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— I latt ( otinly navliívin
byla v čtvrti k krupobitím jím
nafn Ikody n4 wt ni tiňolw ny

nejvíce 11 1 rc M kukuřic v liran
VtĚiUfí Ifiwritíjni
— V Norfolk utonul vr utrViln

pfi koupání v rr Klkhortt aibtý
C II li l)l výborným plav
f m to mu alf ti# pomohlo n bot

imlMáMii lyl k řečmi

j
— V McConk usmrcen v úterý

min lídne prudké bouř
Mmkf in I7l tý John V Sarj(fr
Dva j lín hralf í Iry fi tom omri
cení i poněkud pojiáhni

I

i — V' Nchraka City započalo
1 min týdní se stavbou otn rní lm

6- -

ilovy náklad na kt rouJ na $ty
ff ! 1= i 1

umí ropocicn jfM rMViu potl
nikmd J Su rlirifí Morton

— U VVahoo spáchat ve Mřcdu

amovraždu požitím značné dávky
pařížské ztleni larmrr Lar
on kterýž jíl po delSÍ dobu za

chorého na duchu považován by!

— V okolí Norfolk oblevila se

min týdne mezi hovězím dobyt
Kcm zviastni nakažlivá nemoc
kteráž za následek úplné oslepnut
dobytčete má Prvým příznakem
jest prý hnisání oka

U tajemníka státního v Lin
coln inkorporována v úterý min

týdne Cretc State banka s kapitá
lem $50000 Mezi inkorporátory
nalézá sě p Ant Drdla kterýž
v banku tom výpomocným kasírem

jest
— U Spencer přišel v úterý o

život mladý učitel L V Urown- -

field Týž hodil kotouč drátu do
vozu v němž nabitou pušku ležeti
mři při čemž nešťastnou náhodou
kohoutek přiražen a on vyšlou
ranou do hlavy zasažen byl

— V Tecumseh odkázán byl
minulého týdne krajskému soudu
Dob Frottt majitel temperenčního
salonu a to proto an v nápojích
u nčho zabavených chemickým
zkoumáním líh zjištěn byl Po- -

mílo kdyl In provaz rul kUdko

ilroji praknul 11 kolo na diblíky
M dřítilii Mimo ní ho fifijb--

v4lfmi Úřaif J Klintworlh m

v4k nadí" Iv ph Jívoté itto
ván lni!r
— WilUf ftlílrrt v ponilíl

min týdn vážnou n htnum kra

jan Jakub Pictiitii t ktrýl loho
dnr rdiilf do ml) m pfiv l Sotva
)♦ toto bylo nb nt npU?ili
mu konř a I k tum konVnA t m

vo11 vylio n a uh u t Oltlrdi
ním Ikafukým rjUiíno iu utrpí
ítyry Mtié rány na hUví ruka v

rameni mu vymknuta ucho na

polo mu utrženo mimo trhnt
jiných ítný(h pohmoMnin
utr pil
— Státní žfhzníínf korní!

kteréž posU dním nnřiiitfii ivřfťn
dozor j nad telegrafy a telefony

pmUna ve čtvrtek John O Yeisť

rem z Omahy tížnot proti Ne

braska TeUphone Co kteráž za

účel má docílenf snížení ceny kte
rotil si doposud společnost za po
užívání telefonn počítá V žádo
Hti dokazuje se že dosavadní po
platek #5 měsíčně přílišně vyo
kým jest a že kdyby týž na Jioo
měsíčně snížen byl ještě prý by
se to společnosti slušně vyplácelo

