
x POKWOK ZAPAUU
lým p#ri do přtlti liána Mlíojl

M"řřři okrai dafk
ol krajiny iMrr4 NrtdM m
myíMnkoti ntsnovatí ntnl
íiií!# eo by pravdy lak t l4!no bylo
Okr %(t)fn pfoeií-- 4 M(f# nal II

kterýkoliv krti tiajfiř yirfWřaj f
láiN lllinof nati Ohio a) oban
lam ain Jrrti tak lAtllinfft(ml
Jak fc lakotí t imí Čkolttvf I

Balsam

Balsam

Balsam

Balsam

Balsam

Balsam

Balsam

Balsam

Luny

Luny

Lung

Luny

Luny

Luny

Luny

Luny

ALLEfťS LUNG BALSAM

i Mí

bol! blavy boli-n- l krku nt bUianf dýf ba
vlžnoaf hnaiaf lilkrl a v"i líny nepo-

řádky JeJaf (fíft

Otiirlfta cyxl ínjeíe-tin- i eal'l íUelM Mk

aa - drifljll
rt UAc ňim m flIOd lAhetv

V ft 4~l a t—h Mior4

I H Ilarrli & Co"" maj Clnclnmtl 0

1

NEBjUSKJI
— Illtle Oiforf HbrMk il'

fttl l lntkti Iřfitkn ř

'adftfka Vl"tfř (}ilfon říMtíla

Mil aff drtit m rtíh-- í

— Mil UfUlíd lloyd roun'
fifteUI atmof ril li řmrk J rolník

Nift ii In nAiníl Itk

ř( ie rfaiín bjl v nakolik f M

l- -ř kři Ue linrf bil vii-leřit-
í

anti tylll ft ftoHÍa
fclíři-t- l nl phtwM fyemnM

— Adřiř fkřad lraa a (4 M bfti
ďifniřtky U 'Jt lfífřř Arťkm
nel fřřk Htm M iftlý lj l"

řil # d p'rt I5jbin'irt warran-lrr- a

ctU tatknoili dU nVj t
kantíttl pvt (ffxl) lihovin Wa líc#rt

NJli bu le botof aoiřil U ai

ftl4 atfji%k ř1m ď kt foukat

— Hi&trtf lrtlři'ř iodAovarf JI

ntk tl kraUt il4tnl atfolAovatf
koiníao II II Howall ktřf i řti-toe-

JífmUhe ttanoven byl

mlatak)m inlarifrem v Orntt vidtl
mlnnlf tfden lio atitnlho ůř-d- n

a pxUko4il jako bylo Kivrrn''
rem přijalo

— V 4lry mimtUho f lne přeje-

ta byli elektrickou drihou v Lincoln

anarnínt amrciia admil-i- 4 di'-rolk- a

U L TownUybo £lna t4tn

bankovní komité v Lincoln Itíhl
aa jedoucí elektrickou kirou a pfibli
livái ae k vybybce vkročila na dra
hou trať po které jela jir4 k4ra pro-

ti n( a nci mobla aantaviti přejela a

nimrtila j(
— Kvni pravda jako pravda I'o

dle audíbo lloapodakíbo kdy! by k

nřmo pfiícl Petr a odpřlitábnal Ie

Pavel napaal dopia v néml obviňo--

val JídáSe a vraidy ninal by běse
vHebo Jidttie vinným Vldyff to

Petr odpřfHábnul! AI audl Hospod-ak- ý

bude vrchním houdcero dočkáme
ae toho !e bude celá jurinprudence
vzb&ru nohama

lnbf jat (ik ťfr# jtk i k lkft
it a lamlkoalt AI íjfcřM Unfo
díte ftivltffitl abyttt) )#J moMi

