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ik')ln l úří lriďl ktffM anad ntnají
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toho 2 jx len (onrart wamotář

který a přf I rokrn " v okolí ni
nrl iialil naleiett byl dni II
kvéma rurlv nediteko avébn bydli
stě aA nebylo ani známky n nějaké
mrti násilné a porota uznala li
zemřel na srdeční vadí Uedaktor

irnínAného Í!4iiu byl v následující
den ve Valparaiso kdo panovala po

vřiť o nalézaní mrtvoly a tvrena
le byla l mrtvola Klp — Dle

víeho budu mít mladý Kavatoo dlou

hý život když doftetl sít o své vlastní

arurtí

— Ktátní skoldozorce (Jorbett za-

vedl chvalitebnou zrněnu a sicu připM

vujo výroční zprávu o záležitostech

Školských již nyní kterážto jindy až

koncem roku bývá sestavována Ze

zprávy té vysvítá že minulý rok bylo
ve státu 0603 Školních distriktu a

6687 Školních budov Z posledněj
ňích je 6520 prkenných 293 cihel

ných 30 kamenných 140 stěnových
a 800 drňákfi Cena veškerých bu

dov Htavniřt ald ohnání $8880'
84155 Dítek Školního věku mezi
5 a 21 rokem stáří bylo 351846 Z

toho počtu bylo zapsáno ve Kkolacb

284282 a průměrná denní návStčva

školní byla 181859 Učiteld bylo
0401 z nichž 6943 ženských Prů
měrné služné učitelů mužských bylo
$4418 a ženských (3866 měsíčně

Výloha na každou osobu školního
věku obnášela (1374 a na každého
z žáku jež Školu navštěvovali $2191
Dluhy Hkolnlch ditariktQ obnáší
(241177035

— U Linwood spáchal namovraždu
V úterý minulého týdne zámožný

krajan 1'avel Mraz na své farmě asi

pět mil jihovýchodně od města Po
obstarání obyoeíoé ranní práce
vzdálil se od domova a byl po dvou
hodinách nalezen oběšen na stromě
asi tři čtvrtě míle od domu Jak se

podobá vylezl na strom asi 20 stře
víců do výsky uvázal si provaz na
krk druhý koneo uvázal na větev a

skočil dolu Vaz so mu nezlámal a

tudiž se uíkrtil Mráz ovdověl pe
dvakráte během minulých dvou roků
a též několik dítek mu zemřelo a to
snad na mysl jeho tak ůčinkova'o Že

se pomátl na rozumu Dva týdny
dříve učinil pokus samovraždy a byl
od té doby hlídán vsak nepodařilo
ae tentokráte úmysl jeho prekaziti

— O stavu osení podala pozorova
cí úřadovna v Lincoln následující
zprávy za týden končící dnem 25

května: Minulý týden byl teplý o

3 až 5 slupnu nad prfimér Deště

spadlo velmi hojně v jihovýchodní
části státu a dobré deštíky svlažily
též poněkud část západní Ve střed-

ní a severozápadní části bylo deStě

velmi málo Stav úrody setrvává
asi tentýž jako byl minulý týden
Drobné obilí a tráva rostou hbitě
žito květe v jihovýchodní čisti a pše-

nice po většině ae metá Kukuřice
kteráž vzešla roste dobře avšak ná-

sledkem deštivého počasí jest mnoho

jtfi'0 a pJiit#fif putin i70'
— Mil Iřtly vy i íky
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Ytttik ř'r'f li t r f i byl ilomnvim

v NřtH PUM a Ktřh#y tllil
d vylit íkoly
— M ářl knuri fpptibtikánaká

bd# olbJ atí jk jm dřívá M

lili v Lincoln itc# třil't lř)# I

řřVfřip "Uftf iKri o d'4-- U

Iťxlinl ranní

~ niíi# Ol-- lt br4l ai v nnfku

ířtilplý bo b fřmř HcbiíTra

f)4hodoi vraiil hlavou do hřrblkn

ty rifv)(cbo řlnti fforatil i lebku

tak 1 it rikohk b'xlin tnnt
— Uttle I)inbtr %in byl oý

ftrmr (Uoti llnam řlnu(
mi vládního msrS4l po nrprávnéné
páltol kořalky Malý kotlík k torna

