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A Padání vlau bvlo zastavmn no A

ř vlay vyro-tl- v lebka zbavena luptfl
I Jl zapotřebí poulili 11 Jednotí za
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Prohibicáci v státu Washing-to- n

odbývali v sobotu v Hattle státní
konvenci v níž natrhli samostatně

F čekance pro veAkery úřady státní

V Palmer Kanu vloupali se ne-

známí dosud lupiči v patek k rána

do tamní banky a po vypáflenl po

kladny přes l100 uloupili Výbu-

chem dynamitu spflsobena škoda na

budově v obnosu 11800

V Allegbany vypuknul v pátek

i rána požár v tenementním jednom
domů na Spring (larden avenue při
žerní dvě osoby skokem i okna

- V 'ň Cty a íkr11 jtlsř v pln'fn ( ř'i'i li - sk4fifm
m ji Hhun tohotíi tý-f- ftaw
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— V Ort apořád4 činsá Umní
Tfl Mk'd na dtn 4 lttH
v lnl !ni trťftí lábavu

V'stpn4 přu pána rbnáí pa lrtál
ferttft

— V Colamhi pókaiil t

itři'(i v riivalu (horomyttnosti o

arnovraMy polilírti dát k v ( liloro-řorm-ti

piní h 15 Hcbonlsti oá by-

la al aa v ía jtA z hránína

— V okolí KontanitH řádí inaá-ft- j

mírou Iioim etiky vojnic (ar-m- y

worm) a nsjvžtil íkody spftuo-ben- y

na panici a korné tak že

mnohá pole taorán být! musela

— V Lincoln spáchal v úterý
rána samovraldu olííním Petr
íiaortner jedfn z nejstariích osvl-oíkf- t

tamních K sebevraldé do-

hnán byl i patný mi pornřry finan-

čními

— U Scribner požilo v sobota

čtyřletá děvče farmera II lieckera
dávku kyseliny karbolová a zemře-l- o

v strážných bolestech dříve než

pomoo lékařská dostavit! se k ní
mohla

— V NeWman preoinctu v

Saunders county cdbývany budou

předvolby delegátu do republikán'
skó konvence dne 20 června a kon-

vence sama odbývatt se bude ya
W&hoo dne 23 června

— V Pierco oounty odhadnut

jest letos veškerý dani podléhající
majetek na tl474G055C z čehož

připadá $108405 51 ni majetek
osobní $110097075 na majetek
pozemkový a zbytek pak tvoří od-

had dráh

— V Plattsmouth bylo v posled
ní době v oběhu značné množství

padčlaných desftidolarových ban-

kovek a vysláni tam byli zřízenci

tajné policie spolkové aby paděla-
tele neb ty kdož peníze ny udá-

vají vypátrali

— V Eldorado vloupali se nezná
mí dosud lupiči v pátek v noci do
obchodu F Fiefielda v němž záro-

veň i poštovní úřad se nalézal a po
vypáčení pokladny uloupili odtam-

tud $5 na hotovosti za $55 kolku a
několik dopisu registrovaných

— Městečko Lynch Boyd Co

bylo poslední vichřicí úplně s po-

vrchu zemského smeteno a pouze
hotel zůstal ušetřen As před
měsícem navštíveno městečko

zhoubným požárem a co jim uše-

třeno stalo se nyní obětí vichřice

—Ze zvláštní příčiny spáchal
koncem týdne farmář

Meyers poblíže Beatrioe bydlící
Požil značnou dávko pařížské ze-

lené a jakožto příčinu k sebevraždě

udal že prý má značně ovsa a pse
nice k sekání aniž by koho měl

kdo by mu při tom vypomohl

— Ve Fremont odbývány byly v

pátek předvolby za účelem zvolení

delegát& do konvence okresní v

Bffli
rroTáelt balrs 50 b balí-
kách (llaiikj leraztrkHjrme)
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fvtfip Ifríttioii Cornptny řothodl

třídili nivou ivodAiva f stoku
o 1 Mi I ll ďi f!twtyvi lálnot
to l míls Pád slky tito ob

ř)42sti bu lu 117 stop státl bttd

llSífOO a ltrlftováfti Jí bdi tn
f#O0 ilřft H praní bud ipočti

— V Cfawíoř'! stlafi byt ? si-bot-

o pAi nonl Tofn Híín níko-

lika ířrHíkýfni vojíny lnu rnlton
I rány jhi přivolaným Ukařrtnj

taiity hýli musely Vojíni vrhli

na lliín proto ! hlídč
nočního npfitornil na to f udatní

tiť obránci vlati střclUxt i rt
volvsra s bavili

— Htátnlm dopravním výborm
odlo!(ni bylo slyďnt slílnosti
omalského lincolnukého klubu

obchodníka proti dráhám Klkhortt

a Union Paciflo na 13 července

Kluby tyto stěžují ti na dráhy !

