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vypatá pěkn al ad li nepřijdou
v briki dM bul lo e nf tské

smutné nlf sluně hřje lak I

se v ! no praM Trávy jmu úplnť
ufdiá vttiidf In Itkn na limu tak

bude bíd aassi n srno dobytelj
musí být (as n ilámé Uf to tet'

Nebrassky tápsd pomalu dodělává!

neboť zde nebude moci být ládný i
liv ani lid ani dobytek Jestl
farmiři přece něco vypěstují tal
ta In nic nedostanou Pšenice pla
t( stará 30 rentu buši nová bud
z 90 centu a ovm ta 10 Tak (

sbyde fsrmeru al zaplatí od sekáni
a mlácení ? Sotva na livobytl pr
roilinu 1 V minulých dnech meškal

In návštěvou bývalý zdejší osad n 11'

pan Jau Voborník který Jest ny ne

usazen v Oklahomě A

— Ze Schuyler došla nás zpá#:
že v sobotu ráno zemřet tam p
delší nemoci starý osadník p Jo
Dvořák Týž byl starým osadnikei

N"brasským přesídliv se z Wiscor

sinu do Nebrasky koncem let sede

sátých a usadiv ae v Omaze V r
i

1871 měl tu český hostinec na tř:l
— Ě ř llfi 1 r 1 - N'
nacie ouze iiowaru pozueji t
švagrem svým p Jos Zerranem f

grocerní obchod na 13 a Jackson !

v roce 1873 pak hostinec a etrávr !

dflm na rohu 13 té a Leavenwort!
V tom roce asi aneb v následuji!
cím přesídlil se do Schuyler kde

brzy na to zvolen byl okreeníi
klerkem kterýž úřad po dvó lhot v

zastával V letech pozdějších hle £

děl si pak rftznfch obchod A bi

štěstím btřídavým Manželka jeb

preueMa jej na vucnosi asi pře
šesti lety následkem nezdařené ope
race od kteréž doby jediným jeh I

potěšením byly zdárné dítky Po
hřeb jeho odbýval se v pondělí tJt t
no v Abie kdež na tamnějSín
hřbitově uložen byl k posledními
odpočinku vedle manželky avé Po

Ohi f"tř"j lylf (iphl ttlt
Mny tuml lárovA I ilft tmy
dtlit íIkii thk1 o prudkosti sráf

ly Im niřiUI #l lm isjlpe i
ff vil ftSfibfií dřmhý H t

íř"jM rtlMujícl pfnlhbmi !ý

ItJihíi # v fit f ř'lrfh(T flf!řií

(řMinitt tyl a !n lak Jk- - y in

piloti tykfiftW ťylít V fiklirtlifc!

k I rUki s lil nMll výUt-rtíp- l

ťífh fitn(fh f ## t

v1tř slaln H v nlkdtika

p''l m jí] řisřřk tninl
t%t)tnfrh rttývati a itm k lof i vi
yk'lH ftkytli se dn4 didl
Přáí-- fifftm'( k řiíml

kladní ytiíttJfnn pkřa'ia!a vttí

re ka U i nt-ti-ř tftt ř

lítat l!s 5 tik silni d i v-- i

wítnfh' vřiloB h ani ! rak9
ki nu ltií#ní tro4k nt ouai
a tpr4 k ll sekyrami stíne vii
přok4řii mMo i Itřanotáftfm

