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— Zliti lírnnlc ktsri povsttlé
llsro ipáv o objsvent ilift

hU Mf foř I p'íu l řisitufbtt at

nořá-- Ji! tak tri tře TT jíl m
ďfUil ipráry a tom fe ftk Ie

mftijií vydává it ti 4oUr% iliíai
líny fihrj kfesl pthh jíl fit p

do:afl i luny MS být l f
chvílí in4 I l itft vydává n

tak il pH vtilh f tuny
— V# Yťmoni tlili minulý

útrsk sfálkt vttkU aálstkm ot

vřené tjfcýbfcy (Mpfldef vltk l

ílmahy vjl na neprivo t tf f vra--il

Ait náklí Iníbo vltkit který na ní

prát byl livováo řtřojvdod
a "h iwskoAíii proffoj# a bylí
hotfil potl iíeftí a poIřtl Z cetlají
cích Mutrpěl žádný ilMhn éraiu

ale mnotí olneti si hojni toatí a

odfs sin

— Náiledajícího ainání dota?o

fpablikánskéma ntvržeacl pro
úřad ikol dozorce ckrstsibo v Halině

county wpulitickýfii časopisem Pří

lei Lidui "Metí Čechy Wilfnký-m- i

tií superitendsnt škol Jen-nin- gt

osjKíkojajlcl přízni a soudíme

fe pron budou hlasovali vsícbni Ač

Mr Jennírsgt nenáleží k popalistfim

my pokud jej známe soudlne že

úřalu toho jest ho len My aoudíme

a veřejného mínění projeveného v

koncertu min pondělí
— Přt dne 11 t m v Hutnboldl

odbývaných závodech byciklistfi jak
se v časopise "The Western Cyklísť'
dočítáme tvítěztl opět krajan A

Sláma t Ilumboldt obdržev první
cenu Čas vyměřen byl na 2

minuty 35 sekund na míli však
Sláma vykonal cestu dříve a tak do-

stal prvnt cena te třech Ptk Sláma

Íak jsme svého času sdělili obdrrei

t jara při nebraných távodech
v Beatrice první cenu na to v srpnu
v Seneca Kan dostal taktéž první
cenu a nyní opít při závodech v

Ilumboldt byl vyznamenán Pan
Sláma honosí se až dosud pěti prte
uy s démanty a dvěma démantovými
hvězdami Pf L

— Farmeři dodávající řepa do

cukrovaru Orand Islandskí-b- i Nor-folkskéh-
o

počali si stěžovali že prý

neděje se jim po právu a podezřívali

správu cukrovaru ie udává nižší

procento cukeroatosti řepy než sku-

tečně je Správa cukrovaru opět

aaproti tomu ujišťovala že jednají
svědomité avšak že cukrovka letos

jest mnohem méně cakernatější než

IVJtt f Jiliin bylt éplftl tni
řřtA řihřlm

— 7 vi pro ebromylři4 t
l'lcriln bylo ft lř)o 39 ftsmfíeňýí--

en ltvjlUitlřýcfl ! 6'af f ííi-tlfj- ř

— V C'bjfřiri# rofiřity jedni
ii ti lby t# ll#)4 lof M itte postou-t- f

byly Iři My towrtshlftí pMl
hriM oftobo ikr#9 Ulírí
— Yf Nmitb řřmr bllle IU-venř-

ít

Ilsffili fouřity v{!ofi
lto3j akřl firoim a nlhol vtří

sjfob klsř f tf VfteM mi Moo

— ISlfí Aurora sbořsl v 4íř
fitti příbylsk A!brtt D#(mftř#
)hft vmíkl ol komína Ztřita ob--

— Va Frmontké protárně u

st pracovití ale rebu ha
ttm Íto vtribětí provátky nýbrž

konopí vyčittlná bale m p'í!ti na
ýtbd
— (íuvsrnr vydal provolání kle

rým vypisuje odměna 200 na vypá-

trání vraha neb vrthft kteří itvra
idili cizince nedávno a Allunce pří
dráze nalezeného