—- Z Washingtonu oznámeno
ve čtvrtek ratrick Miirray-m- u

jednomu z nejzámožnějších osad

níkň tamních že konečně vyříe
na příznivě Žádost jeho o náhradu
za ztrátu manželky a že mu $ 1200

přirčeno Před 33 lety poraněna
byla manželka jeho pří dělání sena
od Sioux Indiánů kteří tehdy na

válečné stezce se nalézali a smrt

za několik roků následkem pora
nění onoho následovala Hned

tehdy požadoval Murray na vládě

náhradu a Žádost jeho teprvé nyní

vyřízena

— Neopomeňte se zúčastnit!
1 t

velkolepé slavnosti kterou na

oslavu svého přijetí do Nár Jed

noty uspořádá Těl Jednota Sokol

v Prague Neb v háji p Macha

v neděli dne 8 srpna Program
sestává z cvičení na rozličném ná- -

adí jež provedeno bude sokol

skými četami z Prague Omahy
Schuyler Linwood Abie Bruno
a Weston tak že celkové cvičení

)odobati se bude téměř státním
závodům O výtečnou hudbu a

vše ostatní jest postaráno

— V Abie odbýván v úterý po
:iřeb předčasně souchotěmi zemře
ého českého kněze Jos Koutka
za přítomnosti biskupa Bonacaum
z Lincoln a 20 knčží z nichž jme
novati dlužno pátera Doušku 2

Tábor S D gen vikáře Čoku z

Monterey Neb Ilodyce z Chica

ga Vlčká ze So Omahy Chunde- -

áka ze St Paul Neb Brože z

Dodge Neb áka z Heun Bora

z Plzně Žaluda z Crete Vrbu z

ort Atkinson a Vránka z Omahy
poslednějším přednešena tklivá řeč

pohřební
— V Iiavcnna spáchal v úterý

večer samovraždu zastřelením 64

ety krajan Jan Malý člen řádu

Žižkův Palcát ZČBJ Týž
střelil sc z revolveru do srdce
sedě na lavici u kamen stojící a

smrt byla okamžitou Pří pádu
těla jeho dopadnula hlava na roz-tope- ná

kamna a než manželka
eho v čase tom venku se nalézá- -

ící do světnice přichvátala byl
v obličeji značně popálen — Má

se za to Že Malý dohnán byl k

špatným stavem zdra-

votním neboť již as po čtyry neb

pět roků stále churavČl

— V Crete mají dva mladíci
d Cole a Jan Boria jedině sou

druhu svému Koláříkovi co dě- -

kovati že při koupání neutonuli

loši koupali se totiž v řece pod

splavem a tu Cole vsadil se s Bo-rio- u

o to kdo dříve na druhou

stranu přeplave Když Boria as

polovici se nalézal opustily jej

íly a on topiti se počal a když
Coiem mu ku pomoci přispěno

fflf M ( kl lliHf I kb IHI
11 In

llthopil jej tak kfiíovití le ři4
lonoiiti polt Na pomoc pfipíno
jim Kolifíkem j mul ri4aenfrn
veíkefýih sil podařilo se ol4 ku

břeliti ďvl'i
— V CUrkson vdal se v líi b

to dnerh pfi'linilrovst vl krajan
Jan M Wolf a na místo j' lo

jmenován mladý a nad jný níkdej
Sí uíitil tamní p J I Wolf

Ze Schuyler i okolí

Vyjede-l- i si človřk jednou za

onoho času a k tomu v létě do

veliké zahrady matičky přírody tu

nejen lc se potí li tou krásou kte-

rá se oku lidskému naskytuje ale-b- rl

i potřií se vidí li jak bohatě
v plné kráse vši- - kvete roste a n- -

zrává Jest po Žních ženci odlo
žili kosy a obilí se sváží do stohů

Kadostné jest podívání na skupi
nu velikých stohů poblíže farem

se nalézajících Obava že drob

né obili zkázu utrpí minula neboť

klasy jsou bohaté a sýpky (nt sta-ne-- Ii

se nepředvídané předmláce- -

nf) naplněny budou

Jak obyčejně bývá panuje mezi

farmáři neseoda jest-l- i že jeden
chválí druhý haní a třetí jen hla

vou dosvědčuje Praví-l- i první
že toho málo ozve se druhý za to
že je klas bohatší třetí pak do

