá nemá ve Fremont

žádných příbazných ani známých

byla dopravena do okresního chůdo

bince

— Farrneský elevator v Praze

zničen byl požárem Elevator tento

byl zřízen akciovou společností
v které byli vesměs Češi a většinou

farmáři podílníky Kapitálu složeno

bylo přes $5000 Jelikož bylo pojí
štěni pouze celkem na 12500 ca

budovu zařízení i obilí a toho neby

ly velké zásoby vyplatila společnost
pouze 12000 náhrady Elevator se
až posud nevyplácel a jelikoZ požár

způsobil mimo to společnosti cite!

nou škodu jest pocbybno že bude

znovu postaven Jak požár povatal
nevi ae Někteří loudí že neopatr
ností snad utroušením t dýmky
nechybí váak také na domněnkách
že nějaký zlosyn provedl mstu proti
společnosti
— John Sbaefer a Clay Conners

před nějakým čaaem vedli v Pacifio

Je la hoatino bez licenae Oba

byli zatčeni a Sbaefer byl poslán na

100 dní do vězení Conners taplatil
jen 1300 pokuty Mezitím co byl
Schaefer ve vězení odstěhovala se

jeho žena a Conners do Plattamouth

kde měli spolu podezřelé styky
Sbaeferovi to bylo donášeno do vě-

zení a když ae tento dostal ven ne-

chal hned Conners zatknut pro
cizoložatví Jeho žena prchla Pro

slýchá ae též le mimo Connerae

ještě jiné osoby v PlatUmoutb poží--

valy důvěry paní Schaefrové a Sbae
fer nyní okresním nádvladním vy

letřají tyto poměry aby pol
všecky osoby k zodpovědnosti které
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MOUKA

1'rodáváme dobrou mouku za

(pytlík) 500

Pekařftká Delight mouka za

(pytlík) 76c

Čitá Hnowflake mouka za

(pytlík) 95c

Nejlepší XVKX Minneapolis
mouka (pytlík) 1100

CUKU

25 liber zrnitého cukru (hru
bébo) $100

95 liber zrnitého cukru (jem- -

ného) $100

ZAVAŘENINY

Kalifornské broskve Oo

Sardioky v oleji 3o

b krabice sladké kukuřice 5o

i lb krabice zavařených jahod 1{o

Mluví ne zde Česky —

IIAYDEN BBOS

v revíru p Shaefera pytlačily Sbae-

ferovi zatčena byla minulé středy
po dlouhém pátrání v Lincoln a že

rif z Pacifio Junction ji odvezl do

Iowy zpět
— Nebrasská kongresní delegace

sestávající ze senátoru Allena a

Thurstona a kongresníkft Meikel-jo- h

na St rod a a Aodrewse odebrala
se v úterý minulý týden do Pender
kam byli též povoláni záatupci spo
lečnoslí pronajímajících pozemky od

Indiána a poškození osadnici aby
vyšetřila záležitost osadníka na re-

servaci Winnebsgo Vyšetřování
konalo se v městské radnici Nej-

dříve vyslechnuti byli osadníci jež
zastupoval gen Peebles který pravil
že osadníci donuceni býti mají aby

pronajímali pozemky od prostřední-
ka kteří jsoi přátelé jednatele Bečka
a těm musí platiti výdělekaby mohli

v přebytku pěkně beze vší práce žiti

Po něm byli vyslýcháni jednatelé

společností Flournoy a jiných kte-r-é

jsou nyní prostředníky v pronají-
mání pozemků Zástupce společnosti

Flournoyovy pravil le jednatel Beck

nepronajímá pozemky těm kteří nej-

více nabídnou nýbrž svým přátelům
od nichž kdo pozemky chce vzdělá-

vat musí je pronsjímaL Druhý den

jela celá delegace na reaervaci

občany mezi nimiž byl

Peeblessby vyslechla Indiány Sotva
ate Peeblea vkročil na reservaci byl
zatčen na obžaloba pro spiknutí
Jehož se dopustil tím le zorganieo-va- l