íiíeli nalcipn byl prý v kurníku

— V Crete byli oblslováni ob

cliodníci Kanci a J Hjeir A Ci pro

přestupek zákona o nKInlm klidu

Budí Hchilling propustil je prozatím
beztrestně ntoživ jim (ifiuse aapra- -

venl útrat

— V útavu pro pomatené zabil

byl minulý týden J Jnhnaon a Mead

jiným pomatencem T H Daviso-ne-m

e Omahy Když vraceli t
procházky uchopil náhle Davison

bednu a udeřiv jí Johnsona rozpoltil
mu hlavu

— llowellský Journal pliie: "John

Chudomelka sděluje nám že hodlá

letoa započíti výrobu ayrobu třtino

vého a zřídí v městě co k tomu bude

zapotřeby Stroje své máslovny bu-d- e

používati ku drcení třtiny a odpa-

řování téže bude díti bo též párou"
— Počátkem července bude se v

Crete odbývali Chautaujua a nejza-jímavějsí-

dnem bude nepochybně
den 4 červencev kterýž bude debata

mezi nažím nlříbroústým WJ Iirya-ne-

a zlatoúittým John P Irinhein z

Californie o otázce svobodné ražby

stříbra
— O poslanci kongresním Meike)-johno- vi

který jak známo uchází se

o nominaci za guvernéra sděluje se

nyní fa má nejlepří výhlídku nomi-

nace doHáhnouti Oo a Jack McColl

jsou těmi nejčetnějHÍmi kandidáty

pro úřad ten a nepochybné jeden z

nich nominaci obdrží
— V Americe dějou se divy a zá-

zraky V Čechách odjakživa byla

krejcorová houska za krejcar ale

jak h t Bruno dozvídáme tam dělá

pan Antom Ptáček pravé divy neboC

prodává 5 centové kalika sa 3} cen-

tu 12} centový fiotii za tt centu 10

centovou sodu ta 6 centu a vse jiné
v tomtéž poměru Kdo nevěří ať

tam běží

— Blíže Belle Creek byl skoro k

smrti usmýkán mladík jménem 11a-n-
er

Vracel se domu jeda na mule

kteráž jej shodila Noha mu uvázla

ve třmenu a byl smýkán po prérii
aniž ví jak dlouho Konečně ne mu

bota vyzula a on zastal ležeti bez

vědomí Mula pak se připojila ku

konim na pastvě a mladík nebyl po-

hřešován až u večer když teprve byl

nalezen Lékař doufá že vyvázne
životem

— Blíže Klkborn nalezena byla
mrtvola neznámého člověka v oves--
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Ski idám' ň plnou ditt r u v norl

111 AMPIOJÍ utř
Aaljrrloni veřejfi dok4ll i tato

spoívl ti pevných
i4kUoVcli nalf(m tímto jedeti z na
lil hovťrh v:ai CHAMPION fib
botoví tení9 V obludu Jeho ceny kal-dmt- i

k!odok4i I Jt druhý alruj
v trhu Jeni mX tak nírký elevator a
takuvmi vjkoiiiKU allou Jak v ném
Uk v celeru vhísicÍiíi ústrojí al k jehle
tak vynosí bnicí kolo tak přfkrý na-utlr- ii'

a tolik aflr k utahování a svá
rAtií snopku Jko nový CHAMPION

Kekací atroj nový CHAMPION není
takový Jako jiné stroje tohoto druhu
Au nemá dlouhou pudnou páku která
se lehee zlomí nemá žádného setrvač-

ného koU pil páce pudné které pohy-
bovalo ty zbytečně nahoru a dolu
pudnou pákou a můh tudíž síly té u

žito býtl k práci Při něm není žád-

né kolmé spojky pudné páky která
zbytečné síly ubírá a jednou strhuje
kosiilě dolu podruhé nahoru v ochra-iié- m

ořuhí působíc tak nestejnou
práci a mrhání sily Při tomto stroji
Jest pudná páka krátká spojka kteri
pohybuje se pouze ku předu a zpět
Tato páka kosIStě 1 ochranná ozubí
Jsou přidělány v jednoai místě že po-

hybují se stejně a soudobné a nemo-
hou tudíž následkem nestejného pohy-
bu ani hlavice ani pudná páka zlome-

ny býtl nemohou CHAMPION nemá
tuk složité ústrojí hybné Jako jiné
stroje sekací a toto působí přímo na
kosu beze všeho přenášení a ztrácení
síly Jesliže se některá část vychodí
utažením přidržovacfch Sroubků za-

brání se ztrácení síly a stroj pracuje
zase jako nový
Komukoli jenž dokáže že některý

sekací v trhu nyní se nalézající má
tolik a tak užitečných zařízení jako
CHAMPION jsme ochotni dáti jeden
tento stroj neb hotově obnoa kolik

