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správu pana li S I tulia kterýž
vykoupil svího doavalního ((po-

ledníka F V Orlím

— U I)eweere utonul V nedřli

odpoledne plí koupání v řece
Little lilue asktý John Potts

TýŽ byl svobodným a teprvé as

před 3 mčsíd do okolí onoho z

Thayer Co přiSel

— V Ord uznán byl v sobotu

pozor fMli jťtořřM dnbJítíM

- Kdy! d ďiajf jedno ftettl
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pripnhirim n j dnl o

fť nýbrž )(" to J n drinaOKu
v ktfí majír mor konají právě
to (ii l piud id otovali

- Výmluvy nilatČ jí Tak ja

ko v bkť vytáčky a výmluvy advo

kátu zpronevČIdého mitniho p#
kladníka Bartb yho nevedly k

fli před siulím l!ark ri m v Ome-

ze tak nebyly také nic platný

vytáčky zástupní xpromrtf fitého

auditora Moora před sudím lul
b tu v IíimdIu Záotuiu i Moorea

totiž požadovali zamítnutí obža

loby na tom základě že pry
MiMire tdátu řtic nezpronevěřil že

poplatky od pojUťovacít h pobČ-nox- tí

kteréž bez práva %' zadržel

patřily oněm upoh čntwtem a ne

státu Soud však jiného byl ná

hledu a tak milní podrobili ne part
Moore přelíčení jako každý jiný
zloděj

—~ V Beatríte popudil proti so-

bě obyvatelstvo tamnější národní
bank a sice tím že žádal ve

Washingtonu o povoleníaby smě!

snížili svůj kapitál z $ 100000 na

$50000 udávaje počet obyvatel-

stva v Beatrice na méně neŽ

6oon Podle zákona pouze jen v

městech majících méně obyvatelů
než 6000 mohou být i zakládány
banky s kapitálem $50000 V

Beatrice v roce 1890 při censu na-

počteno bylo 13836 obyvatelů a

soudě dle počtu hlasů při volbách

tam odevzdávaných má Beatrice

jistě přes 1 0000 obyvatelů 10
se rozumí Že tedy dovozování

banku jako by tam bylo obyvatel-

stvo kleslo na méně než polovici
není občanstvu vhod

— Humboldtský časopis Stan
dard vydal v prvních dnech toho
to měsíce skvostné vydání
němž popsány jsou dějiny města
onoho Jelikož od samého zalo

žení města toho podíleli se kra

jané na působení o jeho rozkvět

jest v popisu onom též mnohá
zmínka o českých osadnicích a

obchodnících a sice shledáváme tu

zmínku o následujících obchodní

cích: Josef Zukk grocensta
Václav Wiesner a syn lékárníci

Scott & Skalák obchod železář

skv: uiama KienomiK

W Truxa držitel mastného krá

mu B Ninger majitel krejčovské

dílny Frank Novák majitel skla

du kamenického I Y Vozáb

klempíř Josef Litek zámečník a

strojník a Pavel Němeček majitel
strnmovkv České snolkv O- -

j
nichž zmínka se činí jsou tam

dva a sice řád Tábor založený v

květnu 1870 jehož prvními úřad

niky byli 1 J Dvořák (nyní ve

Wilber) předseda F A Witt ta

jemník Kudolf Vertiska (od té

doby zemřelý) úČetník a W Ska

lák pokladníka Rád koupil v

lednu 1886 tamnější budovu škol

ní za svou síň a upravil jí ku svým
notřebám V síni má též sídlo

Těl Jednota Sokol Komenský
založená před třemi lety jejíž ny
nějšími ňřadníky jsou M W

Truxa předseda Jan Kramář ná

městek F Kotouč tajemník J

V Dvořák pokladník B Ninger
náčelník a L Kotouč cvičitel Ce

ská hudba dochází ovšem též

zmínky a náležitého uznání Když
se tam sestoupila česká kapela
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vi kl je k ? vyvániitl
nwdným m til vydrfl ty VU tO
b(t( ImÍ tnul byl ukradnul na