— V Nebrnka City podlehnul
věrno poranění mlynář Hejschlig
o kterém jiřínesii jm zprávu minu-I- e

l# byl ve mlýně strojem zachycen
a pohmožděn

— Blíže North Lotip sázeni byla
letos na zkruíku a vydává

prý od osmi do 17 tun po akru Jeli-

kož v továrně v Norfolka platí se

tlO&O tunu jest viděli že výtěžek je

inačný
— Pěstitelé semen v Saundrt Co

v údolí řeky Platte libuji si letošní
fkhzťťi dobře vzdor panujícíma su-

cha Pochodili mnohem lépe než

ostatní osadníci pěstující obyčejné

plodiny

— V Kxeter shořel v noci na ne_

děli tamnějsí star Commerciil Ho-

tel který vystaven byl roku 1876 Z

budovy té nebylo ničeho sachránéno

a někteří ze strávníkd vyvázli pouze

jen v noční kosili

— V úterý odpoledne byla přeje-t- a

na tratích U P dráhy západně
od Fremont mrtvola netnárnébo čer

nocha Porota koronera přišla k

náhledu že týž byl dříve zabit a je-

ho mrtvola na Uatd položena
— Z Cascounty se sděluje že se

loni osvědčilo tnamenitě tam pod-

rývání Kolnici kteří podrývákft

při práci poulili sklidili prý o dese

procent více kukuřice než bez pod-

rývání
— V Stanton county sedm mil od

Pi'ger vrtána byla artézská studně a

přišlo se na ar tenký pramen v hloub-

ce 97 střevíci Voda proudí drou

palcovou trubkou dvacet střevícfi

nad povrch a dává dva galony ta
vteřina

— Před éesti týdny tničeno bylo
městečko Dadge požárem ale jak
jsme předpovídali podnikaví jeho
obchodníci ptčali všemožně o jehc
znovu zbudování tak že povstalo

jako Pheonix i popele Asi ta
160000 budov postaveno bylo přičí-

něním ata dělníka

— V Nebraska Citj odbývala se

v sobota večer valná schůze občana

za příčinou úmrtí Ilon C II Van

Wycka Několik řečí bylo před-octě- no

i vapomfnáno jeho dobrých
vlastností a vieho co pro stát vyko-

nal a přijmoty konečně přiměřená
usneiení

— Zvláštní hříčka přírody obje-

vena prý byla v Indiánské reservaci

v Tburston county Asi před měs-í-

cem cňvlil crv tam leden indiím

Jmf'i bfitřt vlb' Fníki ffof

hn a dtl banku iktnkta li puji
í tlntf ornáfiil kontrolorovi

(k Birlí# eoj ale rblo-- prsvd
ludíl podvod Hn !e# oťi ? !'
řiepřipustíf Jlkol prý [fí fe

byp!n( noty Jl by bankt

dríslt týhrf f AfJ-f- y rrtnkn ()

jmn f9 provi nt ptjky kte

prosířVdkivat Mond nn4vil

ipeněsní drbli řtot ntbylo nt

tiu hftn svík tiljlfi tH n4kó!
Ifřii a proto svš lr t I nmťoil
l# řbdl ře!ejvř d ktZ ivtl l bří

Utj VMiílbinkí iJiWtho
té a f tli ttfii ta lolik not boírení

ttk s''d ani lo #vl frví nepři
tíl jsllfcol přf Sttbl ♦ f dříy
ífrh l#te h a jt Ut dl# lákofjsi p

mřuk li pro trt (in r'tnMf i

latoba více véll Plvrelnf tfi
bylf otísm č rd ftsíi obn-ivov-

i'

ale soadre itmítnul tél to U ff
teníw noty vhsln obnoven B

přťipk Porota radila e ař
hodiny a vynesl rozsudek "tf}
fien" i

— Z tlopisu ptna t Mtífnaf
ivídime se Je p V Kokeí ví#ožy
ní a co nejrhvalněji tnimý krí

