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totil o ot4ic stříbra i

— O stavil osení todává Htořo
vad stanic# násleilujíel ipr4va as

tý len končící dnem 7 září Teplota
v minutém týdni byla pol prumíf v 1

celém s4tu a sice od Jednoho stopnjHA
V z&padnl části do (II slipfft vs v

chodní Ihké mrazíky postihly
severní okresy neepftsoblee však 1

žádnou škodu na osení Spál deště

několika skrovných rozloh ve vý-- 1

trflměrně (Hlavně v Omaze v době

výstavy Po celém státě nepríelo
kla nr&vA na ť'lti trú! nutili

Týden byl velice příznivý k dozrává
ní kukuřice a většina sklizně jest
nyní již dospělou a mimo nebezpečí

poškození mrazem Některá pozdější
kukuřice potřebuje týden neb déle k
dozrání Suché počasí v minu leh
několika týdnech uspíšilo zrání a M

vysýchání avšak spftsobilo tároveň J
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jen ti kcion4M kttří tato ipl&tku
T 2m učíof budou oprávnfni k

hlMOviní pro tbor fídttelA Sckre'

tiři cafdeno aby vXctn kdo! akcie

apaali poalino bylo otn4men( k

tomu cíli Kteří občané na jilnl
straně míttta ponud lidnó akcie

neupgali a hodlají tak ncmilincclit

přibiji ae u reď t 1 neodkladně

Zaleží na tom velice aby vrženo

bylo co možno nejvíce hlauft pro
takové Členy řiditelní va kteří bu-

dou přítnivi položeni výstavy na

jižní stranu města a hlas nabýti
lze ovšem poutu jen upsáním akcií

— V sobotu r&no spflsobil na

chvíli na nádraží tnaíný poplach

jeden t pasažéru pr&vě i východu
přijetých P Worstman s Avoca

Iowa liyl na cent 5 do Minden

kdež očekávala jej nevěsta s kte-

rouž měl býti v neděli tasnouben

Aby se na ta trnitou cesta manžel-

skou jak náloží posilnil přihýbal
si cestou notně a když přijel do

Omahy raňel si jefilě do některého
hostince blíže nádraží kdež si kou-

pil potřebnou kuráž I'f1j la nazpět
na nádraží svěděl že tmeskal vlak

do Minden jedoucí a rosěilil se

tím tak že počal rothaiovati plnou
hrsti penise Patrně nebyl

stři-braře-

neboť měl stříbro i tlato
Jeho výstřednontem udělal briy

ko-ne- o

policista který jej tatknul pro

opiloxt a sebral i navrátil mu rot-háten- é

pěníte Chudák ženich
místo u nevěsty trávil následující
noc na pryčně

— V sobotu zatknuli detektivo-
vé dva podetřeló chlapy kteří
udali své jména co John P McKee
a Williara Killea Jsou v pode- -

tření že provotují umění kapHář
ské při výstavách o ěemž svčdf
někUré dopi-- y u nich naletěné
oih se tet za to že přepadu a olou- -
pili před několika dny dva ideji!
občany tíeares a Colbyho

— V pondělí řečnil tde bývalý
poslaneo v kongresu i New Yorku
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obr4til k sobé řstolvef aby podí
val ď hlvf# k lyl riáhls revoUtr

ptHtíl liporhytině n4ledhrm mí

hiovolného sliikfirit! siiouitě a kil

uryli # mu do spinku tak H v ně

kolika hodínáob poraněni svému

jlli'hl
— Populiulé nepřestávají na íal

ov4nl leči mrtvých li Jí ale falánjl i

míněni osob lijících V pověstném

padělateli veřejného míněni v omaž- -
ském World lleraldu uveřejňovány
Jsou tprávy i Lincoln ie prý řepu

blikánský ústřední výbor vídal so

naděje na tvitěten! v Nebrasce col

jest čirou smýilénkou veškerou pod
státu postrádající Nebraska má

většinu lidi rozumných a dosvědčí

tak v den volby

— V neděli odbývaná byla česká

schAze v Plattsmoutb v kteréž řečnil

pan F J Sadílek navržencc za voli-tel- e

prcsidentskčho Schflze byla
četné navštívena ale súčaNtnilo se

j( též několik uličníka kteří neušlá
le řečníka vytrhovali Jednání jejich
bylo ovšem odsuzováno všeobecně