stojí Zkuste tyto stroje!
Přesvědčte se máte-l- i

pochybnost o pravdlvo-vost- i

toho co tvrdíme
a seznáte liže není v
tom jediné slovo prav
dy připomeňte náa na

tuto nabíd
ku

Vyrabitelé

TuCWaráer Buslancll & Glessner Comp

Springlleld Ohio Chicago

Pri)dlí Sft wb pronajme lko-ář- tU dil- -
uMMntm lit

obydí lni
-- Un-nt 3 roky

--Ur Plín }tt velká
HiJt --tuvnl 1830 pHU-- UtU V tDÍU(kn
tnmtr dobré to ťtli aimsokt oAi v Ln-eiuter-

í dioí krTNká dlln T nkcll IH-ílo- s

roan úmrtí msalulm Vslml rýhodaí
mlto pro dobrého kovif WlUl podrobaoaU
dél! V Braolia Wllbi-- r K"b xt

V&čxiýr éld
Není díla kleréž by v romanopi-sect-vi

tak poutalo všechny vrstvy
čtenářů jako "Věčný Žid" Jest to
remán světoznámý který každý čte
se zalíbením Toto velké dílo čítají-
cí 122G stran jest nyní k doslání

úp né za jediný dolar Šeřit na ukáz-

ku posle se ochotně zdarma každému
kdo on požádá pod adresou

Kniluivna Am Omaha Neb

— Předplácejte avým přátelům
"Hospodáře" do Čech Pouze 1150
ca rok

knhnh n j'ití k ní ' #4
— It byl tyffnhrhi k'k4řť t U]t
íti wjbrl i vymleifřti j pí

I

róvriA itopfxi r p li h ifkí b

ttk 1m tiii)f 4i ftA vystiovit
Poftravy spftoltt Í4tiř j b ko

lírtrnbory ftoti irtarnedttl Mlty
(nají ktti a V k'erfcb Mp

'li ti Jn dot VflkA k Mii lírou
kí (m art Julínky brrnlMrovť) j bd

n Ovors utrjlo zk4ti a tiettí ttk
libným tk byl před nkoiíka týd
ny Jtiititít tfnft a ii
luvtt

— Potit íek4 vicbřten nsliU posti
bl Hbrik(i a (!ixt l véi i tak
l sir v tom nikl řivynnA a nikomu

nli? nytil ptťl(rfé llti jaký buda

vjnleíek republikátuké tlátití kon

v#iu kter4 bule za o lbý
vati A tu vix fivtttu() byl

ikrt stí kontem I v

okresu loni'ln Okres Pouulai
má v konvenci Ho bUft inei u'H

tdy vícn než jdnu desetinu AI
do minulého týdnt mf lo sk ta to že

v Dmgla Cotiiity jest úpaa nezi
Churchdlem a BriMtehem a očekává
lo se ím BroaU-- bule (xirsleri a tak

zjednána ('hun hllovl znovu noml

nare Vsak okresní konvence pora
zíl1 obaClturdiilU Í Brotch a pro
hlásila s- - 41 proti tou iiU-nr- n pro
E K llihhů za pokladníka a Willi
amse za komisaře (derných poremko
a budov Pro posltidnnsl místo oce
kávalo su líunelovo znovunavržcnf

když sm ale o jeho místo bude nyní
ucházeli Williams s mocnťm počtem
zástnpcfl z Douglaa 116 lilaft kdo
ví jaký bude konečný výsledek Bylo
by voru zajlmavo kdyby ve statni
konvenci doslali vyharov Churchill
i Kussell rohlikáři ovsem na to

nepočítali a mnohé úmluvy mezi

Churchillem llutisellem a jinými
byly učiněny kteréž nepochybně

nyní přijdou v nivec

— O nejvýhodněji! půjčky na far

my dojděte si k M D Cameron-o- vi

ve Schuylor Neb Můžete splatili
jakoukoliv čáHtku kdykoliv Dodrží
te peníze v týž den kdy jnou listiny
vyhotoveny 50tf