byl ve Vallty connty inovo nav

pro nfal okresního pístři K

u tamníjsi dojista přesvědčili

minwycn uvoa letet-- lekou v

doa Jim bylo Je fířli v okresn

norfiě krtjtnt tak ocboti

úlužfiébo a sebopnibo jakým ]
V KokeA a očekáváme na jist
neopomenoa ničeho aby docílí

ho znovotvolenf Jsou tím po

předevéfra sami sobě nebof je!
zájmu vsec a slouží všem stej
cti když mcme se honositi tfri
máme v důležitých místech kra

schopné Však nejen co Čecl

nýbrž I co občané američtí mí
krajané Umnější ze všech ail

Ciniti o jeho znovuzvolení ne

pilně a svědomité i schopně
úřad jakm hj poctěn jednot
slouží si též znovuzvolení O

váme s dftvěrou že čeští voličov
Valler county ivojí povinout uč

že ti čilejší a uvědomělejší posta
se o to aby ty liknavější pod
dili

— Pan J J Texl z Bruno lesí

umu uiiiu mmi ulitu y 111 a muj i j
přítele pana BUtného který r'
prozradil že byl svými apoluobč

postaven na tiketu pro úřad koriil '

ra východní Čáili Butler okresu H

bychom se o tom nebyli dozvě

než až po volbě Žo jsme se to Á'
i i i n v i í£

sen teprve oa jincno uoveait to

nu Texlovi neodpustíme a až sej

příště shledáme uložíme mu zh

pokuta Cokoliv bychom v U

zájmu avésti molli zdá se nám p]
váním slov neboř není občana

čanky ba snad ani těch drobněií

kterým by pan Texl v oné krk"

nebyl znám A nejen to nýbrž li

jej zná jest zároveň jeho příteU
Jsa jedním ze zakladatelů měst

Bruno jedním i jeho čelných
chodníku jedním % jebo nejpodnJ

véjšfch okčanQ jest dojista tím ti

vzornějéíra kandidátem který
úřad ten vyvolen býti mohl a zvol

jeho bylo by nejen prospěcher
části okresu nýbrž všeho oby?
stva O jeho tvolení nemůže být

pochybnosti jestliže voliči čeští uj
ní ivojí povinnost což ovšem

žeme vždy o voličích v Butlef

tvrditi nebof vedle mnobýuH

ných a uvědomělých občana

dovedou oceniti politických při
se nám v této temi poskytl

I ! t II
lim vriini innuuo luosiejnyv" s

amerického Jestli ani letos se n

probuditi ku konání své občan)

povinnosti když mají dva tak
borné navržence jako jsou pánoj
1 exl a straka pak by věro lěpe
nili aby šli nazpět do podaní
rakouského V poslední dny dul
nát ještě dva dopisy téhož smyslu

eaj_aiaeii i

jeaino ouaiaaame

Obt tiťi tvrdí íe r#rtniílilr4íny
f jbfl } #fnmi!i lř!i"frt kte

tj tř lif í# ctmJl n't kvapil a

b'l: ť(b'rd f?(tl a Hdtt j o

iovoUní aby ti ní k ibolí nložití

roí Mtti takto uUitmfm iboiím

potnal tiil ř#kf klempíř p Pellant

ai ta yf ibolí o nJ byl okr lq
v dn idob#ní břitbu jk jrn# Rtíbo

íu jrit řtiiMlí Téí ftt ibo l

nik e Jeďtofm ibolfro M Troeil t
Itvenirorth nin' pomal i ta 175

iImíí ma okr id íh'i Fred ťiabm
a Calhoon 'i- - I ri&rok na řlt iboll
toho a ice j u tiřbo kralel
dce 2 i ířřti a bnoo J0Q Oro

