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Vletí dťtki O M ťfetcheM tiio
bralo tsr4í etřičkou ve stáji
a doiili mkou airky udělalo si
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-- nVii tu Tni soiiaa minu
lích Jim jodlehlo

— Osudná nehoda stihla min tý
den dle Přítele Lidu ve Wilber
mladého krajana Joa Váňu jinak
též Kabícka zvaného Přf mleli
krmiva prohlížel Vána hlfit spoju-
jící kola írototáku a tu nesťastuou
náhodou strieoa mu do ko' ruka a 3

prsty až po první y klouby úplně roz-drce- ny
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do Creigbton Potok Verdigre
poskytuje výbornou sílu vodní tak
že by výlohy podniku takového ne-
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Krajan p J Koukol

právě dostavřl buejoru v kte
rét toU Jaro otevfe lha
obchwl rn(íetiý híi Kuj
mioulé zimy kupovat mut
t kteréž platil 17 m tunu
íasllaj Je do Chicaga a dále

kupoval vieho druhu hottpo
dáhké výrobky V okolí
blízkčiu i vzdálenějším jsou
četné pily kteréž spracují
klády rozmanitým spůsobetn
Krajina kterou jsme Jeli a
ovšem též krajina okolo
městečka jeat již většinou
vzdělávána a na farmách
viděl jsem mnohé tak rěkné
výstavnosti jako jsou v Ne-bras-

aneb Iowě

Ačkoliv ze všech stran
docházejí rozmanité etížno
8ti na tísell a zlé časy zde

jsem jich neslyžel naopak
zdá se že každý zde dosti
dobře prospívá Nechť vv

pěstuje ťokolivěk nalezne na to dr brý
odbyt Ashland Jak zmíněno jaksi
Btředíxko a zásobárna kralinv horni se
cké vzdáleno jest ouze ato mil SL
Taul Mlnn Jen o málo více a Chicago
nalézá se pouze 350 mil vzdáleno
Mimo to jest dosti velké městečko
nedaleko totiž Rice Lake ležící na
téže dráze pouze devět mil jižně od

Ilaugen a čítající asi 400 obyvatelů
Tam nalézá se několik velkých par

80

nich pil Jež poskytují zaměstnání
mnoha stáru dělníka
V lete" jest krajina tato cílem mno ve

bých výletníků z měst kteří odpočin
ku čistého zdravého lesního vzduchu
a zábavy a vyražení na Jezírkách
hledají Zvláště pro milovníky rybo-
lovu Jest tato krajina pravým rájem
neb jest ve křišťálových vodách zdej
fiích hojně nejchutnějSích anejlepfiích
ryb Tato osada založena byla p K
líosholtem % Eau Claire kterémuž
patří tu velmi mnoho pozemků V

Českých osadnících shledal lidi svědo
mlté a přičinlivé a přál by si ovSem

takových získati více Proto prodává
ve

pozemky zdejší za velmi levné ceny a
na neobyčejně mírná splátky Ti
kdož Jej znají chválí jej co muže
velmi ochotného a úslužného kterýž
pro osadníky činí vše což mu možno dle
Pozemky t této osadě rodí všechny rou
plodiny ▼ hojnosti Zeleniny zejména
a zviasté brambory a hlávky rostou
ta do obrovské velikosti a jsou nára
mně chutné Obilí daří se velmi do-

bře
stal

čehož důkazem Jest to že Jedno
pole blíže města vydalo minulý rok a!
105 buálů po akru Na Žírné traviny
není krajina tato žádnou jinou před-

stižena a to jak traviny divoké tak i T

itěpné Timotlia dává dvě tuny i

VÍc Mna po akru Toto jaro mi tu
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BÍm děcko V Hutu na trsti hr- -
Jíut a na mítě usmrceno

— Vt ťáirbory spicbaU v úterí
samovraUu lautřelxním pí K Haco
dovs na nu Jil delíí dobu tn&mky
pomatenonti mysle potoroviny byly
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— V Nebraska City pokusila ne v

úterý min týdne z neétasnó lásky o
samovraldu utopením 13let& M Pal
stonova byla viak ještě v čaa vyta-
žena

— V Iíowells odbývati se bude až

příští neděli výlet jehož čiatý výtč
žek ůčeli dobročinnému určen jest a
proto zajisté návštěva bude co cej-hojně- jěí

— U Niobrara splařili se v pondě
koně íarmera Wm Tuckera a týž k

vyhozen a povozu tak nešťastně že
mimo jiných pohmožděni obě noby
přeraženy mu byly

i

— V Ponca skončen v úterý soud a

dr J 8 Goodmansonem kteríi s

pozvolného otravování manželky své
obžalován byl a sice uznán porotou
vinným a k doživotnímu vězení od-

souzen

— Ve Schuyler uznán byl ííleným
171etý krajan J Kisal Týl již po
dlouhou dobu byl na mysli chorým a

poslední dobou stal se přímo zuři-

vým tak že bylo nebezpečno na dále

svobodě jej ponechati
— V Bradshaw zastavila v pondě

placeni tannl banka a sice násled-

kem toho že státní penise kteréž

uloženy tam byly na požádání vy-

platit! musila a tím hotovost její na
nulu se scvrkla

— Ve Fremont opomenuli složití

záruka a přísaha ůřsdni v čase záko-

nem
—
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Jfnt iroprtvnřným neboř prý bsn-- k

dotl penř na rtiťe má aby víí -

lni tklvhteló v plním obnou n

požádáni vyplaceni hýli mohli

— V Prennnt příSl v pálek k

válnému úrazu mladý řirmerJohn
KaiíTman Týl jel na pole s brsna
mi když pojednou kon se mu apla