avlinlných f rtí hlfIákH ipř
li týil řVíny ktořll oku H Um

tf njsfcytly byly hřňnýml a mnoii

i lích ktM pra l ta lraftof a fí b

&'atni byli m'itl v m ustátí n

pohle ld ťdiT snMtl nsmohll 'A vtiu
tointo vynssrno

9-- mrtvých a dinu

hk řala lfce řasřoých jimi l'kh
mldfiíml víemolná Mmwj #kytnu

ta Občanstvo tamní í iníl í co

v moři Jjiih bylo by mukám rar-ný- th

co molno nejvíce ulsvil a

ochotně otevřelo domovy své aby

J'jii!ho ohwllI milí tam mohli

Zpráva o L ros nim nitěstl tomto
došla do Omahy kolem h hoťiny a

rychlostí blesku roaífřila se po celém

mřsté a vyvolala sensaci snadno po

chopitelnoo Vldyf bylo tisíce tich

jich! miláčkové na výletním vlaku

tam se nalézali a ti všichni dr2áni v

trapné nejistotě zda soad i oni mezi

oběťmi se nenalézají Správa dráhy
Northwestern počínala si při tom

vůči obecenstvu na nejvýS nelidsky

neboť odpírala co nejrothodněji ja-

koukoliv zprávu o rozsahu neštěstí a

o počtu a jraénách mrtvých vydali a

v tomto odporu svém sla tak daleko

že odepřela i přijmutí zpravodaje no-

vinářské na svláStnf vlak jimž po-

moc lékařská na místo netětt vy

pravovára tak že tito nuceni byli z

Council Iiluffa v povozích na místo

ono se vydali
Na nádraží hned po rozšíření se

zprávy počal se lid sebázeti a záhy

páčil se počet čekajících do tisíců a

když konečně po 3 hodině ranní

vlak a těmi kdož smrti neb úrazu

unikli přijel odehrály ee tam scény
srdcervoucí V mnoha případech
učiněn trapné nejistotó konec tím že

čekající a členy rodiny se shledali

jiní pak zase z úst šťastnějších výlet

niku vysleebnouti museli smutnou

zvěsť že miláčkové jejich o život

buď přišli neb těžkého úrazu utr-

pěli

Vlak a mrtvými a raněnými do-

spěl do města našeho v 8:30 a prv-něj-

dopraveni ihned do márnice

koronerovy ranění pak dopraveni

po větéině do nemocnice sv Josefa

kdež pomoo lékařská jim poskytnu-

ta A tu také ukázal se teprvé rozsah

neštěstí v plném světle neboť mimo

25 zabitých napočteno 34 těžce raně-

ných více jak 50 raněno jich pak
lehce

Mezi výletníky nalézala se celá řa-

da krajanu a zvláštní šťastnou náho-

dou nepřišel a nich ani jedinký k

úrazu Byli tam : hudebníci pp

HEBjUSKIl
— V W'imltíft iř!(Při byl v"

