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tlbv velmi lívé Hlavní

HEBHASř A(olri psmlli ilh étfiíki i

jmsn art Honnb litin kUrý jk
vyrinmfv4řii# njtř't sísrsl ty
VýUtflfr--i fil'li fl Bplň pnřal
ki Alnf vé tf ff híitntnitfh t"

átnlnt{ fiiífi d#s4l kffkf
tlř wíftl J(í f řnftfihéfii í#třitl

nn4if jako krt f ffkUh k Ijly byl

ňchtl vlaky fi vťř itjoti al k mí!n

výletníma nebyli by me!l vf Ufnlfi
notný k i pí (rtl al k nkitt
JI Velké rl4ef řfMl výlHftíky

fmtl'kýmf lil ttt ialřioit
týlmk4 i e!íii nd(( ttitnff
koří ltili v p'-l- l ftrká
vant hnjrtAm Vlak nrrttlik vr40l

m II í t ésotříkDm bld vtmí
vhI I panliíef káry é#k!y p'i
praveny a mohl t lil kJ lý h

dlné ďml dotéiti JmiIí (41 i

fMiftňl slrénky je výlel#k tikový

pak i mM Jedbota K''r'"' 1

k úplní tdařilým jjl výUtím přínylo
o j"ln víte

— rieplav t Omahy rtu Himbfir- -

$M W i Hamburgu ď ()m
Étjit ! '' a 3 Hcsieký v Oruai
— 'fIÍ'nt rhledné !4l xtl aby

nove ?ie

eelní k'rnii íapovieno !♦! vik
4vatÍ jakékoliv íonkr éřadtl toho

pokoj ty vrittnl mu neroihfi'ttti
salarté o nho warrnto laloby
a tjiitil která s obou komiií jest
oprávrěná a tákonnitá a (da-- li novf
aákon j't ustat ním skončeno bylo
ve čtvrtek ve tři bruJiny íxJpoieJne
Zátu c (Ireen Ve čtvrtek dovoxo
val It stará komiifl byli v právu

kdyl tdrábala se ustoupili komisi
nové nebof jenom tím spfteobem
můle vétl svou iio warranto lalo-b-

Vt sjwiřu roeai Thayerem t lloy
dem o úřad guvernémtví před něko-

lika letf soud ířfjrně roahod! le

kdyby TLayer byl dobrovolně i úřa-

du odutoupil byla by tín celá Žaloba

padla Proto kdyby byla stará poli
cejni komise vídala se své moci ne
mohla hy nějakou oudf cetou na

býti jí apět Z toho dovoloval Ze

oprávněna jest aápovď proti nové
komici

- tak aby Zloba quo warranto
i mřatka rada v které prutěbovalcove

ychnlra
soudě roabodnuta býtiiroulí A p AUté s radní-mohl- a

Dále dovoroval že strana' u„ v
druhá totil nová CburchillHusell

JeilM prý ftebri prttn en

e!f h']h lřtl p'ii ti thth Hift
n#vii f"ivni t k ll by nyřjíl (

HHté novA mtanoveriA iitkhnlí i

pře- - olirejtt S'"o itivíl ř c -

t"Htf I ří ) o't e o!i]e n''f
komise r vé

jk se přl f 't'ia( nr'lf 1 k ť tu t

t e lřtá Přítel 11 1 TeMíl f f

mínuMifi ří!e t re'1 V (l(tne
fn#l A V Aity Jih řřtifřfkv
dobrá s nyní iM Jí
mámo má polí uth't ikiím

mtiftoviti gtfttntt pulKejní t po
lární k'mitře v a titi nvxi

VMtt jit t ř'ikn mtytt ni
mlk# která i m nvnf ij-íf- a

Oitefiiř llfdtomb fcfř 4krtn tn
p'tvr bl tf ýr pi líiei en ifř
vydal v ly ť dy prkltmt i

a'jr
e pfíiriiefifm rk' tiku% poss
I" tl btfli ''iri fefn titfiin h% iřím
To tíiftil H dfmnh který jej dřfv
xlrtsil llerý lak ř- - lieJfií