to % inčit4 zotiil dfíve mí na

zatčení jt ho pfitnyIíb
V Albion zatčen byl na ob

žalobu vloupání se V úterý mladík

William Iloati khrýž až dopo- -

ud té nejlepM pvřstl se tiší
Zároveň h ním zatčen i jiný nda

dík j Físher jakožto jeho spolu- -

vtnník Dftkazy proti oběma

sehnány tím že zboží kteréž před
několika dny i obchodu Latson &

Hanka ukradeno bylo v byte je

len se nalezlo

— V Carlton zatčen minulého

týdne lékárník W V Lichty na

obžalobu z prodávání lihovin bez

liceiise a při prohledání místnosti

teho nčkouk sudft kořalky nale

zeno Lichty zatčen byl před ně
kolika týdny pro tentýž přečin a

v žalobě tehdejší nalezlo se 33

různých bodu Souzen byl vjed- -

nom případe- a k pokutě $100 od

souzen ostatní pak žaloby zamít

nuty když byl dříve slíbil že to

podruhé již neudělá

- V Creteské Vidette se dočí

táme že tamnČjší starý osadník I

M Wolf odjel v dubnu do Evro

py s nákladem těžkých tažných
koní V tyto dny vrátil se domu

a jelikož prý v Nčmecku dobře

pochodil a konč draho v zpeněžil

nakoupil v Chicagu opét dva ná-

klady a nalézá se již s nimi na ce-

stě do Německa Mezí jiným

koupil prý též pár těžkých vala-

chu vážících 3800 liber i s kšírem

pro jednoho sládka v Mnichově

— Associovaný tisk uznal za

dobré v telegrafických zprávách
učinit! též zmíku o tom že vy

plul ze St Louis parník do Sioux

City Tak se časy mění Bývaly

loby když to bylo pravidelnou
každodenní událostí a týden v

nčmž by aspoň jeden parník den

ně průměrem nezakotvil v Oma-z- e

byly takmčř zvláštností Tomu

vlastně není ještě tak dávno

sotva pul lidského věku pětadva-

cet neb třicet roků Od té doby

strhly dráhy na se veškerou do

pravu a paroplavba po Missouri

náleží vlastně již minulosti

— 1'řYd několika dny udělal se

iHletému Fr Kučerovi z Crete

jenž nedaleko na farmě pracoval
na pravé ruce puchýřek v před
loktí Hoch puchýřek nehtem

strhl a nežli se nadál celá ruka
dčsně mu otekla nastala otrava

krve Hoch pokud mohl praco-

val avšak když již bylo zle po-

spíšil do Crete k českému lékaři

jenž vida nebezpečí tři hluboké

učinil řezy i snažil se všemožné

aby zachránil pravici za každou

cenu To po delší námaze a píli
se mu konečně poštěstilo však

dlužno uvésti případ jedině k vůli
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VE SCHUYLFK - NKIIIť

Vede právní pře při všech sou-d- e

ch v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všedi pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně

o všechny záležitosti mu svěřené

Ívkm:k: Bankovní dum F

Foldy Adresujte: Fr Guba

Schuykr NebJ

Frank Novák
majitel

Zamississippské

sochařské

dílny
Zhotovujo mramoroví tulová pomníky

doky Juko 1 vyliti druhu prfc-- hřbitovní

VrfWerí prli--
o vyhotovuji no aprávii ryhl

tavní Wtř

Chubrna ti 121 lStli Str

OMAHA NKIin

John F Lalla&Co

: : jediný řeský : :

komissionárský ůúů
V CHICAGO ILLINOIS
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luutont A1renu)U)Aflkyn
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IHt Yi IUiidoljli St

4I_4„ Chlrttffo III

Naiill t ůůi
Muž 43 rokft starý zdra-

vý tnajctník íarmy na jihu

hldá BpftsolK ni tímto druž-

ku života starší dívku svo-

bodnou aneb vdovu Iopisy
zařllíy hmrttž pod Šifrou:

S S" na adininiftraci I'ok

Zúptdii kteří j odeSh na

patřeno tnMo M3-- 5

h vterhny Jinal bliny kdi ko-lí- v

# naí tU í katarthii jtrwIM

Pohlavní fíntrojf avýml jemnými

hnatýuii Minami j I vylav ny

jtmi ifindt4 proměnám snadné

iHHlkhá kalarrhu ZiAttá jim

éirrojí lla nebývá tak f ato ia
ah no kalarrhem jako tato ňtro-j- í

řič kdy prudčeji půaobíe utrpe
ní a obavy jouly op tak I hre

že není ani poforovln J'-- t lo

právě katurrh tohoto nilrojí jenž
tifřobf množxlví trapných neduhů

známých jako neniiMe Ženké"
"Paní Ibnolt Ijt Pbaiant

Siru t (!iiu innatiOhio pí?e
"Poulila j m lékařské rady tlí

Ičkaíft aniž by mně vlak pomohli
Cítila j m tak Spatně žr jiem
sí tdála zemlílí Konečně uvi

děla joi m nnámku Pt--ru na a po

využívání čtyř lahvi byla jsem
uzdravena Jsem nyní Matnou a

zdíavou a cítím se o několik roků

mladU Nt tnohii vám vzdát! dosti

díků"
The Peruna Drug Manuíactur- -

mg Lom pany Lolumous Uhio

vydala nejnovčjší knihu Dr Hart-man- a

psanou výhradně pro Ženy
Knihu tuto zašle společnost ta po
krátkou dobu zdarma

byla prý uznávána za nejlepŠÍ v

té části státu Tak nepochybně
tam jako všude jinde bylo více

kapelníků než hudebníků a ti ra- -

lěji přispívají na povznešení jmé
na cízého nežli aby povznášeli
české a proto se česká kapela