ale žádný c přítomných nechtěl se s

nimi špinit aby je po tásluze vyho-

dili Doufáme Ze některý z čtenářo
z Plattsmouth nám oznámí jejich

jména tak aby i jinde zvěděli kteří
to jsou jenž krajanům Plattsmouth-ský- m

plodí ostudu

— Pan Uryan pořezal so trochu

onehdy v Plattsmouth Když Jel

skrz zastavil tam vlak na chvíli a

pan llryan jako činí řečnil Mezi

řeči pravil žo prý všichni bohatí

jsou proti němu a korporace obzvlá-

ště že všemožným spnsobem nutí své

dělníky aby proti němu hlasovali

To ovšem nevěděl íe mezí Jeho po-

sluchači je velký počet dělníka i
dílen železničních kteří byli na ho-

dinu propuštěni aby mohli Jeho řeč
v nádraží vyslechnouti aktéři ovšem
věděli x vlastního seznání že pan
Uryan práší

W T Allen starý osadník v jižní
části Haunders county kterýž stal se

před několika měsíci pověstný tím
žo po mnoho týdnů vzdoroval šerifo-

vi jenž měl farmu jeho exekučně

prodati pro dluh na ní váznoucí spu-sob- il

novou sonsaci minulý úterek

pokusem zastřelili obchodníka a

moukou A 15 Fullera v Ashland
Jen tomu že Fuller je statný a silný
člověk má co děkovati že ušel

smrti Podařilo se mu totiž Allena

přemoci a odevzdali jej do rukou

spravedlnosti Allen nalézá se ve

vězení ve Wahoo a byla naň vzneše-

ná obžaloba pro útok s úmyslem za

bití

— V Plattsmouth žaloval před
časem krajan Skoumal společnost
Home Fire Insurance Corapany g

Omahy Týl byl ve společnosti té

pojištěn na 1500 na domek a mimo

to na nábytek Domek shořel i se

vším obsahem a ztráta na nábytku a

šatstvu odhadnuta byla na 116200
kdežto atráta na domku byla úplnou
Snclcčnont zdráhali ikodu n-ln- n

'zaplatili a nabízela vyrovnáni $500
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Ns í iřitíř NwUons ipt mil

od Wahoo uhořel v uierý

týdne mlálícl troJ M4 se

ti to že idiíit spfltoben byl neopalr
ri'tl h totil nřku-r- kuřák ntrouil
— (í(tvrn-r- bylo oznámeno ze

Seward county ío bllle (íerman-tow- n

vypukla mezi dobytkem nemoc

tak zvaná texaská zimnice Nákaza

přivlečena byla prý tam a Arkatixa

— Několik obchodních domfl

spolu s tiwkárnou a poitou v mÍHie

čku Imperiál v jihozápadní čáni
státu padlo minulou středu večer

požáru za oběť Ztráta počítá se na

120000

— V Imperiál zatčen byl bývalý

president pokleslé banky v Cham-

pion J I) Shahan na obžalobu za

danou okresním pokladníkem že

přijímal vklady když již věděl že

banka je ve stavu inHolventním

— V sobotu odpoledne bude řeč-ni- ti

ve WUber v síni PaAka a

Andrle red 1 1

pan Jan Rosický u

večer téhož dne bude v téže síni

řečmítt anglicky pan Edward Itose-wate- r

— - Ttxasská Svoboda musila míli

před sebou právě "Přítelo Lidu"

když napsala: "Hlupec se domnívá
žo podezříváním váeho co se mu do

cťHty namate staví světu na odiv

svou moudrost'

— Ve Sehuyler pomátl ho na rot-um- u

22letý Ora Frnch Považpje se

za pána boha a vAechny kdož jxou
kolem nřho má za Jáhly Pomátl se

prý následkem tak zvané křesťanské

vědy (christian science)