©!ttl
Okr Mfí m4 p-

- vý-- M

jl tMéf dvít IU krajin
rolnických ft tyoj flUtwh

m4 pochybná óřodti 14ln4

mIrii H'ln h'rk A
vltryi 1 4 I n 4

přílitn horko} 114 přilili lima
li l pf4tUkf} (m gavodAovacf

vi4jmý dprtfivf

Výtlk latolnbo fok J- -t hnlt
k řtťl§hf Povalte I# 10 ř m

pafi'nyh nit f řkřl vydalo
AO tmll p akru Ovm

!rnjírM IrfimWř vojt
# p"Mnl Jadrní

rolník iftkaí l15) i M akr rolu

tiball ot4a:ného Jiný ftíil llao
atíOakra fik TMÍ vytlil
io Jn ta vél
('n poiemkti romf o Jo

1 10 i akr v žmul lahrnuto ] pr4o
aavolftovaoi "0 akrft J# }ráA tolik
co J#dn člov ék vtdllati mhU Kdy

by se viak fřnol jiřtoinf ttin
ovoct — diukl obé xJ velmi JotFa

ropfr]{ — doiUČi ma 6j-l- 40

Sir)( jolrobnoti o Morgio okretti

vydaném ! ctovojho (xiboru

iJurlington Jrábr jnoa přifrivrtir k

tiiltí bpitek tento bo'l taiun
kaidétnu idirtna kdo tvou
alreiu na J Kranci(í P AUmaha
Neb tajili ie kaJdý )eol jot
neupokojen ie tifm přítomnem oko-

lím neopomene tak učinili

Tržní zprávy
CMfM f dabn tm

Trk tpckiUUval byl ikro ol mlsal ifitn
&lfm moj itoplr Jak ta eay hotovi Uk I

pro do4ávka Ca (itUlaoa toho a?44l chtr-- t

iiaf oaW itlUU uloa Tak 4 la fa4-al- b

x(rif ] f MlMoerl ala plBlea T7 proo-a- t

aaprott M phid roknm Ohio pak pouta 17

Taato tda ip-- l a caaoa pd-nl-aa eiulai
tjUU ttoůírt as iboi! hotovi aa M pro ír-im- n

ITH olmkk írrvtol 6 a za )%U9%0
IakuHea aontUaa piaaieí tMjMtoaoy

Ova tU mi poaikad eana ( ifa 19

Žito JmI oaj alki S6c

Jaímaa trvá o ai a klidni la il@91e
dla jakoatl
Dobytek bor Jíl iaa4 minulo doťknnl ta ceny

nebol f ty dal minulém nuul obrat k

lapiima a li tím zaxaaoaaatl ta týden mlna-i- y

itonpoutl o IS li 10 MDti Tainl voli pro-

dává)! aa po l 4a4 viUlnon po II4I0
krávy a Jalovlea llta&aT ToU k Kra 11Hit
IW

Vepfovy dobyUk naproti torna bíhem min

týdne klaaal v oaui a byl iiliéim koaoara týdne
plných lo Tenť) tydrn poílná vikk eenon

pavnijli a vjUl Prodivi taky aa $3 mi
ISO pikbý lebky za I3T0&3M

Omaha i dubna

rHvoi dobytka do trba idejlfbo byl v mina- -

lim tydnl jeiU flce oohabiym m--i obyiejní

Tykai pMvota ]it aáiladnjlci:
PMvoi Hovíil Vepřovy Bkop
Mla týden 1180 lim tm
Předmln tyď-- n 18B4 tU
Ptd rokttm Mal 31081 T09I
V roka 18M líJ 11867 J781
▼ rjkn 1803 lln iimi 4771