řtvrlsk fini liolsl OrUtri pfJ4rm
Ztrát fbriUí tlum

— Ilíís fliiHort sp4hl Mtiťt

vrM bMrim v mtlfiU llí IIif
♦í Krel Millř klrý n#Hve

pMl l i íl"ři lo

i'nt lbtl byl bfssksřrt tnnnf itf
tk s!r frrnř Wílliaw Me

( Vrmii k Jl f is syeern

kdyl bUsk ]! ?yrtítvl re

— l'IJ llyrt"l l f 4 hl l-i

rninilofi 'tv(i ftMl l#tý
K l r tjiff ( ini ("tvřti n

trftm Hfls dmi Nlyl sfltopn
přá' a l4l l# bil I pi#íář do

rbi 1'iblftre
— Mlíle trmbiiri pťítl n ivi

starý támolný firtfir H I Jnhmm

Myl shotrn kotáru na ktsrm jl k

rári(í syna a po pá In na m J"J

Ihh jíííA kopnul tak i1tlha
míst mrtsv

— V nslítí vpř spádiat $%mr

vrsllu pan Václav ídlá%k i

Irf' O příčin sui'ivra! ly s

nic bliliSfho odluje
b)l rolníkem bydlícím několik mil

o--l města a jil po kolik rkn rlura-t- ěl

~ Vrlká maital krajana íabatky

bydlícího ai pět mil Jílně ol VeUn
shořela minulý čtvrtek a v ní uhořel

pětiletý jbo synáčk který hrál si v

mastali kdy! ohefí vypuknul Bylo

jej viděli skrie plameny a alyšti
úpěnlivý Jt ho křik ale nebylo možno

jej zachránili

— Krajskému sondu ve Fremont

podána byla žádost o povolení nové

ho přelíčení v žalobé pana Ktoscka

z Dodge proti Fremont Klkhorn

dráze o náhradu Škody požárem Um
v září rn r spftsobené V žádosti

podávají 68 důvodu a jestliže žádost

nebude povolena odvolají se k vrch

nímu soudu

— Schuylerský časopis The Quill
kárá ostře pořádání slavnosti taměj
ší čtvrtého července Bylo prý
dosti prostředku k uspořádání slav

noati pěkné zatím ale prý to bylo
všechno humbug Výminku činí s

řečníky a pravi že řeč pana Allena

byla tak pěkná jak mu jen bylo
možno jí podati a řeč pana Franka

Cuby že byla výtečnou

— V úterý minulého týdne po-Btře- lil

starý osadník William Milli-ga- n

u Beaver City souseda svého

John Stowe Oba jsou sousedé a

čelní občané Stowe jel na návště-

vu k sousedu jinému když Milligan

vystoupil z kukuřičného pole a stře-li- v

po něm několikráte dvěma rana-

mi jej zranil Jelikož není žádná

příčina známa proč by tak byl uči-ni- ti

měl má se za to že Milligan

jest pomaten na rozumu

— Jak se dozvídáme uspořádá
Těl Jed Sokol v Linwood velký

výlet v neděli dne 2 srpna v háji

Faitingerově blíže Abie Při vyMetu

bude též cvičení jehož zúčastní se

členové Těl Jednot i Omahy

Schuyler Bruno Abie a Prague
Dvě kapely budou účinkovati a sice

národní kapela a Abie a kapela Lin-woods-

E této zábavé dají si do-ji- sta

dostaveníčko veškeří krajané a

Sirého okolí

— Opět jednou po dlouhé době

bude míli Crete českého lékaře a

aice usadil se tam pan dr BudiS-Jičínsk-
ý

který studoval na univer-ait- ě

Omažaké a studie avé úspě

DESNE NEŠTĚSTÍ !

Kolem 30 životů lldtkých utra-

ceno ve t rižce leleinlční

JMtslí fm Infno ftrdlMlfn(l i řl

#fřft MvnUrťrh

♦ W'y n t MÍ

tn ntMf jomnl nt tápali
řism f l)ifti-- 'fifeh f"

ni íl'wti'1 fbyt I4!n f sobo

tu po ! t'lň Vsísrnl loMho
fnAlti Iki ' 1i Itiíl id

mst raMi vi lálnh límZ-r- na

rodin uv fjfřto Jím v lil m'i

tk VfUlnf vlak starfrft dílní
v tUJKťh ddáh Union iVlfie

dr&hj tmtrnňch na nimi térnU
účastníků pie nkt d In{n

la pořádaného m tsaléialo řii
(otif Sotva ři kolik sH yardů (

stanke ryrhlovlaki-- nákladním t
v Jedinkém okamžiku všeobecné --

mI( přemlolno ve smutek

obený a lim kde drive dobrá nila-d- a

převládala zavládla brůia a tdé

šenf jakol i ardcervoucf nářek

raněných a sténání těch kd! ranám

svým podléhali dříve nel kra pomo-c- l

přispěno jita býti mohlo Pravý

romh neštěstí v prvých okamlídch
od výletníka téměř ani pochopen

býti nemohl a teprvé pak kdy! obča-

né s městečka Logan i z sousední

ho Missouri Valley ka pomoci při-

spěchali odklizováním trosek za-po-

shledáno jak velkým počet
oUtf jdt i Jak hromi loJpoviulnoit
apočfvi na lích jich! trenl uholnoa

