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V— Ve Wahoo vypuknul v pá-

tek t rána požár v příbytku Slur-dewant- a

a než plame ny clu mi-

ckou Mfíkačkou uhaJeiiy stavení
značnč poSkozcno
— V Trcumiťh uznán byl ve

čtvrtek nevinným (ieorge liggett
kterýž pro krvcsinilství obžalován
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záruky po deset týdnu ve vezení
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Zvláštní výprodej výbavn zboží

PEO MUŽE A ŽENY
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Na okresy v nichž značnější počet
krajanů usazen jest připadly část-- '
ky následovní:

Okrw l'iK"t tliu--

líox líute 1576
Iloyd 1052
Iiuííalo 7107
Putler

Clay
5770
579'

1000 fiiffíi mužskýcli kravat jo Vile
Mu Jí cenu 25 ai! 75c

Ó00 f iicf ti iinižkýťh ěiniýcli Innln pti nocti beze Avii "ppár
100 Indii uniích BlueUloiie iicžclilcnýdi bílých košil zho- -

tovciiýťh z Xťvv York plál na dobrč jako dolarové jen 50c

250 liicfft mužských pěkných M ad run žeiilaiýeh košil 50c

500 mužských kožených pasti majících cenu až 75c pouze 2C
500 Indii mužských Šlí po Vik

500 beden mužského Kpod prádla majícího cenu 50c jen 25c

500 liiclti mužských puneoch beze Avii 5c

''OOlnclíi mužských koiil do práce 25c
Mjí cenu 50c

Colfax 45 'i
Cuming 5115
Custer 6850
Dodge 7494
Douglas 36oiS
Fitimore 5325
iiage 9882
tíot 3933
Hovvard 352
Keya Paha 988
Knox 4534
Lancaster 19292

I IhlHMl

5 163789
171688
73Hfi-- "

599660
601843
468816
5315HB

71 1902
77H83i
3743252
5554-9-

1027009
408746
4003 28

102680
471206
2004960
418619
3397-3-

748069
71H865
849917
240488
285800
421425

ŽEUSKÉ ŽIVŮTKY

Sejvétší lýbér živůtků pro ženy a dívky
M Olo oddolcm v druhém poschodí jest žl- -

Pawnee

Red Willow

Kichardson
Salině

- Ve V M r 11 fnih ny v sobo-

tu V not I požárem obt hodní bu-

dovy fiknda j st polio řáttečtiě

pojittfníiti kf)ta
— - II Jrmvňb pfiíií v úterý

míiii týdne ži%l tj fiiuýin ftpú-mi- bi

ni tiih tý lioíík írfřHirru M

lín Týž poilitt b)l poh-lr- t

njiíki selu na když dlouho
se nevracel M jej ntec hledali
nalezl j j iimírajfí ího 11 prontb l

nou hliivíMi ha pruhu domku Má

se tŘ to ře hník dopadnul pří
návratu iiřkoho při vylupovátd
doiiikil le rána Vypálena Inpí-li- m

prito aby prorazen! bylo
jsam zetu

- V Noith Itind iiřínřii ve

čtvrtek po druhé hodin' ranní po-

kut na oloupení tamního nuli i"f

mnoho toho ! sobí lupiči nepo-

padli neboť periíe v k }!♦ m

nalézaly a noční teb grafista žádné

cenné věci na sobě neměl Lupiči
nad nezdarem rozzlobení vypálili
v úřadovně několik ran z revolve-

ru a marSála kterýž ranami při-

volán tam byl přemohli a zavřeli

do skladiStř načež z města zmi-

zeli — Má se za to že byli to
Členové "tfengu" ze 13 ulice v

Omaxt -

— Ve Schuyler odbýváno před

krajským soudem v pondělí a V

úterý m t přelíčení s K Janeč-

kem hošíkem to kterýž jak zná-

mo z pokusu na vyšinutí rychlo-
vlaku U P dráhy obžalován byl
a porotou po delší poradě byl