Cena byla v mlualim tydnl poniknd lplnel v prVdoház]lolm a ť nto tydn poilai opit
a dobrým odbytem a cenoa pvvaoa Tníul
voli prfidívnjl aa po ttaosa80 Za aeJryMl
eaoa prodána byla dvi etáda t nlchi )doo vá-U- Io

prdmárem 1110 llb- -r a drahi ll llb r
Krávy a Jalovloi ]aoa aa iJiXrjJM a tU k lira

lliJ(4r Wni 4nttW mliaU liL UlI _

ecoi pokbanalí tnnto týden vliOc idá ae nieta-pova-

obrat k lepilmu Prodává aa ta %M±
364

l Apln jliko) m nojavll nik 1

jXlh ihámkf pominut' nabylo i

m řov4fi9 tr14dn4 poinrnoatl

l'4tki mlnuUlio týdne lltnt
onuwH-BÍ- l a povoliný kař dondil

J irtámky Man'm(l Mirtuloit

tCddu tíř nairtoný rt4lil v bo
ti ~i~ i i
il m

yinmim
m arn' nv af nritvj

podřdá! i krk

— V Lincoln dj4í hal dtrnovrtl li
fikřcanl p'ikltlofk Miy Oďb yn

bivaUltn élant vrchního doiijsi

Ařiitt Cobb V poftdMf o tp#tiln#
imiáal a nbylo $ rťm ) ttoy al

t tvrtak iln mrtvda jbo v

yUht Iři (vrtl mil t káan íco

tUAiU byl (o rokU t4r a ihU4
riánlalku diímt rdř'tUiffrjl
lítkami Mase la ť fa aj árhtl

átmovřdl l i proto l# rvčílnlé tnt

it níbo platit ]00f o ktr4! při- -

41 úpa lktfi dti tamnřjiícb ti

kft To Jj Vali: Imtlo a činilo

ntpfkojnym
— V út4 pro rievyIjSittfiě pa

mtUn4 v ttini{4 natd4 se & lo

cbovancíl Ndjvice J- -t jih lam

ovífm a Houkla eouiily totiJ 6V

Jiné okřfy maji n4ldujf(t po(ty:
Ilox Bíitte % Boyd 'i lluíTafo 17

lltitler ft ('bytnne 4 Clay 7('lfai
5 Cumíni? f ťuater Dode 1

Fillmore II (iige 17 Holt (5 llo-w- ir

l RKeya Paba( Knoi SIanca
itsr 'i7 Madison 16 Pawne 4

Pirrce I I(ichrdn 12 Salině 12

Haundera 17 hberidan M Valley 4

Žádný t chovanců v úatavé nemajt

okresy lilaint Cbasp Duel(iarlield
(írant Ilooker Loup a Kock Pa

tnáct okresu má pouze po jednom
chovanci v ústavu

— Cukrovar v Norfolku onlaiuje
že uzavřel veškery smlouvy na pě

stováni řepy kterých si pro letosnf

rok přeje Nejvíce smlouv bylo

ovšem uzavřeno v blízkém okolí cu-

krovaru Nejvřtáí smlouva uzavře

na byla s Fremontskou společností
a sice na 120 akru V okolí Norfol

ku nejvétšl smlouva byla uzavřena

na 80 akru kdežto průměrem a nej-

více smlouv uzavřeno bylo asi po de-

seti akrech Sdéluje se zároveň že

cena pozemka v okolí Norfolk velice

Vstoupla a pozemky vbodné pro ní

řepy pronajímají se po tr až

tO za akr za vétší rozlohy a jednotli-
vé akry až i po $8 až $10 Čím lépe

prý poznávají rolníci péstování řepy
tím lépe vidí že jest výnosným a

zkušenost vede je k tomu aby čím

dále tím setrnčji při obděláváni sobí

počínali a lepších výsledku docilo-

vali Minulý rok prý farmeři v oko-

lí Norfolku stéžili 180 až 1100 z

akru za řepu a jelikož včtšinou na

rozlohách pet až deset akru vykonali
všechnu práci vlastní pomocí totiž

pomocí dítek zůstal jim proto celý

výtěžek v rukou Toto jsou ovsem

pouze jen případy výminečné a ze

strany druhé nechybí na těch kteří

stěžovali loni že se jim pěstování

řepy nevyplatilo což lze vždy očeká-

vali pokud nenaučí se zdejší rolníci

hospodaření evropskému při pěsto-

vání řepy

— O zahynutí všeobecně váženého

a oblíbeného omažskébo občana

brzdaře U P dráhy pana Krebse

(jeho! rodina jest česká a kterýž sám

v nejlepsí shodo s Čechy vždy žil od

všech kdož jej znali jsa ctěn a vážen)