it Mř# J I jmenovsl %%hi% v-- v

platft dnem I řr láb líťnt ti
ťfe Viltm Jet f'i-- l l k řřř0'ln'ltf
Illivní sbťite l lu ( iifilifj l!řtc((
kterf fsver n4 dottv iiri!ánké
nede# v Ornáte pk řídítel Hw íio-- ý

b Jte Fiteř a Paul Wandef
W(ort který aft pojuliitt
líroto adatel trfiáfá Vétrhni maji
tálmk na éřiíy Mayor vydal

nimi varuje před vim inVi-lí- m

a neiékonnítíntem— T j vťe

pravda do poU lnílio aluva s! na
toto: Atnt anámo j má fdl no

vho lékona přijatého pf!edfií
bielstorou utanoviti iteriiír
r'lioiJnl a polární komiiuiř v

Omate to t rávo má guvernér
podle dřtutjliho tákona viak novým
sákonem j"t mu vsáto t rukou a

svěřeno tříčlenné komii sestávající
t guvernéra státního tánlupce a ko-

mise obecních bulov v kteřížto
komii by oviem uuvernr ji se

iým jedním hlasem v meniině byl

{'átým
kolem u voru Keni pravda
m sákonem vzala ipxt mou t

rukou majora i rady měetské neboř
ta moc jim nikdy svěřena nebyla
Není pravda Ze se městská rada nr
vému zákonu tomu vrpírá naopak

0ř vímoíne nový f4kon'i Lho

tila úplně uzdravena Zpravodaj

Kůle na těle jest během teplého

počasí mnohem měkli a řidší a mdli
bolestem revmatickým příst upněílf
V takovém případu není lepilbo bo- -

Jitele nad olej tv Jakuba

— Omaha )! mslropolí státu

Ntbraskf ktsrý kli tf ř4mírui

to(mntm bnl4 pleníe íouw
bW bullů knknříre řočněvlik VI loř

líf nemá Omh fáfný trh obilní

Valksří oh! ktsfé V tithtf
!!#) wlentf Jest Omshoi snsb

fnímrt ()mti ďr trků f rlof #f--

Oihlrstslé Mil fatto Uliji 4

bychom po Uvalí tr f nf gr 4 jr obil

ni líha tdejlfh" viik fi nroŮJm
íiníll Jlikl Omaht fiemá ládný
trh nbilnf A ttké nebudí rtftl

pokud nebudou n ilfteny !rtlíAn4
mtýňjf továrny kd spMřsbé pbl
lirnýeb niv Nbraafrh lMM i]
me tu mlýny na moiku n ovnou
Jinou křuphl lir Urny rukrova

tf M gluM if f Jifté JO

dobné i4vdy ktsrél by aj'itlsb
Vtlf pbdmy U'U I4ftl9 I t4t!