počítají jak do Oinahy tak i do

Lineo! ' větií cena dopravní než

jakeu počítati by měly a neustálým
odkládáním slyšením tohoto ovšem

dráhám do jisté míry padržováno

jest

— Devět občanu z okresu lloyd

podalo v čtvrtek guvernérovi
Ilolcombovi stížnost na maršály

spolkové kterýmiž prý osadnictvo

tamní pronásledováno jest a to je
nom proto aby zbytečné útraty
spdsobeny jim byly Před dvěma

lety v čase nouze někteří z obča-

nu tamních odebrali se na Fr Han-da- li

reservaci v S I) odkud dříví
k topení a! přivezli leč za několik

týdnu byl tu již maršál spolkový

kterýž devět jich zatknul a

do Omaby k soudu spolkovém
odvezl a nyní zatýkání tam

příručími maršála pokračuje a ob-

čané tamní jsou toho náhledu že

činí tak jedině za tím účelem aby

nějaký ten dolar si přivydělali

— O nejvýhodněji! půjčky na far

my dojděte sl k M D Cameron-o- vi

ve Schuyler Neb Můžete splatiti
jakoukoliv částka kdykoliv Obdrží
te peníze v týž den kdy jsou listiny
vyhotoveny 50tí

— Dr G P Clements zkušený
lókařa ranhojič Clarkson Neb LzmO

— Zdá se jakoby VVisoonsin byl
určen k tomustáti se zalíbeným stá

tem Čechu Některé z našich největ- -

ších a prospívajících osad v Americe
' „fi ~ „

naiezajl KB V to nivu bibiu a hhict
Čechu stěhuje se tam ročně ze západu

jihu i východu Kdo by se o to

zajímal muío dostali Kniny a mapy
v tomto státu bopisující

Eozemky na K Kosbolt Kau

Claire Wis jehož oznámka nalézá
se na jiné straně tohoto listu 6—4

— V pondělním zasedání rady
školní přikročeno k jmenování škol-

níku pro příští rok školní a mezi

nově jmenovanými nalézají se opět-

ně oba dosavadní školníci čeští p

Fr Suchý ze školy Castellar a p J
J Kalina ze školy Lincoln — Dále

přikročeno k obsazení obou míst

poděkováním se rev Crambleta a

odstěhováním o John I Piersona

uprázdněných a sice zvolení proř J
A Gillepsie a II C Akin

mm
EAGLE& CO 68 a 70
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Williams & Pivoňka
komlaldnAM živým

ilobytkom
SVITSICK 11T Kxohnf tlalldlag Valo a llťk

Yardu Omih Mb

Krmím dohyUx n piidňni Dpl(t 1 o

tritii iiry sob 1W4k oodrniD'!! ilobrtk
KitýkjM JSME 7A)K OD TOHO

WILLIAMS & PIVOŇKA

IStt výměn ií
Texaské farmy s peněžitým přidá krm
ia fHrtny iih svvcru NUfpixlrpnHtiý
(icholou oilí víra ryiivřtloiil IMCle

neb Hniličky

C O Wttllíindor
hHtl(i-3- I'IEUCB STATION TEXAS

Plkiiý nostinoc o slrávní útim

ve Schuylcr Neb

zařídil v Janečkové nové budoul

(na niUti E Uolnbovil

Thom Shaw
Uostineo tento opatřen je vším

pohodlím a zásoben hojně výtečný-
mi nápoji doutníky atd Krajan
Jos Kudrnu jest tu sklepníkem a

s ochotou příznivce své obslouží
Z-if-t" Ku pohodlí vzdálenějších

hostu zařízena při hostinci též stáj

AUGUST PAPEŽ
— Tluatnl —

HOSTIN ECPKVÉTft í 1)Y

(tuk iv Ho OiiihIih Hi'RiiiBrttT)