podává Schuyler Sun zpráva násle-

dující: Jedna t nejsmutnějsích a

nejhroznějších nehod jež se v tomto

okolí za dlouhou dobu udála sběhla

se v úterý ráno kdy! nákladní ranní

vlak přijel ze západj Zřízenci pře
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Kreba při spojování vozu blíže mlý-
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jflikol bylo patrným f při livotl

i bov4n býtl nm1l Poi lji kol

rdv4té holiny byl přftdln do bot#

li Ilydlsl f OmiM Jtkmíld

nehoda Mbt bilo lldařafo4no

jbo manlatť ktr41 jt ittibl
ranní vlak jni přijlí lí m v 1011

a přijala tři ftvrlí hodiny pM tlm

n#l rnanl-- ! jfjf ducha vyptitil llylo
to velmi smutné ( odívání na dt4ni
t jijíib a 14-ln- riko Bf tAttalo tu-tbý- m

lin Ii6 byl tUtný dílný mul

a afttlil tři vřdnml skoro al do po
dtednibo okamlikn Hyl V lamAst-nAn- l

diolvčnoti dvacet roka a

Jebo sou Iruíi mluví větrně o něm

velmi pochvalní co inuii sveaoml
tém a dpo!hlivm Byl 4 rokft

stár a zanechává velkou rodinu

— DřlvřiSl starý Falkneriv obilní
elevator ve Hchuyleř řlzřii jest nyní
pány J W Stewartem a K II

Pbelpdera dřívějšími jednatflv B &

M drábv Kraisn o Jos Urbánek

jest u firmy této zaméttnán jako

strojvedoucí Pp Stewart A Pbelps
platí vidy nejvySSí ceny tržní za

obílí a budou tomu rádi kdy! je
čeští přátelé jejich navštíví 47x4

— O nejvýbodnějsí pftjčky na far-

my dojděte si k M D Cameron-o- vi

ve Schuyler Neb Můžete splatiti

jakoukoliv částku kdykoliv OodrZI

te peníze v týž den kdy jsou listiny
vyhotoveny 50tf

RUZNE

O zajímavém kousku kaligrafické
ho umění jednoho učitele přináší

zprávu časopis "Priazovskij Kraj"
Na velkém listě kreslícího papíru

napsána jest miniaturním písmem

povídka Dostojevskébo 'Chudí lidé'

při čemž písmo místy je tak drobné

že lze jednotlivá písmena prostým
okem jedva roreznat Ve vzáleno-st- i

tří neb čtyř kroku splývá písmo
ve stejnoměrně šedou pudu na níž

se zřetelně obráží pěkné provedená

podobizna Dostojevskébo Práce tato

vyžadovala doby pultřetíbo roku a

kaligrafové cení ji na 2000 rublů

Bude vystavena na všeruské výstavě

v Nižním Novgorodě a předčí bez

pochyby vée co v tom ohledu v obo-

ru kaligrafie dosud bylo vykonáno

Korunní poklad krále aSantakého

Z Londýna se oznamuje: Těchto dna

uložil sir Francois Scott vrchní ve-

litel výpravy proti AšantĎm korunní

klenoty sesazeného krále Prempéa v

osadním úřadé Mimo několik pytlů
zlatého prachu nemají všeho všudy
cenu oni 2000 1 st Z první války