rozpadla Velmi pochvalná zmín

ka činí se o učitelce Berte Nová

kové kteráž po minulé tři roky

vyučovala v druhé střední třídě a

jyla znovu pro tuto třídu za uči

telku pro budoucí rok ustanovena
Mezi četnými vyobrazeními nalé

záme síň řádu Tábor a příbytky

pp I rank Hnízda a Josef Zídek

Číslo to bude dojista číslem pa-

mátným kteréž si každý obyvatel
města Humboldt uloží

— Krajany v Brainard a okolí

upozurňujem na ohlášku Dr Ila- -

benichta na jiném místě se nalé

zající Dr Habenicht provádí
dlouholetou prakci lékařskou a

krajané naši shledají v něm zajisté
lékaře zkušeného a úslužného

Nit konvenci Epwortli Líny
v Toronto ťaiiada wl 15 lo

IM ěeni-iu'- 0 INíIJj

The Grtat Ro(k Island dráha na

bízí nízké jízdné nejlepší službu

a jízda do tohoto velkolepého kon-

venčního města bude letos příjem
nou—zahrnujíc v sobě i pohled na

vodopád Niagary Porad te se s

jednatelem vaší stanice aneb do- -

pište na J SEBASTIANcpa
45 — 2 Chicago III

Ztratilo se
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HvrlM-n-i tlxní-n- l m JI tlixulii ílrail-- l
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Severův krvečistitel
iivfra 4f lilkem vhiH vikrhny nwhlMflii

HrmiHrtll- - Vyriíky kntttř vtwly a
ImlMivé Imláky vwtMciiá ll)ot a un

vemwt ipRlt vy m Ji m nej'l ti v© t4-- n 1

KDO NEVÍ

Severův olej hv Ciotlianla

lfit nrJlfiiKim maxaii(ro na vMrhny 1nltl aC

ji lnou ruvmatlek tiKiiralíh ké aru
pMprvni dHIpíUokU o tm ptvřlíi Jko m
uhmvWia vlcliiil kdo ho byli upotřebili
Cftna UK:

W F NEVĚRA

Odar lUpiiIs la

zámožný farmer Thos Sorensen

vinným krádeže vejře Žaloba
vznešená proti němu obchodníky
1 1 ii II & Coxem ktclí koujií vepřo- -

vího dobytka se zanáší

— Okolí Arcadia navštíveno

bylo v noci na středu prudkou
vichřicí kterouž značné škody

spftsobeny Na íarmř C Lam-berts- c

rozmetena byla sýpka v

níŽ značně obilí uloženo bylo

— Ve Schuykr zničena byla v

pátek stáj krajana Aloise Vrzáka

při čemž jak budova tak i dva ko
nči kráva řemení a zásoba píce
zničena Skoda obnasí mso a

není ooiištčním krvta lak oheň

povstal jest záhadou

— V íiellevue pohádali se ve

středu sousedi Tom líurke a Ko

bert Smith a z hádky dali se do

rvačky při kteréž oba noŽft pou
žívali Smith utrpěl pet ran

nichž jedna zasáhla jej do prsou
a poranění jeho prohlášeno smrtel

ným
—- Ve Schuykr odbývána byla

koncem týdne schůze řiditelstva

zamýšlené továrny na cikorku

níž schváleny plány jedním ar

chitektem z Fromont vypracované
Konkurs na stavbu vypsán budí
bčhem tohoto týdne

— V Herman postřelen byl i

sobotu večer Hiram B Cameron

Několik mladíkft bavilo se střelbou
z revolveru do terče při čemž

jedna z kulí se odrazila a kolem

jedoucího na bicyklu Cameronado
tváře zasáhla
— lohle aby ciovík zrovna

zkoprnčl! Ta maličká 1'ratfuu

strojí džulajovou slavnost jakoby
byla desetkrát tak veliká jak je
Podívejte se na její program Ja

koby chtěla předčit Omahu!

My ji to přejeme ať jen snažejíse
své mčsto povznésti neboť slouží

to tamčiším Cechom ku cti l'ře- -

jem jim k tomu dobré počasí
— V Beatrice přišel v úterý mí

milého týdne k smrtelnému úrazu
v tamním mlvnč dělník Frank

Iliinus TýŽ při obsluhován

stroie zachyceni totiž hřídelem
l2okráte v minutě se otáčejícím
než byl stroj zastaven tak tČž