— Když si nebudeme moci vybrat
letos při volbí pak už přestává víe-ebe-

výběr Mimo republikánského
lístku budeme míli na výběr i nále
dujících: popokralicko-stfíbrařs- ký

národní demokratický prohibičnf
národní probibiční a socialistický

— Čilá Tělocvičná Jednota Sokol

v Creto pof ádati bude ve své síni v

pondělí dne 28 září svatováclavskou
zábavu Vstupné jest "pouze 60 ct

pro pána s dámou a Sokolíct přičiní
se všemožně aby připravili vsem

ůčastník5m příjemné pobavení
— V Norfolk přejet byl minulou

sobotu starý osadník Sam Matlier
vlakem Klkhorn dráhy a rozdrcena
mu noha skoro a samého těla tak že

marivuniui %jruj ij vm4 i ll u uun ¥J

pustil

tHlel aby je aaplaSil ale nám byl

jimi untraSen tak le snad ze strachu
aemřel
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Uolpucba by do přiřítí schfize tapra
vil vříWcró řádové poplatky a udal
adresu v pádu že tak neučiní bude
ním naloženo dlo stanov Jménem

líádu Anton Fafejta taj

Změny v adresáti řádů ČSPS
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fc tázaní sena 1 svinutý- -

Na prodej velmi lacino v jakémkoliv
množxtví a

Western Hay & Grain Co
THIS--la lfilK 16t Hart H„ Onak b

Do Dodgc a okolí

Oznamuji krajanftm že jem ote-

vřel v Dodge Nebr

maraova-:- -

dilnu
Zároveň mám na skladě táobu

amerických hodinek ttatých slřlbr
nťcll a niklvfnli Kti antilnf ri(ii
ny vřeliké Jiné dary uvatebnf

Vyrytí jmen zdarma na zboží

koupené a mne správky četkých
hodinek jakož i jiných vyřizuje lev- -
ně a se zárukou v úctě

n 4x A ČECHA

Ijkriiatlřo Ilíl y?lř
i

_ Cyklon v St Louisů za a5
rmft Ctěte ohláku na iiném
mí té

o

I)

valo zejména pozdní kukuřice ve
střední části státu Půda jest Uk
suchá že pozdní orba pokračuje jen
ponenáblu vyjma v nejvýchodnějšl
části kde deřfft po minulé tři týdny
bvlo hojněji Též setí bylo suchem
zdrženo Mláceni dobře pokračuje
a sena bylo hojné sklizeno a to ve
slávu výborném Trávy bylo tak
hojně že není ani všechna posekána
a seno prodává se místy teď ta $200
tuna Vojtěška kteráž byla pone-
chána na semeno dozrává nyní a dá
hojnou úrodu v západní části státu
Pastviny jsou v dobrém stavu
Uroskve jsou výborné a v jižních
okresích bylo jich hojnost V někte-

rých částích státu jo posud hojně
kobylek
— Dr (J P Clements zkušený

lékařa ranhojičClarksonNeb

ii —

roste stále den ode dne

Nové nádraží
bylo právě postaveno

Na stavbě nové

obchodní budovy
právó započalo a

Iřfitolifiký KoNtel
bude v brzku postaven

Knězem kostela tohoto bude rev
F li Itabsteinek

Železniční Bnolečnost vlastní ně-

kolik set akrft dobrých pozemků bií-ž- e

města
Jest to krásná příležitost pro kaž-

dého Čecha který ai přeje tak uči-
nili k nabyti farmy mezi ivými
krajany

ZDARMA:
strovanétpi

sky podávajíc! úplné podrobnosti
vztahující se k této osadě zašlou se
všem krajanftm zdarma

Dopište na

1IOPKWKLL CLARKK
koair au r n a a
St Paul Minn

aneb na
4

James Kluzáka
713 Pioneer Press Iíldtr

ST PAUL MINN

seilo Velká síří Coliseum která V " fc iiur no-- r !uv) ' — V (Jrand Island nalcwn byl 20

pojme přes 15000 osob byla v „ Ak uru hrrV 'mí' lelý mladík Fred Nicholon zamést-pravé-

slova amysla namačkána £ SwMTC naný v klenotnickém távodě ve čtvr- -

Viichni aík nepřišli poslouchat
--

"m'} tVÍ"'" tek ráno mrtev Jak se podobá do

Jakmile schftze tahájena bylo pa! LrwHKH nuoa klk ti akt im bývalí se do vnitř lupiči a mladík

trným že Jest ta orgamsovani rota
kurá mi v fimvsla hulákáním
veškeré řečněni pfekaziti Nejdří- -


