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ného psa nemá a hodlána základe

tolri žalovali inřsto o náhradu pro
neoprávněné1 zatření a věznění

— V okolí Allíance oftizenn by-

lo o brzkých pár dolaru více jak

40 osadníku tamních Neznámý
ívindlér vydával se totiž tam za

zástupce Chicago Cooperatíve

Stipply Co a nabízet grocerie a

veškery prostředky životní za

směšně nízkou cenu těm kteří by
členy společnosti té sc stali

Vkladné obnášelo pouze f 10 a jak
se oznamuje více jak 40 hejlů na

vějičku tuto mu sedlo Po šejdí
ři není stopy
— Jak známo vstoupil 9 t m

v platnost zákon posledním zá-

konodárstvem naším přijatý kte-

rýmž zakazuje se nadále prodej
dalších pozemku Školních Ti

kteří najmutí pozemky zakoupili
si chtěli měli tak právo do dne

onoho učiniti a že výhody té hoj-

nou měrou bylo použito ukazuje

nejlépe ta okolnost že ve 30

dnech gtým červencem ukonče

ných 43695 akrů Školních po
zemků zakoupeno bylo Největší

počet prodaných pozemků připa
dal na okres Knox kdež prodáno
celkem 6644 akry
— Ve Frcmont přišel v neděli

dopoledne o život osmiletý hošík

požárního maršála W C Merce- -

ra Maršál odjel s četou svou na

nádraží odkud zvláštním vlakem

dopraven býti měl do Ceresco

kamž k požáru povoláni byli a

požádal policistu přítomného aby
mu kočárek zpět do stáje odvezl

Mezi tím vlezl na vůz osmiletý

jeho synáček a v tomtéž okamžiku

taktéž kůň se splašil při čemž ho-

šík z povozu vyhozen a za opratě
značný kus vlečen Veškerá po-

moc lékařská byla marnou a ho-

šík za nedlouho ducha vypustil
—- Minulého týdne ukázalo se

opětně jakým humbukářem jest
poražený popokratický čekanec

presidentství Bryan Jak Čtená-

ři naši pamatovati sc budou da-

rován mu během kampaně nadše-

ným jedním ctitelem dům a lot v

Lincoln a tu Bryan po celé zemi

rozhlašovat! dal Že dar tento kla-

de na oltář dobré věci a že daruje
jej národnímu výboru populistic-kém- u

na krytí vydání volebního
Všeobecně se tomu věřilo a časo-

pisy popokratické pěly za to o

něm celé chvalozpěvy — zatím to

však bylo vše pouhým humbugem
a pan Bryan pozemek i s domem

si pěkně nechal Důkazem toho

jest že počátkem minulého týdne
zápis na majetek onen ve jméně
Bryanově do listovních kněh v

a tlapal motťipolnin víerh dinliu
na paly lf# I fikohk bty dal

taki pnpbttili ffílruMvm
tal e a rtho populíu a imIiWI
♦ o navrhni pro fifad l nu vir lí-

ního otiďi S kfliř kuvi rnr
Ifolromh Maifilt jt takto
na iko píítebni f#ae avíik
vým oMlním pMťtniit poptili
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by proti řiřfun! přrr# j tlMitii
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- ' Nollh Peftd 0nálil# flO v
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Patrírk Primána a H míl evi rnA

na Maple Cm ku bydlírfho Týl
S l V ll dli Vrr t ll kolika

ouilrtihy koupali pří fYuil di--

do hloubky a plovali
utonul dříve n#l ku poinotí pfí

pno býti mu mohlo

— Jak páni populitM unií ho

poUfití toho dnkao podívá
práva aiiibtora Tak ku ptíktadu
pan W S Síhwind bývalý sou-kromn- ý

Mkrrtáf pana Cryana

kterýž b)l M kretáh lll Ititll U

vydavateli ni pnpulítír kélio fane
pisu v Lim 0I11 hleděl ni sire iivýt b

Citadních piiviunolí velmi málo a

někdy po lé týdny nebyl na
svém mílř Zasedání sněmovní

trvalo yi dnů avšak pm St lmind

podal si ťiěet za práci za 151 dnu

po ítyreth dolarech a byly mu

povoleny jakož i podobně oboum

jeho aHHisstenlfun H A Kdward
soví a Stewartovi Mimo toho
tito tří páriové ještě dostanou

$ 1 300 za připravení zápisek senátu
k tisku O těchto věcech popu-list- é

nevědí a slyšeti o nich nechtí

— Šerií z Nebraska City dopu
stil se podvodu jakéhož dopouští
se i jiní šerifové Vezl vězně do
káznice a sice jel po Missouri Pa-

cific dráze kteráž vede kolem káz

nice Tam vlak zastavil a šerif

svého ptáčka odvedl přímo do vě-

zení Však když podával ťičet

účtoval si dva dolary za kočár k

dopravě vězně z města Lincoln do

vězení Auditor účet bez meškání

povolil aniž by se ptal Později

teprv vyšlo to na jevo a správce
vězení Leidigh spňsobil velký
randál — avšak odepřel protést
proti vyplacení účtu podati V

minulém sněmu byla podána před-

loha zákona kterýmž se měly
švindle podobné zameziti avšak

dvoutřetinová populistická většina

neuznala za dobré předlohu tu

přijmouti Inu ovšem vždyť by

pak populističtí šerifové kterých
ve státu jest většina nebyli mohli

stát okrádat Proti Švindlům re-

publikánských úřadníků jsou po- -

pulisté ovšem rozhodně ale vůči

švindlům populistickým neodváží

se pronésti ani slova Heforma!