tkolníeb IVlniky takové nJ#n I

trjf přftplly fttéttiU l4ptdii neb-i- f

utiolsníra i le trhu bílnlbo iUkslo

by občanstvo celého i4pa lu lpírb
en i vlethny plodiny k fello na

proti tomu vínhny výrobky i plo-di- o

tlcb mohly by l#tnjl prodá

tlil nýbrl město itruo by ifk!o
poekytnntfm timftn4fil dllnktvu

Vf VaVch fávodefti třtdltO (' al

potud nejvíc lom a v ceité ttálo

Jsou r4 óráby Tím j"ln4 o to

aby Cbíctgo zůstalo trhem pro celý

táptd tak aby ze t4pa In do Cbicsgt
doválely plodiny a suroviny Chi

cagt m přiválely vit co (otftbaj-tn- e

Kdyby ni kapíUliolé kteří

(] tvé miliony nihrotuiliIí byli
trochu poÍnikTřjSf rni t n mftto

brDÍ ipl4tk nt loty nijmfi ok 14-d-
tli

penfte tvé do takovýchto pcdnl
k& prflmydlnjch donutili by crSera

brto dréhy k )inímu jednénf

— Výlt Til JtJ nt venkov do

Wttt Point vydařil e v ktldém
ohledu 1'očití bylo v ten den tak-řk- a

jako na takitku V noci přeď

chátejfci troch" príeto č(m! t pří-jem- ni

ochladilo Z Ocnahy vyjelo
6 voaft plných výletník kol půl do

vité hodiny ráno Kdy! vlak dort
til do Scribner kol 11té kde měl no

pojiti vlakem vezoucím výletníky

t Clarkton Howellí a Dodge temk
no Ze vUk ten ji! před p&l hodinou

odjel do Weat Point veta 240 účast

níků Při příjeadu do West Point

uvítán vlak nt uédraží nesmírným

tiétupem domicích 1 1 míalnf kape
lou v nádherném stejnokroji a uspo-

řádán byl od n4dra!( pr&vod členů

Těl Jed Sokol a hodtů jejich čety
Dánských Sokolů jako! i oatatnich

ůčantníků kteří méatem k míatu vv

letníma bráti ae chtěli ta avuků
obou hudebních kapel v hře ae utři

dajících Hlavní ulice menta byla
okráálena jako ku veliké slavnosti

Na sříaené tu tlávobrino akvél ne

nápia "Vítejte nimi" Dále opčt pnul
ae přet ulici nápis "Na tdar!" Ob-chod-

domy skoro imabem bei
ohledu tda české neb jiné vyotdo

bety byly prapory a aelením Tato

neočekávaná oslava mile působila na

hosty kterým! takto nejlépe proje
vena byla ochota hostinného West

Pointu a jeho bodrého občanstva

Dojem tento avýíen byl oviem té!
i fíjemnottf a ohlednout! města sa
mého a udržován byt po celý den

ochotnými a obětavými občany
tamžjíími kteří přičinili st vieraol
ně dokázali hostům !e jou potéSeni

i jejich návltévy V mentě na v Jech

stranách atálo bojné povoift svědčí-

cích o tom ! celé iiré okolí béře

ňčatttnttvf na tomto výleté a rot-koin- ý

báj vlnil pestře mno!stvím
účastníků Máme ta to !e potud
Žádného výletu aokoltkébo i Omaby
nesúěastntlo st tolik lidu jako toho-

to posledního Na výletním místě

panoval řivot co mcíno nejčileji! a

bylo tu hojnou měrou postaráno o

viemolnou sábavu Koncertní pro-

gram vojenské kapely doiel vt viech
éíslech tvých bouřlivé pochvaly a

účastníci aetrvtlí v nálado nejrůlo-vlj- ií

a! do odjeadu Občan Wet-poirt- ití

uchováni budou dojista v

fdlff (tft I !íil díefriltn'

tU(n MJI c4mJICU li
L w

— SMstká M li v Llnroln

tfitťi íy bvl m jlifýrh ' V

ořlieanci vetttl H'Mrvy
ta předseda V-di- nkbo 7 '

Mhl denřkv bv kfii rnit (
Tt Mr f VM"Ilf - - m f~

Mevf I lsl v-- 'f t
řoufy na ! ťak miyorJl'i t i é

r lr it l o# ň'lw aly lti
nf Jk4 oj atřenf

— f i srs II t křfiiteř ďbt
i f'í I k"pelb blil ({! #

fisujil M fcMi podřít
#f! dob]lb Mkdí t~%

IP ry l vlá ly H K Fefc

ml s# porernek lí I ld Vyl I

íi p' etk'iě p s bny paple
čl e# ut'ti ni lom s ntjfemku a rspot Mal JÍKkiieiJ4
l ktt sn'n p#řňikfl n% J
vil 4pí NVisly Ih liy a 'kf
ilřidy pM bá b Btickmeiete
lil Fíekleřt d pisté stfoy Lr#'

Panuj nadj na jeho mMÍ
Nikďdíud neóvl ntčen i
— Konlraktor U tít%n jil

val svých pět švestek v káni
a i # s i i í

roinosfl a min sřniu o itani ff
nedoftal vypljcenoti jiik' „
$1140 00 a neaá dosud f jí'
je dotan Slálnl andf J
tatím dal poukáaku na '1