—Dr O P ClementszkuSený lékař

a ranhojič Clarkson Nb 1—xm6

— Zdá se jakoby Wirtconsin byl
určen k tomu státi so zalíbeným
státem Cechu Některé z našich

největších a prospívajících osad v

Americe nalézají se v tomto státu a

tisíce Čecha stěhuje se tam ročnň ze

západu Jihu i výcholu Kdo by se

to zajímal muže dostati knihy a

mapy poženu v v icmto suitu popi

sujfcíkdyž doplSe na K RoHholtEau
Claire Wis jehož oznámka nalézá

se na jiné straně tohoto listu 6—t

— U York zemřel nedávno svo

bodný farmer John Fitzpatrick a

jelikož nelze žádné jeho dědice

nalézti připadne jmění jeho státu

— U Gorden otrávil se Mark Bos- -

Bick a omrzelosti života následkem

choroby
— Blíže Fontanoelle zemřela 15

etá Orace Hancockova po požití
ně-ak-

ého

jedu

V Orejronn

odbývána v pondělí volba státní a

ak bezpečně očekáváno zvítězili re

publikáné na celé čáře a v zákono

dárstva budou Jiíti většinu převáž- -

nou neboť se tvrdí že v senátu
zastane populist&m a demokratům
ze 30 pouze 6 míst V sněmovně po-

slanců v zasedání minulém demo
kraté v obec ani zastoupeni nebyli a

populisté měli 4 poslance ze 60 a

nová sněmovna složena prý bude as

podobně Republikánský čekanec

pro úřad nejvyššího soudce zvolen

nadpoloviční většinou 5000 hlasů

la trojen a k í inftro fi poli váfay
anil práhla po laurech ctiJiVlotiA

noffín státnické i politické— nf brl
hledala ukojeni a blaho tvé v tichém

ušlechtilém pftob#n( na poli osvéty
mění průmytla humanity

vedena upřímnou láskou k bližnímu

1Ukoti k trpícíma lidstvu linkou ke

Vsemo col kráného dobrého a uži-

tečného On byl njvlca národy
milován vích lijících Habsburků-Ži- l

Jko vanesený soukromník ve

tém palici ve třídě Favoriuké ve

Vídni nab na svém zámku Wart-boli- u

u rakouského Itvchn#v frot
veškeré ritokrťkó brdoti a

ýcby vMjr dobrý a blibovolnj H

M lidu jHtel urnIcftv ucíncfty a

anaiivých trftray#lníkfl vlly ocho-

to ý (HÍrfirovati mocnou přlxnf hvou

iinaby a i4jmy kulturní ouvétové a

omřlecké nade v al podniky
obecně proDpéíné lidumilné a ku

tvelebenl blahobytu oirodolho umů

řujfcí
Zval He nám rozmarní 'výstavním

arcivévodou" přejímaje beder pa-

novnicích mnohdy dorti namáhavé
funkce rcpreeentační a protektoráty
nejtnamonitřjílch výtav ÚHtavfiv

vědeckých uméleckých podnik&v

n4rodoboipod4řkycb neb iřítenl
humanitních cokoliv Jich bťhem
čtvrtstoletí bylo v Rakousku nalože-

no a sahájeno

Hluboký význam mely cajisté
opřtovné cety arcivévody Ludvíka
do Prahy ku tahájení jubilejní naií
výMlavy ku otevření Akademie vcd

a uméní jeho pouC do Karlova Týna
historický výtnam nad míru

Jeho!
jako jeho opfitovna

ni-vfitč-
va

výstavy národopimé Jeho

upřímná příxeň k naíemu národu

jeho Hrdefná radoHť nad ulávou toho-

to českého království a nad pokročí
loMtf naíeho národa jeho dobíá
tnalouf naneho jazyka v nímž dal

vycvičili i ayny ave: vže to dobylo
Šlechetnému magnátu Aexké koruny
kouzlem ardce našeho národa vie to
riři tir4vř n umrlí tnhntn dnhréhn a

ilecbetného prince lidumila přisniv
ce uméní a prác přítele naáí vlasti
a našeho národa oživuje a vdécnó

paméti českého lidu tak le troufáme
ai tlumočili vérne jf ho city sklánějí-
ce jeho prapor červenobílý před
velebnoHtí hrobu v néjž aloženy
budou ostatky arcivévody Karla
Ludvíka v upřímném zármutku a ae

ardečnou aoutitraití jakou vděčí
národ nái každému kdož mM ardce
k nčmu Nár Listy

Český výrobek

Chceme ovéti v trh kávové ná-

hražky — cigorii — vyráběné kolín

akou továrnou v Čechách pro avou

výtečnou jakost oavédčené Každý
kdo nám zaile 8 centu v poštovních
anámkách obdrží poitou vyplacené
jeden paklíčék zaručeně čiaté fíko-kov- é

cigorie Kdo by chtěl přijatí
jednatelství nechť nám dopíie o

podmíuky Jlrodtký A Co
8-- 3x 1331 2nd ave New York