— Jak nazýváme lidi kteří rádi

si přivlastflují to co jim nepatří?
Takovými jsou naši páni populi- -

sté kteří mají nyní správu státu
v rukou svých Každý ví že po
minulé tři neb čtyři roky byla v

celé zemi bída a tíseň a v Neb- -

rasce byla větší než kdekoliv jin
de následkem částečné neúrody

po dva roky Proto také neplatili
mnozí občané již měli najmuté

pozemky školní povinné nájemné
a následkem toho byly Školní pří-

jmy menší než obyčejně Stát

byl shovívavým a vzhledem k zlým
časům neupomínal dlužníky až

teprvé minulý podzim když byla
úroda lepší Po upomenutí a vý-

hrůžce že budou nájemné smlou-

vy zrušeny mnozí během minulé

zimy zaplatili a příjem školního

fondu byl proto větší a rozvrh

školních peněz letos hojnější
Však ejhle zásluhu o to přivlast-

ňují sí populisté

— Úplný seznam knih v knih

kupectví Pokroku Západu k do

Výhodné koupě pentlí
Právě jsme koupili velkou zásobu elegantních pentlí hedvábných

atlasových gross grain atd za polovinu obyčejné ceny a též

je podobně prodáváme:

barev 44c
r rsi — : t 1

IMUi VU JI JUUSIHLU IJdllK

přestalo obchodovali 3 se zreor- -

Kanisovaly a 9 nových bylo zalo- -

ženo
—- Do Lincoln dospžla vc stře-

da dopoledne četa spolkového
vejska kteráž cestu z Fort Mis- -

soula Mont do St Louis na b-

icyklech koná Každý z vojínu

jest v plné výzbroji s 50 náboji a

břemeno každého obnáší mimo

Celohedvábné IOC pentle všech

15c- -

f 25 c

30c až 50c pentle

Všechny ozdobné pentle

Grocerie čaj
Nfjleuftí Pie nic šunky ě 1 6Jc

CottHge šunky 8c

Tripe 4c

Vepřové noif-k- 4v

Slanina 5c

Sp'k 7c

Vařený Conieri Heef Uta

Sušné hovězí lta
Naložené hovězí Jazyky I2ie

OreRoiiflký losos 7jc
HAlic libra 3}c

IIoIlHiulHké Hlaneěky 3 za rc

Čentvé máslo liíio

(ialouová krabice jablek l!éc
Zhuštěné mléko kratúce 7éc

Sapolio ne

10 kusů mýlila ku praní 2-r-

Sla1ká čokoláda 'Mc

Dulirá linspenina kbelík 15c

1 třídenních zásob potravin 35 lb

Ifw Posud uraženo kolem 1500 mil a

r čota nalézá se na cestž 30 dnů

7lAc- -

12

všech barev 15c

za třetinu pravidelné ceny

káva a tabák
Diltrá rýze libra 5c

Luckv Cul Ping žvjkací tabák 25c

DukcH Mixture b 25c

Purity Ib 25c

Itatlle Axe 20c

Ilorxe Klioti 35c- -

Vybraný Ambrosia Uteiiil Hmíáe- -

ný citj 25c

EiiuíIhIi ranní čaj %c

(fiiM- -i Hio Kávu 25c

Maracaibu a Santcw káva VOc

Pěkný lruh Moehn a jHva 2!)c

NřjlpS' M'K-lt- a a Java 35c
3 litry za !

Aiiifrický kokos krabice 25c

Velké Hiiíciií ecn lékft a Mlhl

lékiiriilekýrli

Nejlopší obuv

jakou jste vidéli

Střevíce Sll pár
pro innče žnny dívky

a hochy
Olin v novýrh vwirk&— "eHko'nJ'h —

vrli VflkiwO— ncjliu'h tdvircn

M pni

t limu iiiirti i ikiiii:

července
— V jezírku St Michael uto-- j

nul ve středu při koupání 1 7lclý W
CDiehl z Grand Island Zasažen

rováno teprvé po návratu soudru-

ha jeho z místečka kamž zásoby
v m

nakoupili oucsu Mrtvoia jeno
r nalezena po 4hodinném hledání v

hloubce 20 stop
— V severozápadní části okresu

Box Butte ve středu české osady
vypukla povážlivou mčrou diíte-ri- e

kteráž již značný počet občtí
si vyžádala Tak zemřely již tři

I děcka krajana Jana Lišky a pČt
"dítek krajana Josefa Jcchouta jest

v nemocno a o zachování jejich při
1 životu se pochybuje Totéž platí

-- i o dvou dítkách krajanky Pela- -
?

novy
' - U Winside přišel v pátek k

' smrtelnému úrazu při sekání sena

f íarmer Franz Flcischmann Týž
~

sekal seno žacím strojem a v oka- -

kdy koně zastavit a před
Ínžiku stál trhli sebou koně a on

na zem tak nešťastně že

ktsou hluboké rány po celém tčle

Objednávky poStou se vyřizují

Předplácejte na Knihovnu Americkou

přcdplataů obnií! pouze $IO( rowni

%ér kaídí pfpflplatilfl otniríf 2' xvlkfcU m -- Iů nejlepch romiuá kaZd

aciitol4 fctraiiicb celkem Mran Adresa :

Knihovna Americká Omaha Neb
mu spftsobeny O uzdraveni jeho

stání zdarmaLincoln vtělen byl