Jet onen rozdíl mezí ni j
ttravovánl vězňů poseji- - l
a co mu výlior veřejnywM nu t
řknul Dorgan jil muset V
neb viee bny táoby vt věze [
vjčerpány a on by muel
peněa vydat ťy nakoopil prl
ěatatva atd Nový správce h í
tiké doud nemá peníze

k

jak nuiie tec upravena fy
musel sám udělal prozatímní
ní aby mohli vězňové TVí

— Lincoln bude se mnc% '

biti ústavem jakých v A'
máme málo Jestliže jme
zpraveni jest snad uuav p j
poutu Jen ve l iladefn totiž
ka V zemi této technickému'
etví věnovalo ae až posud jmálo pozornosti V kolejícbn
vernitách pěstují se obvčeji l
počátky věd technických Jag
měřictvl strojnictví elektro
ka a podobné vědy které nej
použití praktického v životě d' a
Nyní vSak přeměněna byla kole

Normál College v Lincoln ri't3
polytechnický kdež všem těLl
dám důkladně vyučováno bud-- v

mo to ovsem pěslovánv budw

chny ostatní obory vid v úyV
vyřsícb obvyklé

— Minulé středy odbýval j
republikánský výbor tvoji rt
Lincoln a bylo usneseno abvr
piiblikántká státní konvence V
vala v Lincoln ve 2 bod o 1 i
dne 2 října Na každých tf

dle blanů vrženích v rmnuló
má být t každěbo okresu jos
den dslegát Dle toho bud i'
delegátů Okresy v nichž kV

bvdll klidnil nvti nluliiíí
delegáta: i
Olr-- alátl Okri i

B- - x Butte 6 ílage j
Boyd 6 Holt
Buffalo 19 Howird J
Butler li r t i V

Clay 18 Kimball

(ift 8 Lincaster i
Cumipg 12 Madison
Custer a Kichar Json''
Dawtft 0 Salině

Dodge 19 Saundert v

Douglax 110 Valley A

Fillmote 18 Stanton

— Schuyler a okolí bv?''5i
soboty navštíveno velraiJ iruA
bouří a krupobitím Proti libí
palu netůstalo ani jed co okno
Spadlý déíř ale kukuřici velro!
spěl — Přítel nái p J Zerzan)
nám o tom: "NáS okres taí
včera večer asi o 10 Hod str
krupobití viak ani krupobitín

'

w 10
B— nemělo natývat neb pt li ittkové kPy ledu Že nčřily O I

měru al 3 coule J irírí fJ
iu
A ft

odin a jefité hromady K i
'h C

k uhlídání v mé tabradě J-- 1
sebou ae rozumí na severo tápetraně i oken Jak ve ítorich t5
obydlích ani Jedno nezůstalot 1

cky plechové střechy v měsfí v

rozbité a následkem toho m
iboží ve Itoráí h Je deítěm poikíl
no- -Jk ven okrgek kroo

A

tíhly není úplně anámo ale tdáj
1# největsí díl olxJrlelo město Ú
Ieoma a ovoce je 6pní joičenoj

sihukk tl4rn v Krlenl
tnlnillA iolmly vybřefí

— St n i lft llýval # v lleon
fiílft U f ÍMfi sjef efiňé t (h
mfc vaikv a rkoltk tn%

('ii!ftilr

- Ottylfl At JI ye#ň l4l
v Hř raní a hffna N i !

sena vjlifřelf minulý lý len

(Vrit Dleher Jl!f# Hhpi
It iti byl rln'ý élvříefc n

ně ni nrnl Jel t tik poMřifn
1- -

dřunf den n i l' ffiře'

Při l4 f( fH frm itliilffil
vdft"V('ři'i okrkii t ik'll th

tira blbí #ll"nl k r# ku idllmř
á# a K W Mjr tite i řídí
Ifle

— J'df II w ir l vťlijlUř ne

birie'inké dř V leeif íi
mětiniiy pí II itředy pl
kíli (! při p(f4nl a byl nt rilte
iit
— M-- K li imítnný v