nedbaloNtt neb lehkomyslností iHtné

neitřnti toto fpftciobeno

Výletní vlak 10 1 osobních votft

aeat&Tajícf připraven byl k výjealu
o 6 hodinfi Jak to pH pik nikách

s pravidla bývá ulrlen odjesd
toho 2o výletníci ca v čau

na vlak se nedostavili tak ie teprvó
kolem p&l sedmé vlak k výjetdu

připraven byl Strojvedoucí i kon-

duktér mřli rotkaz vyčkati na trati

postranní příjeadu rychlovlaku osob

ntho který! v 6:20 tamtudy na vý-

chod jede jakož i příjezdu na východ

jedoucího rychlovlaku nákladního

kterýi y 6:42 býti tam mři leo na

pohlední vlak úplné zapomenuli a

opomenutí toto velkému poctu osob

mřlo se stati osudným V 6:43 dáno

znamení k odjezdu a jeSté ani snad

celá minuta neuplynula když kata-

strofa ona se udála

Místní jednatel dráhy North-

western vidél vlak ze stanice vyjfž
džti leo myslel prý že tím pořada-
telé vlaku dosud na platformě me

Skající výletníky ku vsednutí přimčti
chtí a že vlak státi zftutane dříve

než k výhybce dospěje Snadno

proto lze i předritaviti překvapení

jeho když vidí! že vlak místo aby
zastavoval když k výhybce se bližil

se vzrůstající rychlostí dále se žene

proto také jak svědkové uvádí

zvolal: "lith budiž jim milostiv —

vlak nákladní jest tu za minutu —

Bylo již příliš pozdě katastrofu za

brániti a proroctví jednatelovo oká-

zalo se býti pravdivým JeřtC ani

neumlkl ohlas posledních pozdravu

jimiž lidem na platformě shromáž

děným odjíždějící výletníci prováze-
ni kdy! tu t ostré zatáčky nákladní

rychlovlak rychlostí 40 mil za hodi-

nu Jedoucí se přihnal a srážka dílem

jedinkého okamžiku byla
Srážka udila se jak ivrchu zrní

něno sotva nékolik set yardu od
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— Z iWtt Itott (Viunty se nám

JI dpísti pana Jboata
is do 90 frrvfia musínt dodat)

le ss nám radost nv I tou sdJi
úrodou jil pokalila nb i ls mimo

pár štiplavých bramUtříi více n- -

bude ostatní poschlo PinhybuJÍ
U by rifktM krajané kteří odtud

odjeli tase chtěli se vrátit a fr
mařit ale doufejme !e ta sto l

se ly stuha v zápalní Nebrasjn

obrátí a pak kdo uvěří a zde id-stan- e

spasen bude"
— lilIJe Peru zastřelil v sobolu

Ilayd Uoherts svou manlslkt a pak

podobně ranou z revolveru svému

vlastnímu livotu konec učinil Uči

nil tak nepochybně v návalu poma-

tenosti neboť byl vidy povalován
za výstředního a od některých za

pomateného Ač byl mulem 40letým

ženil se teprvé v měsíci únoru t r

Manželka Jeho byla vdovou po Chas

Crume majícím pěknou farmu o 80

akrech As ped dvěma měsíci Ito-ber-
ta

odešel a domu zanechav do-

pis v něm! pravil že má nezkroti

telnou povahu a že by někdy mohl

se dopustit ukvapeného činu Byl

tehdy nalezen ve Fslls City a vrátil

se doma Nyní skutečně dopustil
se tločinu

— Jak se podobá potlouká se v

Nebrasce nějaký pndvodnlk jak

vysvítá z následujícího lístku kte-

rý nás došel od pana Josefa Bar-

borky z Iowa City: — "V zájmu
Vašich čtenářů aby totiž nebyli
okrádáni jako již mnozí byli žá

dám Vás aby jste laskavě otiskli

výstrahu mou psanou a ve Svorno

sti otištěnou v číslech 229 a 230

Onen ničema před nímž ve výstra-

ze varnji právé se potlouká po

Nebrasce jak dokazují listy od p

Tomíšky z Kavenna a jiných Jsem

jist že se tím svým čtenářom za

vděčíte neboť já ovštm ani za

mého syna ani za koho jiného jenž
za mého syna se vydává platit
nebudu následkem ěehož přijdou
oni krajané o značné obnosy" —