cerité ÍJiel A Cti též tkni tboží

toho potntli uvé Halí ee přinal
ž i ichal kilel v obchodu M

Troeila a til v obchodí Ilierling A

Kernera vlak ostatní latiení popí

rají vinu rvou

— Inspektor idravotni I)r Towoe

upoxornil vietbry finiply ékolní

v přlúiné nakalit ýi li i tuocí Na

vrhaje aby kdyk!iv vok -

pode
aření že by k Jb i 5 U f Vk

j
A

Jevil xnároky u i iik-ii- í ých

jako osýpky ii 1j t i ftic n po-dob-

aby je ul iuiky jlto- - l Joma

poslaly tak aby tt úřední-

kem mohly bytí vyíelříííy a v pří

padě že podepření fhled&no bude

bezpoďuaíné vystaví jim tento
V případech poadrsvení

se z dyfierie a Řarlacha nemají být

dítky připuitžny do řkoly ai po tří

týdnech po ozdravení jelikož mohou

se ruezi toa doboa jbé dítky toutéž

nemocí nakaeiti když by a uidrave

nýrni do ityku r riíly Aby ee pře-deil- o

omylům dodal všem princip
lfim cirkuláře v nichž popisuje pří-ma- ky

nakažlivých nemocí

— Streek Sam nemá noazi o ty
kteří by si př&li vstoapiti do jeho

služby Včera započaly ikousky
těmi kteří v minulých týdnech podá-l- i

přihlášky že by chtěli vatoopiti
do poštovní a jiné vládní služby
Celkem bylo podáno žádostí 120

t oíchž 60 jest o místa při železnic

ní poítovní službě Zkoušky odbý

vají ra v místnostech obchodní kole

je sad Boston Storera

— V čtvrtek v noci vniklí lupiči
do příbytku James M Drake 1819

Ccrby st a padlo jim do rukou 125

v hotovosti a $75 v klenotéch Do

stali se do vnitř po střete na před
ním loabi

— Mnotí obchodníci so-om-

byli minulý čtvrtek oiizeni nějakými

y kutálenými darebáky Když děl

nic i ftli t práce a večer byli mezi

nimi nějací dva chlapi kteří obírali
s tak jako oni n plechovými pejlky
za ra arani a omounční jako by od

práce Zaitavi!i se v nřkolika ho-

stincích a obchodech a v každém i
nich požádali o i romnní checka
na 16 f0 podepsaného lí li Mc

Ujualii & n}n Uá dotazy odpovída-
li že pracují r- - onu firmu která
rovná ulice J- - U1 je mnoho práce
takové touto it tu v městě bylo jim
ověřeno avšak k své kodě shllali
pak ob:ndr l i ie bečky byly óplně
neplatnými I ftá s že darebáci
odnesli přes tu f dolara

Severovy i Jkj proti bolestem

blavy pomii dy Mějt j po
rne

(Wřfj f ift 'I íi"i i vi i AliUme Ir

}l ( nevj n luhsm 'tm
b přftf ikft l' čítáš I stojí

př# % V f ii -- ('' Itknvít" Isfifi

ktM snu btii venkova j k i

J#l zd# f V n !! iivfme K l)