tm rohu 2G a JV ulic v So Otnaze

Krajané kteří za jakoukoliv zá

ležitostí So Omaha navštíví nechr

neopomenoa hostinec tento navští-

vit! a řízným mokem a chutným
zákuskem se posilnili 5-l- r

píl pfadrlnoii r n-m- l

balíku Onu libry

Ona libry
l'oilfte lOr kn zuilsreni tipošt na vbrsvsky kaUluif

i pumrceny a dvž jiné tčžce poraněny
rozar spusooen vyl výbuchem sudu

oleje ve sklepě

V Louisville Ky zničeno bylo
v neděli o šesté hodině ranní požá-

rem skladiště hhovaru White Mills

při čemž za $120000 Škody bylo

spfisobeno Ifanifi Swab padnul při
tom do hořícího proudu kořalky a

utrpěl tak těžkých popálenin že na

H REGEHSBURG & SOK

právy osolml

— Pan Čefik Meinerád majitel

pekařského obchodu a rnítaiirsce v

Crčte Neb nab-za- l se minulý týden

v naAem městě a neopomenul ovšpm

navštívit! i naši píárnu DIm vzhle-

du ji-N-t vidéli lo s mu daří známe

nitě a tělo jeho nabývá stále větší

okrouhlosti

— ftldírí redaktor t 1 pan Jan

Rosický odjel ve středu s manlelkou

svou do Minnesoty ku sjezdu řádu

C S P 8 kterýž v pondělí v St

Paul zahájen bude a při příležitosti
té navštíví též i nřkterá z výletních
míst minnesotskýcb

— Ve íitTrtek navštíveni byli jsme

p Č Durasem z Wilber kterýž na

cestě do St Paul jakožto vyslanec

do sjezdu ČSPS se nalézal Vyjel
dříve aby v Chicagu zdrželi bo

mohl

— Pan Job J Houdek z Cuba

Kana zavítal na své cesté co vyšla-ne- o

ku sjetdt ČSPS do St Paul

Minn k nám a těéilo ná opět htarého

známého uvidéti

Jsme o tom přesvíceni že nebylo

námi uveřejněno podobné dosvědčení

jako ono o PaHÍor RoenigH Hílileli

norvtl Jest to také neot-eniteln-

prostředek kterýž mohou chudí ob

drželi zdarma Dopište na Koenig

Med Co Chicago III

ťánúm ťiřodníkhiu Hpolků

Úletni (obe hodni) knihy jako

Ledgert Journals denní knihy a

Hne od jec nahoru u Pokroku

1_kíit CA neb pronajme ko4řk4
SU B M V{m uKh! ui

obrdlnl tUTnl 9 roky lUr DIln Jm t U4

I4i1 lUvaat 16iM pMiUT k Hili r m4tka
Inmif dobr U aimaeki nttůi v Lan- -

eaaUrr Oo wllná kuTáhká dílna v okolí TH-fin- a

pro4a)n Amrtl maot"la Valml TybjdB
tutala pro dobrého kovář 1U1UI podrobnoatl
ad4ll V Braelia Wlibrr H- - b til

Přítma tm dobT ft 4ílnlk kUr

h I angllckta UluU mu Ant

Yaiák 1Í19 So Utb Omata Rab

riTHK WHITK HlSAL—nhoton-- n ncJU
&U0 stop pruviiku n libru M) illH-- r r

zachovaní jeho naděje není

U Lindleys Ferry Wyo utonul
' v nedžli při brodřní ha řekou íireen

Uiver farmer J W Fencer t Mis--
nouri na severozápad se minující
Utonul před očima manželky a aednt
dítekkteří v stavu nebyly tonoucímn

'
pomoc poskytnouti Pro nešťastnou
rodinu učiněna sbírka a poslána zpet
do Missouri

V JefferBon City Mo inkorpo
rována ve čtvrtek nová společnost

l železniční Omaha & St Louis Ilaib
i road Co se základním kapitálem

2500000 Společnost tato položití
hodlá tratě z 1'attonsburg Mo do

Council llluíTs la vzdálenosti to

140 mil

V Bloomington Ind zasažen

j byl při hře v mfó rozhwlčí Jack
Sheridan míčem a sposobena mu

rána tak tčžká že po níkolika hodi- -'

nácb vzdor pomoci lékařské ducha

vypustil

(} Ií WyckolT předsela wBank

í of New Amsterdam" v New Yorku

postřelen byl v pondělí v úřadovnž
t avé imrtelnč C Clarkem kterýž na

nřra $0000 vynutiti chtěl načež sám

proti sobA vlastní zbraň obrátil a

télkó poranřnl si spQsobyl

f1 HTANt)At-ftnt- on na libru
STANDAUll MAMIU iproluvA nkly a Manillal &VI

lap na libru Ven libry

M AS1HA— Jnkoatl nojli píi W alop na libra O na libry

PCK8 M ASI LI A -- 7ii mnp na libru

Vabash ave Chicago Illinois