Sih a on s sťtlidlt vyhozen

tk ntfiťistiiř i pod blány
přisel při černi mu noh zlá

mina a i jinak těžce pohrnož
din

— Ve Fa"a City přiřel v

úterý z rái a o Živ t bndař D

0'líoirick na Minsouri INcifiu

draze zamřslniný Kterak ne

ítěatí se stalo není známo an
nikdo při toru nebjl a teprve
po odjezdu vlaku zohavená

mrtvola jeho ua trati nalezena

— U Stuart přiřel ve elředu
o Život 29!etý W Hobbs z
KioOJC CÍIV Ii ktir? izkn- - - — — vj t

i "slepý pasiiér" lacino do Čer-

ných vrchů doHtati se chtěl Ne
božák epidnul pod kola ji-

miž obě nohy mu v nadkolení

rozdrceny smrt dostavila se
v několika hodinách a

ča— Schuyler bylo 2 dny bez ho
stinců Stará rada městská jejíž
lhůta v pondělí min týdne prošla
totiž žádosti o license projednávali
nepofila a tak počkáno býti muselo

nová rada středuve večer se zor
gíniHovaia Celkem podáno 7 žádo-st- í

o licensi a ve třch tKi„i
podán protest Do konce týdne byly
pouze 3 license povoleny 514

— V Lincoln omráčen byl v sobo-
tu za prudké bouře bleskem brzdař

leomans Lékaři doufají v
jeho pozdravení
— U Fremont zničena byla v pá- -
uupuieune požárem sýpka A P iari

Shepharda v níž 600 bušlft pšenice
200 buňlů ovsa se nalézalo
— U Wilber zemřel dn i ViB

pan Jan Zajíček ve stáři 'es let
umřely oyi jedním a nejslaríích
osadníků tamních neboť usazen tam
byl od r 1888 nu
— Ve arbury vyloupena v sobo-

tu v noci pokladna v tamním mlýně
mnoho toho však páni lupiči neod-
nesli neboť zvláštní náhodou ani
jedinký dolar na hotovosti se tam
nenalézal

— V York pokutován byl v sobotu
lékárník 1 13 Dotnrett Tb
prodáváni lihovin bez license a od
souzen k poKute fioo a k zaplaceni
útrat Podobných žalob má proti

— Z Washingtonu oznámeno v

uruci to piiiancem naricem odpo
ručen za kadet a do West Point mladý
krajan Tom Simánek t Prague O
kadetství hláilo se 17 ucházečů

Přijímací zkoušce bude ae muset í

miaay krajan nil podrobitl v Servou
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dhlíh zařátečníkn 1'afery rxlotra
flují ne pomocí různých strojů k tornu
cíli zlfených Jl n čím dáli tím
víre zdoKonafuJÍ a tél (toužívá se dy
riamitii k jich dobývání Východně
od rnřulečka Ilaugen Jft zdařile pro
pívající osada německá kteráž rrů-- j

'"li

I'ohkd na se stádo

stá' jak v počtu tak i v zámožnosti
Kdo chce bližšího o těchto pozemcích

dovědíti nechť obrátí se na maji
tele pana K Iiosholt Eau Claire
Wis dopisem třeba českým a bude
mu ochotně poslouženo

U Tyndall S D ukočil v úterý
Will MeUker prý Cech po hlavě do

"top hluboké studné Smrt byla
téměř okamžitou

V MinneapolU Mino zničeno
středu v noci nožárem sklidiiítX

Itaska Warehouae Co a ňkoda t250 lí

000 tím sp&tobcns Největsí str&tu
Ph tom utrpěla standard Kooe tis

Twine Co kteráž tam za ♦ 7 2000
ípagAta uloženo měla

V Kanaas City odsouzen byl
kasír Kansas City Fort tícott &
Meciphia dráhy J II Aldrich iro
zpronevěřeni 12700 na 2 rokv do
káznice

V Somervílle N J nonravm
v - w r

xtředa černoAnkv kazatel J H

Johnson kterýž pro zavražděni bol

xpodyoA své v t&fl 1895 k rmrti pro-
vazem odaouzen byl

V okolí Duluth Minn řádí
zpráv středečních značnou mě'
lexní požáry jimiž i jednotlivá na

obydlí v předměstích ohrožena byla
Z Chicaga oznámen ve čtvrtek

II
prvý případ ůžebu slunečního a nice

se oběti téhož mlékař Cb Wil-o-n

Teploměr na ulicích ukazoval
85 stupňů

Republikánská státní konvence
Iowi odbývána bude dle usnesení

výkonného státního výboru dno 10

rpoa v CdrKpÍdi!ch

' tr li '— ve ocrioner zemřel v pondělí
22letý IIgo Eichblatt následkem
poranění kterýchž při taneční zába-
vě na farpifi Chas Huggenhagena v
sobotu vefter byl ntrpěl _ Tanfciio
e na hambalkách ve stodole a Eich-blatt-

e

stál bhíe otvoru kterými se
na noru lezio a nešťastnou náhodou
jeden a tančících párků vrazil do ně-h- o

tak prudce že rovnováhu ztratil a
do hloubky 10 stop na mlat spadnul
v bezvědomí leíeti zůstal — Itodi
jeho bydlí u Skid more Tex a on

sám meškal tu návétěvou u starých
známých

Tržní zprávy
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