Oawf r l nt II % Mdr4nkla la

uUn ii'jllp II mi nulu ih ly ií trP
přel bkorndiV(l tU 113 a lyl
oki litě ithit

— V ldl Mjra v # kres i Valley
rjifiiorij( lamnějíl ftrmiři uvodno--

vf spoffn'sf tifjvřiil v eiátu

Chtějí ivlivatí i reky Iiup
nejftné (Kjooo akrů

— V Lincoln spadl jwb-- n t tele-
fonických drilů rnínilé soboty na

livý drát trolleyový od pouliční

drkhy a relý telefonický systém i
rněitl iyl poikoren

— Majitel dobytkářské farmy C
A 'lenanl t (í r bn Neb byl mi

nulý čtvrtek odjded'te tabit bles-

kem na prérii při náhle nastalé pře
háňce bouři provázené
— Větvina okrenňv v Nebrac:e

dxtsla minulý týden blahodárný
díír a vypráhla půda se opět napojí
la Která kukuřice nebyla dosud

pokalena se mnohem zlepšila
— Bennie syn Freda Illske

i lasting stoupl před několika dny
bofiou nohou na hrabě v zahradě
Noha tnu začala brry otěkat t minu-
lé středy zemřel na záchvat ztrnutf
— Farmář lYrguson t Mills

okres Keya Paha íel jako mnoho
jiných do Dakoty na žně Když se

minulý pálek vracel domů byl na
hranicích Nebrasky zastihnut bouří
a bleskem zabit

— V Alliance udály se minulý
týden dvě krádeže a sice vyloupeny
úřadovny dřevařské firmy Simonson
Bros a Alliance Milling Co Šest
pobudů zatčeno bylo na podezření
že lountže spáchali

— Farmář Jamei Cummins t
Clay Centre pohádal se minulý týden
s alvokátem F S Cburchillem a ku
konci mu omaloval oko na modro
Advokát jej nechal zatknout a soud-

ce mu usoudil ÍI5 pokuty
— B & M dráha dala na trať c

Pac J! do McCook nové dva ná
kladní vlaky víichni dělníci v dli
nách v McCook jsou opět zaměstná-
ni plný čas a mnoho nových přibrá-
no Očekává se le letos bude
obchod mnohem lepSí
— Někteří lincolnítl obchodníci

ustanovili v hromadné schůzi výbor
který má za účel sebrali $10 000 na
pOMtavení dostihové dráhy v Lincoln
Někteří obchodníci již upsali včtif
částky peněa a mrjí naději že bude
mít Lincoln v brtku tvé dostihy

— Jos Čelka íletý český hoch v

Plaltimouth bydlící kráčel minulý
čtvrtek přes koleje Missouri Pacifio
dráhy a několika soudruhy při čemž
byl taeažen parostrojem a odhozen
na 20 stop Při tom utrpěl těiké po
raněni na bia vě že o jeho životu
so pochybuje
— MarS4l S) Států Robinson se

čtyřmi přlručími zatkli na Pine
Hidge reservaci dva Iodimy Berry
Martina a Little Hanka i renervace
Tongue Biver ve Wyomingu kteří
odtamtud prchli a kradli dobytek
MarAál je odvezl k předběžnému vý-

slechu do Hot Springt S D

— WO Beach fiditel linkoln
ské firmy Hollinger A Co která
před nedávnem učinila úpadek byl
odkázán k distriktnfmu soudu Kla-
de te mu ta vinu že jest todpověd-ný-

ta to že kapitál firmy po něja-
ký čas nevysvětliným spůsobem
unikal tl se ho ttratilo za $17000
— Minulý čtvrtek večer odbývaly

se v Lincoln republikánské předvol-
by ku tvolenl delegátů do okresní
konvence Poněvadž s nalézá v

poli mnoho uchazečů o úřady byly

- w- -r hw wu F'"1'- - proroky Není pravda že cuvernér
ně že aákon dle něhož jest usuno-!í0co- nb

nový
rlkkoa olv7(li na

TJ Jw "tVDÍnÍ " d1ru"žopk tý! byl přijat pře jeho veto
spůsob jakým ustanovt-n- by a byIjeBÍ gV(la' že Holoomb policejní
pravidelným ía třetíZe jsou náleZitě

jii jmenoval neboť to uči
ustanoveni uMníci komse a a' niH A i A-i- tti Kussell a Churchill
čtvrté Ze náležitým spůsobem hyh Ut jřho -- voIenI a v eho nqjřitorn
potvrieni KlyZ by v kterémkoli? D0ti Není pravda Ze hlavní slovo
a těch P''Pd& nemohli své úplné fe(le )arit4n nTomh nřboť mlčí
právo dokámi pak dovojovsl