Přehlédli jsme běžně číslo 230

Svornosti ale výstrahu v něm žád-

nou nenalézáme a abychom přečetli
ono číslo od prvni řádky ku posled-

ní zda—li někde ona výstraha zastr-čen- a

jest k tomu nemáme času

Kdo si přeje abychom něco uveřej-

nili má nám zaslati toho opis aneb

výstřižek a neZádati abychom vy-

hledáváním toho v některém Jiném
listě trávili hodiny času jeho! na

zbyt nemáme
— Z Valley County nám sděluje

pan K Severín: "Zně započaly

již neboť pár horkými dny obilí

uschlo Pšenice která byla a jara
brzo zasetá má přece plné zrno

ale pozdní má zrno chatrné V

některých mlatech kde dostali o

dva deště více ▼ čas bude sypat
„ I an on 12IA L_ 1 - I- -uu v uu v uunu pvi biu aio vit
iv našem okolí budeme rádi kdy!
Inára dá 10 bušili Kukuřice posud

zůstalým naší nejhlubší souatrasťá §

v příčino to saeiuje n&m naa zprt j

vodaj: "Minulou sobotu ve tři ho )

diny ráno dokonal pozemskou poii'
svou všeobecně známý občan a rodíí i

'

pan Josef Dvořák Osada schuyler
ská ztrácí v zesnulém Čecha upřím
ného vlastence zrna nejryzejšího
avobodáře na slovo vzatého Nebo
žtík byl vdovcem zanechává tu t'
syny a jednu dceru dobrého vycht- -

vání a nich! nejmladší Karel 1 1

roku starý Školu navštěvuje Nej
starší syn Jiří študuje práva Eduar -

Procházka Jakl a dcerou a bratří

Havlíčkové Fr Žižkovský dcerou
a synem J Killián a manželkou a
dvěma děcky paní F Vodičková
al Dvořáková a W Mach

Že a nebezpečí vyvázli zato děko-

vati mají té náhodě že seděli ve voze
zadním tak že mimo nárazu veškeré

pohromě ušli Zvláště ifastnými
byli hudebníci kteří před výjezdem
v prvém voze se nalézali a malt oka
mžik před srážkou odtamtud odešli

an dosti místa pro ne tam nebylo

Hlodá cia ohT auu

ImU s Jos tflokilU fh IS- - Winuai al
OatU Stal Tsl

jssi íáinusinaa co sneuveaoucl nal
banku v Bruno a dcera Emma vedla]

hospodářství Pozůstalé zanechá v]
nebožtík v dosti dobrém postavení
Náležel ku třem spolkům a aice

1

Starobylým Dělníkům a k dvojfi
Dřevařům a byl u všech pojiští l

Zesnulý bydlel před lety v Omaze
f

proto Jest i mezi tamními starým]
osadníky velmi dobře znám V lei
tech sedmdesátých zastával tde

j

úřad okresního písaře mimo tobi
zastával různé malé úřady v mfee'

ř

chem ukončil ve chvalně známé

Kush Medical College v Chicagu

Minulý týden přijel návštěvou do

Nebrasky a zajel ei do Crete kde!

se mu tak zalíbilo že rozhodl se

tam usáditi a aice bude ordinovali

v lékárně pana Neděly Přejeme
Jdra BudišJičínskému hojné zdaru

v jeho praksi

stanice a to se rozumí že v témže

okamžiku témčř sta rukou ta bylo
aby nešťastníkům v troskách vězí

efo pomoci poskytlo Srážka udála
se v sátocce kdež malý mostek ae
naléiat a jediné pouze té náhodě že
arižka o ntao později se neudála ]e
co děkovati že počet oběti daleko
Tětíím nebyl