ozbrojenou moc aby ae protivil

kap Beckovi který jeat spolkovým

byl poláa l Omahy do kámic pro
tvraldénf Mand Kubátové a řjtb

Omahy pominul prý roim#m
— V Nhraka City aatťene byli

armáda spáy pro povykovánl na

licích Byla vik b záruky pro-

puštěna na slib le dostaví k su-d- a

— Z Nortb Bend se sděluje 1

Hsrman Wthre vymlátil z 11 akrů

401 tallft pénice kwál váli 61 Ib

bati To byla dost dobrá sklíseft

pro Saharu

— VV J Zirhut bývalý kasfr Mil-ligani-

banky byl dán pod tárukou

$50CO na obžalobu zpronevěry i na

delší záruku $1000 na obžalobu pa-

dělání podpisů ku krajnkému soudu

— Bleskem byl zabit minulé n#

dél při dojení fanner Benjamin

bydlící v okresu Saundera bM!e

Fremont Jeho tnanlelka která

dojila kráva vedla očho byla poutě
omráčena

— John Deeker známý rolník v

precinkto Monterey blíže Went

Point vyjel minulý čtvrtek z Dodge
k domova Na cestě ae mu koně

aplaiili pfi íemž byl vymritřn s

vosa a tak poraněn že v pátek ze

mřel

— Bicykl ni mají také na uvědo

mí rozum jedné dívky lOletá Lena

Pflaegrova která aloužila v rodině

Sam Tbomaae v PlatUmoutb ila ae

podívat minulý týden na dostihy

bicykliatb a tyto se jí tak zalíbily 2e

pozbyla rozum a stále viděla vnde
samé bicykle a volala slávu ví tě

tfim Masela být dopravena do

blázince

— V otázce oeadníkfl na Winne-bag- o

reservaci bylo vše odkázáno

tajemníka vnitra Iloke- - Smithovi
Kongresní delegace poslala mu dlou
hou zpráva a návrhy kap Deek

poslal mu dlouhý telegram a osadníci

poslali mu též pamětní spis Vžichni

pak naléhají na to aby byla záleži

tost tato ůřadně vyšetřena
— Patnáctiletý synek farmera

Gottschalga bydlíci blíže De Witt
kocil minulé soboty s ffiry sena při
6emž padl na násada od vidlí a vra
zil si ji 9 palcfl do břicha Chlapec
nejspíše zemře

— V Bancroft odbývala se minu-

lé soboty hromadná ach&z lida v

níž byla přijata resoluce schvalující
jednání kap Bečka v připadá ná-

jemců na Winnebsgo reservaci a od

suznjící celé to kongresní vyšetřová
ní minulý týden odbývané
— Koluje správa že nový populi-itick-

inspektor na olej není spoko-

jen se svým platem který obnáší
2000 ročné a že za 15 měsíčně dělá

Ipehonna Standard Oil Co podávaje

jí správy mnoholi která jiná společ-

nost prodala do Nebraky oleje
kaldý měsío

soudu Na reservaci vyslýcháni byli 4

Indiané kteří většinou atál i při ka-- y

pitánu Beckovi Po vyslechnuti}
všeho svědectví telegrafovali kon- -

gresníci Iloke Smithovi tř jemníká 1
vnitra aby odložil schváleni nájem-- V

ných smluv kapitánem Beckem od-ř- r

poručených a zastavil další vypujrj

vání nájemeft až mu nechají bpt í
vědět poněvadž by tím nevínnrj
osadníci mnoho škod utrpěli Ka J

konci správy udává delegace le bylo
osadníkům ublíženo a žádá aby od- -

bor vnitra záležitost tuto vyšetřit Z L

Washingtona došla ale v pátek o

pověď v níž jet jednání kapifln

]

Bečka úplně achváleno a pánům kon J
kreanikům dáno na vědomí aby po-

radili osadníkům aby at vyzvedli
nové nájemné smlouvy prostředni
ctvím kapitána Bečka a že nebudou
mtti žádných obtíží Taková rada

stojí oviem za peníze když uvážíme

že osadníci pozemky od společností
Flournoy od loůska pronajaté maji a

nájem buď ka předa zaplatili aneb

mortgagem na érodu pojistili že by
tedy musili vlastně platit nájem dva
krát! Inu ovšem ve Washingtonu jl
jsou nyní moudří páni 1 Ji

Beeklea'1 Aralea Salva
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