proti Afiantům přinesli si Angličané

klenoty mnohem vzácnější Nejza-jímavěj- ší

kus této nynější sbírky

jest koruna Prempéova Jest to čap-

ka z k&že antilopí bohatě zdobená

zlatem Ozdoby představují lidské

lebky čelisté a lvy Na čapce nalé-

zají se dva zlaté kozí roby Většinu

ostatních předmětu tohoto pokladu

tvoři cáhrdelníky náramky pásy

atd

"Politické banditttvP Před poro-

tou peštskou stál min měsfo opětně

Pavel Žák pro článek uveřejněný v

"Národních Novinách" v Ture sv

Martině nadepsaný "Politické ban

ditstvl" v němž líčil jak od posled

ního vesnického notáře a! k ministra

slipe ae zákon národnostní jako! i

zákon shromažJovací a spolčovací
Přelíčeni skončeno o pul noci Po

I
li
E l

4

— Otázka přeloženi okreeníbo al-dl- a

a Iíemingfordu do Alliance jet
prozatím odložena Jak známo na-

řídil Budí Weatover okrennltn komi-itař&- m

aby rozhodli o žádosti která

podána byla o přeloženi okresního

e(dh do Alliance Komisaři odbý-

vali ech&zi minulý úterek a UHneuli

ae žádost zamítnouti Zbývá vyčká-t- i

jakých dalSIch krok& mČHto AUi

ance podnikne
— Proti superintendentu Norfolk-akéb- o

blázince vznešená byla stíž-

nost a sice obvinčn jest a nedbalosti
zanedbáváni povinnosti a neslušného

chováni Stížnost podali nčkterl i
bývalých zamčstnancfi a řiditel

Mackay ovsem popírá že by byla

pravdivá a tvrdí že stalo se tak jen
k vůli jeho pospinřní ze zášti že

nřkteró ze zřízenců propustil Gu-

vernér nepochybné nařídí vyšetření
celé záležitosti

— Tak jako dříve dráha Union
Pacifio tak nyní Ilurlingtonská ohla

Suje že v žalobé zadané proti ní a

držitelům některých pozemka od ní

koupených o kterých vrchní zástup
oe Spojených Státu soudí že byly
dráze neprávné přiřknuty společnost
sama převezme hájení za všechny a

vyzývá tj kteří by byli obsýlku od

úřadu dostali aby tuto na společnost
zaslali apolu a udáním svého plného

jména a poštovní adresy

— Z Bruno se nám pfse: Divadlo
sehrané dne 29 března sokolským
sborem Žižka v Brné bylo nad oce-kává- ní

sehráno Účinkující počína-
li sobé velmi statné Návátéva byla
té! velmi slušná a sokolíci byli úpl-

né spokojeni tak jako obecenstvo V

naděli dae 12 t m budou na požá-

dání opakovati kus a aice v blízkém
mřslé Abie a doufají že i tam kraja-
né a milovníci divadla neostanou po-

zadu a přijdou váicknL

— Ve Friend Nebraska podřezal
si krk Dick Uinger a to nepochybné
te strachu před pominutím Al
před čtyřmi mraíci byl kousnut ma

k Teiofl laoa eanv uavnáliL earatvi ta aa

14 - j i i - _

aajlapaí atolai lidloo
DHIkI Dví Jeet eeo Sleplo
Hafo itaH kokuatl So kroeaol lOillo kaeb-a- y

BC9o baiy $7a

St Loala 8 dabna
Pod tlra atátnl iprávy o itara

pinlae v kflatoari ana Uia valni tlapla tak
aa prodává a ayal iervaá i 1 aa 70c Jarka aa
o

InkaHoa v aoaliUaa a piaalcl Ja Ul eeay
tjbM aa 3S
i Bavlaa Ja oeay aotminini ( raetínl 7o

Hew Orleans ( dbaná
Bavlaa trvá f ort i kUdai ProatMaf pro-

dává aa t+ 1%

V Bronsvick (ja aničeno

bylo fe 2tvrtek polireta Umní při-atavíS- té

lArovert i četnými akladi-it- í
a ikoda odbadov&na jest os

pQl miliono