ljís'l kun k ý jit pífluřýin a

V státu i ntpáfek jiotjdtofi

piti jfiiími jj oviVm kotnisafí

ďmu ak vi hni t -- t" t 'on licí
RVojí př ''! t 1 VSlSVřl

cestu ionMíii a iio'o 9stanou

Omate t i i í

— Min'!'j nicota clli$i!i po

pulisté uctftťí t Vsli Illl v

které řečnil iíheí jUiýni ii-- i
j{ ivcri éf

Holcomb U "' ň va1 kt fak jfd
Ati lety rť'nbli'4fiťn ítřmou

nepřllehtým manopolflu) Kirk
dra ruky pozlřji repablikiuié v

I"gil'ttuře odporovali nttvrHnéuta

íikonu o laihě Je'ťininf Připo
mínal (Jáic kterak v minulé

tuřa ly! jednáno aby vtato bylo s

rukou guvernéra HHtanoov4n! r(S- -

ítýcb úřťdo(k& jel by úřada gaver-tér- a

náležely Připomenul léž

předlohu o policejní koraini pro
mfsto Omahu íe ne pftvodci téže

netajili íe předloha ta mi lýti na

Fidory redktoru Dee Přimlouval

m pnk vřele ca to aby sudí Maxwell

horlivě podporov&n byl jakož aby
Detrann& tiketa pro krajské soudce

duíli vřeobucnó nerozdílné pod

pory

— Po pul noci na neděli vtnikl
ohefi v příbytku Joba A Do cínlo

300 ev 23 ulice a aice vifíalo se

nepochybní od topícího příntroji v

přírernku Ilaniči ubaaili chtfi když
pSiiobii ai ta (100 Škody
— Minulou aobotu přijeli Rem

roayor Koch a mHUkf inženýr

Bentenberg e Milwaikee řejraena

aby prohlédli rí ta novou af tltovou
dlažbu na áentn&cté ulici dbždénou

asfaltem americkým

— V nedři! vect-- r udály r dva

ohně T dřvnfkách a ice jeden v

dřevníka ra f'!l-ii- ) 1J 18 nevěrní 26

ulice a druhý v ilř vnku ta 2Nem
2813 Seward u ii e Oba byly uha-en-

y

be jalié vétíl S'o1?
— Na 12 a I)ivenfort nlicích

klade se vřiíl kin&l w ve troubách

jež íe temé vyzdviženy byly oale

teny byly peníe i cntié předméty
Dřlnfci kteří trouby vyzvědali joi
nyní velice opatrní a prohlíží je

be-dli-

ida li by v nich pokladu nena-

lezli

— Arcibiskup Irelaml bude v O

maze odbývali přdniSka dne 14

listopad u v ftii Creijíhtonoví na 15

a Ilaroeyul ve proích katolickén

irotcincp

— Na rríUdnlni lota na 20ó a

Howard oIci nileteno bylo ▼ patek
mrtvé n"iijluvnř Kruiier ponad

nevyCetřil ani j i tmi douto ani

krkívM matku

— V# iivrtrkfidfHlrdri- - voiknol

požár v j"dr é re ptarýrb divSnch
bad jod idufctřri li 10 í H bií-{tra- tí

akoro úyloé jiatráií řkoda

není Vrlki

jiná léta a mnohá že posud není do- -

srálá Za příčina ovádí že za so-

cha panujícího cukrovka zaschla

však pozdějšími dešti v září oživla a

počala znova rfisti Oba cukrovary

navrhly společně aby farmeři

opatřili sobě lučebníka ustanoveného

guvernérem aneb odporučeného

prof Nicholsonem ze státní univer

aity který by cakernatost řepy
zkoušel spola a lučebníkem cukrova-

ru Zároveň aby farmeři ostanevili
si sami člověka který spola se zá-

stupcem cukrovarl voliti bude vzor-

ky řepy která mk býti zkoušena

Aby předešlo se všem možným omy-Ifl-

má se každý vzorek rozpfilili
tak aby oba lučebníci zkoušeli tytéž
vzorky a když lučebník navržený
farmery bude konati svou práci

své-domi-
tě

že přijmou výsledky jeho
tknošek když by lišily se od

onfch jejich lučebníka vlastního
Guvernér Ilolcomb požádal prof
Nicbolsona minulý čtvrtek aby
odebral se do Norfolk a

předsevtal tam zkoušky ka zjištění
zdali cukrovar vede sobě poctivě

— Býialý poslaneo f kongresu

hada dvoohlavěbo Krk ai ttyry ueorKe vv-"°- ™V byl obla-tala- e

od hlavy dělí se ve dvé a na lin podvodných praktik v banku

ktždém konci jest úplně vyvinutá a! v Ponca v němí byl společníkem
dokonalá blava badí byl oznán porotou nevinným Rci- -
— V okolí Alexandrie v Thayer ver abankrotilébo onoho banko chtěl

county pěstováno bylo letos přes 600 dokázali Že kontrolér bankovní ca-ak- r!

cukrovky a vydala průměrem j
řídil Dorseymo aby iprostil bank