vynešen rozsudek' kterýmž obža-

lovaný nevinným uznán Násled-

kem rozsudku tohoto oznámeno
návladním okresním že žalobu

proti soudruhu Janečka Jos Pe-

škovi odvolá neboť když prý ne-

uznán vinným hocfi starší rozum-

nější zajistě ani mladší vinným
uznán by nebyl
— V Jlradsliaw vypáčena byla

v sobotu v noci pokladna First
National banky leč lupiči byli v

očekávání svém sklamáni neboť

místo hotových peněz nalézaly se

tam pouze cenné listiny jichž zpe-

něžení pro lupiče možným nebylo
— Guvernérem llalcotnbem by

lo oznámeno v sobotu že rozhod --

nul se jnenovati do řidítelstva
státní výstavky na výstavě zamis-síssíppsk- é

občany následovní: Z

prvého distriktu II M Iíoydsto-n- a

demokrata z Nebraska City
Z druhého distriktu M Dunhama

republikána z Omahy Z třetího
distriktu W A Poyntera popnli-st- u

z Albion Ze čtvrtého distrik-

tu C D Caspar demokrata z

David City Ž pátého distriktu
W M Duttona' stříbrařského re-

publikána z Ilastings a ze šestého

distriktu W Nevillea populistu z

North Platte

— Sliby jsou chyby praví sta-
ré přísloví a to poznávají teď také

populisté Jedna z výčitek kte-

rouž činili republikánům byla ta

že prý neuvalujf vyšší daň na drá-

hy že totiž jejich majetek výše

neoceňují Teer máme populisti-cko- u

správu státní ekvalizační
komise jest populistickou a ejhle
odhad dráh za letošní rok je ten-

týž jako byl za Iónský Tím do-

kázali populisté že buď republi-
kán é odhadovali správně a pHtně
řeně aneb jestli jednali nespráv-
ně že oni sami nejsou ani o chlup
lepší a neumí splniti sliby tlané

— Rozvrh školních peněz z

použitelného fondu školního jest

pro toto půlletí značně větším než

byl pro minulé ba větším než

kdykoliv před tím Obnáší totiž

$36222603 Před rokem bylo
rozděleno pouze $260140 12 a

minulého prosince pouze 1231

95830 Všech dítek Školního vě-

ku ve státu počítá se 348538 a

přijde na každé dítko Ir 03
kdežto před rokem bylo pouze
077 a v prosinci minulého roku

066 na jetlno dítko 'Tento
valný přírůstek rozdělitelného fon-

du přičítati lze hlavně zaplacení
velké části dlužných úroků na

Školní pozemky držiteli kteří se
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4028
3269
7198
6917
8178
23H
275
4055

Saunders
Sheridan

Války
Webster

vůtky téméř přcplnéno

Padesát tticlii žlvíilkít tmav i mHIó hany po 25c

Sto hirtft žhíitkři zlmlovcnýcli % hatlstti a dimitloM 50c
Na třech stolech rozloženy jsou ži vniky v číslech ií2 až

40 všech možných vzorkfl mající cenu $125 75c

Xejkrásuějsí vzorky živili krt z importovaných i domá
cích bílek po $1 $125 $150 až $2

Sto tuctu domácích oblekli pro ženy v barvách světlých
1 tmavých 41)C

Všechny ženské" KíílS $750 a $í obleky po $350
Všechny $13 $15 a $17 obleky po $775

— V Cozad vyhozen byl ve

středu s povozu Dave Mincer a to

tak neRťastnč Že noha pod kola

mu přiSla a tak zle pohmožděna
že nad kolenem odejmuta býti
musela

— ' U Papillion udeřil v pátek
večer za prudké bouře blesk do

stájí a kulen íarnura Philip Lte-ber- a

a Skoda $3500 přesahující
mu spftsobena PojiStřn byl pou-

ze na $700
— Peter Jansen z Fairbury vy-

dá se počátkem pHStího týdne na

cestu do Angiie jakožto zvláštní

zástupce odboru hospodářského
za účelem vyšetření jakým spftso-be- m

by se vetší vývoz dobytka a

masa našeho do Anglie zajistit!
dal
— Ve Fatrmont vypáčena v

noci na sobotu pokladna v nádra-

ží Kansas City & Omaha dráhy
kořist' však lupiči nedostali žád-

nou Použili totiž příliš mnoho

dynamitu a následkem toho vše

co v pokladně se nalézalo na v Se

strany rozmetáno a i budova znač
ně poškozena
— Z Exetc-- r oznámeno ve stře-

du že krajan F M ŽiŠka dostal
konečně zpčt část zboží kteráž z

obchodu jeho před čtrnácti dny
byla ukradena Zloděj zatčerr byl
v Grand Island a celkem nalezeno

u něho as za $250 rftzného zboží
ostatek již po farmách byl prodán
— Z Weeping Water oznáme-