Ze
jako Jí-- lé tvíře f la

jsou stranou kbsající Soude on4- - vndirvoorUm a Posterem ta ko
mil po obou stran1

mÍMře jmefl0V4„ AZ na ma
Ze ohlásí roMudek v tobolu odpo- -j i5koti m& ťHte Lilu ůplné JravJuledne ve d ve hodiny — V sobotu od

poledne vynesl sudí Hopewell svůj!
— Do sjetdu velkořálu lesníků

roisudek a sice odepřel vydali Záda-- "lftla Hl"i l'ý " tento týden v

nýroíkajs Ve svém rozsudku uválí 'Aurora III odbývá odebrali se t
že touto fřstou nelze rorbodovati oi Omaby a So Omaby minué neděle

oprávněnosti k úřadu onomu nýbrž téí následující kmjané co afetupci
to Ze musí rozhodnuto býti pouze

dvorft Nebratka fi 210 a Prokop
jen vrchním soudem na žalobu quo Velký Č 200: F W iioukal a Joc
wrranto Když uvedl růené rot rUD- -

sudky o něž rozsudek stůj opírá — Sudí Scott měl v pondélí opět
pravil: ' Vzhledem k těmto rozsud- - jeden ze svých periodických "zlých
kům mu-- f se mítí ta to Ze obžalova-- ) dnů" a odnesl to a Jvokát Beckett
ní kteří ustanoveni byli co policejní I Tíž ZAdal o nové elyiení o íádoti
komisu dle tákona i r 1895 kterýž

'

aby okresním komisařům tapověte-jes- t

nyní v platnosti musí uznávání
'
no bylo vracet pěníte ta loty na chu

býti co právo mající a oprávnění 'dobirské farmě a navrhl Ze by mohl

prima facie k úřudflrn dotyčným soudce k slyšení pře povolali jeitě
Následkem tobo toud nevydá rozka-- ! sudího Dufíie A ji! bylo tle!
tu proli nim aby nečinili nároky na Soudce ostře odmítl slyšeni pře a

tyto úřady aneb aby nesnažili sej když právník mu připomenul že

klidnýma zákonitým spůsobem Jich připověděl mu slyiení dali popustil
nabýti" — Díle vyslovuje naději le [

uzJu své tlosti a poručil právníka te
nedojde k žádné výtržnosti a prarí' toudní siné -- vyhodit c! také soud-Z- e

vzdor rotsudku vydanému má ta ní sluhové vykonali Tím se ale
to Ze stará komise má právo tůstati' jeité jeho velmožnost neupokojila a
v klidněm držení úřadů svých a pro- - dal vystavit! proti advokátu zatykač
vozování moci pokud jí nebude aby se sodpovídal i urážky soudu
soudní cestou jinak nařízeno Kul „ „
konci káral Jeítě ostře zástupce Han ~ Ca(1h7 Pwkiog
torna pro radu kterou dal městským f°-- ftratíl mnu ý týden ta

radním aby totiž nebrali ohled na l33'000 ftkJ P"ích bankem

rozkat aoudn- f- Toto toudcovské t'1™ bPk? áo PUkrJ' Ar™e'

rozhodnutí jest vskutku ilarooun ! 5é ek Wj tI06 "'""7
ským a dá so shrnouti v následující:

d°ú 'e "'T' n'C V nJ' Íehk°ž

Nová komise jest ta jediná tákonnilá v7PUu Jch byU P'ena
komise ale stará komise má právo J — Paní Barbora Koutská která
v úřadu tetrvati nokud soudně vv do něiakv čas tioěla aiduchou oďe--
pažena nebude

— Člověku jen oby' Ja 6 t m v průvodu nejmladíího
cejným xlravým smyslem nadanému' ayna do lázní v Soda Springs Colo-m-ust

napadnouti Ze jeat-- li nová ko-- [ rado kde! taraýílí asi 3 měsíce ae
mise jest jediné tákonnitou tedy potdržeti Přejeme ji by se navrá
také jí jedině přináleží konání funkcí
úředních jak ae podoba vydal
soudce rotsudek takový aby st vlk
nasytil a kota celá tůatala —Včera
večer podala nová komise členům
staré komité tdělení le ustanovuje
títřek ta den kdy přijmt od staré
komiit úřadovnu t viechny lápiiky

'