no ve čtvrtek že okolí íarmy
John Davise as 6 mil jihovýchod-
ně ležící navštíveno bylo torná-

dem kterýmž několik budov

rozmeteno Zasažená

rozloha měřila pouze jen as jednu
čtvereční míli

— Ve West Point splašil se v

pondělí min týdne pekaři p K

Křepelovi na zpáteční cestě z má-slárn- y

kfifl při Čemž p Křeptla s

vozu vyhozen a těžkých pohmož-
děnin utrpěl následkem jichž del-

ší dobu práce neschopným bude
Vůz rozbit na padrť Po čas ne-

moci jeho vede obchod p Šerhakl
u p Křepely zaměstnaný
""— Nová chudobinská farma
okresu Colfax dle vyjádření okr
komisaře Hrubeckýho osvědčila

se známe itě Doked farma chu-

dobinská zřízena uebyla musel

v okres o 18 osob se starati nyní
' ale co chudáci na farmu
musí přihlásili se všeho všudy
pouze tři
— V Pierce zažalovala paní

Frank Broughmanová bydlící ne-

daleko Osmond hostinskou firmu

Sucksdorf & ČÍŽck pro prodávání
lihovin manželi jejímu když tento

již pod vlivem lihovin se nalézal

Broughman dostal se následkem

opičky své do soudu kterýž hez- -

ýkých pár dolaru jej stál a manžel-

ka jeho soudí že by odžkodné v

obnosu $1450 se strany pánu ho-

stinských vydání ono uhradilo

MTJZSKE OBLEKY

Mužské $tt obleky $425
Mužské $050 obleky $875
Mužské $10 a $12 obleky $500
Mužské $6a kalholy $375
$7a obleky pro hochy $305

— V sobotu docíleno bylo spo-

jení se dvou zdejší německých
dennníkň "Der Postěn" a "Oma-

ha Tribuene" a nový časopis na-

dále "Post-Tríbuen- e" zván bude
— Časopis vydáván bude od F li

Festner Printing Co vrchním

redaktorem bude starý německý
novinář Fred Schnacke a v politice
bude neodvislým
— II P Morrell ze Stillwater

Minn postěžoval si ve čtvrtek

policii že v hostinci jednom na

iq ulici o cenné zlaté hodinky
s řetízkem a o $20 oloupen byl
Po krátkém pátrání zatčen C A

Ladeley u něhož ukradené hodin-

ky nalezeny a záhy na to zatčen

jiný bratr z mokré čtvrtě W O

Connor u něhož část ukradených
peněz nalezeno — Na stanici
udali zatčení že Morrella neokra-

dli nýbrž že "poctivě" jej v kost-

kách o hodinky i peníze obehráli
a Že na gejmku tom Í pan hostin-

ský II Drandes se podílel Na

základě výpovědi této vznešená

na Brandese žaloba pro karban
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Ženské pěkné Sněrovací střevíce pouze $198

Žeiinké píkné vlci kozlnkové BLřevíce rudé

barvy utají cenu $3 50 nyní pouze $218

Ženské "lirooks Ikos" vicl kozinkové

stít více rtnlé barvy v šířkách A až E

mají cenu $5 nyní pouze #350

ŽetiHké černé dongola Snřrovací polo--
08 Ctbotky ra

Objednávky poStou se vyřizují

kstli pleť VnSo není zdravou

učiňte ji tak IIKLSKELIS

OINTMKNT to učiní Vyléčí

všechny kožní nomoco — lisej

cczemii vyrážku a td Jestli

nemoc má pAvtNl v zárodcích v

krvi vezniřto dvě neb tři IIeis-kril'- 8

l'i li iky tlenm Uti

krev

Cechové a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem Pok Záp vydána byla v
brožfiree přednáška rl všé uvedeným
názvem kterou připravil p I J Ial-d- a

pro literární klub Autorovy knihov-

ny v New Yorku a upravil pak pro m?-KÍín- ík

Midland Monthly Tcntofeký
překlad přednášky tvoří brožurku 40

stránek obsahující vyobrazení Jana
Ilima Jana Žižky Jana Amu&C

Joefa Junmana Cena

pouze Hc třeba v kolkách Dva nešity
mxtťiilku Midland Monthly obsahu-

jící tutíi přednášku ▼ anjřlííini xa
isetů Pokrok Západu
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