konce naříká že kdyby toho byla
dná sýpka že za to přec nic ne

dostane Proto má i nánbiček
těžkou úlohu chcc-l- i každému dle

přání vyhověti
Než dle doslechu jest všeobecné

uspokojení s letošní úrodou drob-

ného obili Jak se korný vydaří

jest těžko předvídati Valné asi

už nebudou neb právě nyní kdy

nejvíce vlahy potřebují panují hor
ké větry a sucho což největší zká
zou pro korný bývá Místama

okolo Schuyler jsou korný zname-

nité a kdyby dostaly v krátce vlá

hy byla by sklizeň bohatá

Jsou farmáři kteří s mlácením

již započali a tu ukázalo se že

ozimky dosti bohatě sypou P
os Smatlan vymlátil z 45 akrů

1435 bušlů pšenky dobré jakosti
je spokojen

V tom je náš dobytčí baron p

Prokeš hůře Vida že korná

na farmě blíže města schnouti mu

počíná nelenil a nechal kornu po- -

rubati by si aspoň na zelené těch

několik set kousku rohatých po-

chutnalo a stučnělo Obává se

Že i z ostatní korný mnoho nebu

de
Minulou neděli vyjel si zpravo

daj ku příteli p F Semerádová as

16 mil severně od Schuyler bydlí
címu Zmíněný rodák jest sta

rým osadníkem a pionérem okresu

Colfax Ze veškeré svízele již
dávno přestál dokazuje bohatě

zařízená jeho domácnost Ze

dvou dorostlých dítek je dcera

Marie provdaná a syn Josef který

hospodářství otci nápomocen
jest neostane bezpochyby dlouho
mládencem a přivede si pod stře

chu mladou holubičku která v do-

mácnosti nápomocnou bude

Nedaleko odtud v pěkném ze- -

eném údolí stojí vzor švýcarské
chatrče obydlí po celém okolí zná-

mého Vašíčka Hrušky který mi

mo vzorného hospodáře i zvučné- -

10 jména co samouk požívá Ne

ní náčiní hospodářského od malé

ho pluhu až ku mlátičce by nedo

vedl vzorně porouchané klouby
napraviti Důkaz vzorného pana
mistra stál na dvoře někdy velice

porouchaný mláticí stroj o kterém

by mladý p Semerád více vyprá-

vět! dovedl

Ač byla neděle byli farmáři

polích pilně zaměstnáni Vra- -

lff1 I" řHf M ffOlINT f tUf

tej se domů pooroval jsem )r
lithii farma kťfá se ovocní

bradou thhihití může jnt ofnla
fena ovorr-- vlefio druhu lak bo

hatí Že se vtve tíži ovon a)
k emí ohýbají

Pléd nijakým íaiem byla oba
va je snad továrna n b milírna
na o korku stavili se n a to
t té pfííiny art nás jeden místký
"kíeker" se riejpřínívě vftíi ono-

mu podniku slyšeli nechal Než
veškerá obava 7miea an kontrakt
na stavbu již zadán jest a se stav-

bou se již započalo

Jak se povídá mají nás — snad
v krátkém čase navštívili wilber-íl- í

ochotníci kli Hnáni 'Chodové
na pik 114 uvéstí míní Nevím

jak by pochodili Čas není pfíniv
rolníci nemohou a mííťanó nedba-

jí o to V Čase pozdějším by to

bylo 'olerighť
Našemu českému lékaři Sixtovi

počíná se zde líbili Není to m

v Chicagu avšak čas a vy tr-

valost přinese zkušenému lékaři

jakým je p Sixta zvučné jméno co

výtečného lékaře

Město naše jak se podobá buf
chová v středu svém žháře aneb

jest taková obluda v lidské kůži

zašita někde poblíže nás a jen ob

čas návštěvou nás ohdahije Stáj
p Schultze která ze soboty na
neděli vyhořela jest opětným
důkazem žhářství Myslelo se že

jsou koně ukradeny a kráva upe-

čena než žhář snad z outrpnosti
nad dobytkem týž na svo-

bodu propustil Sousední stáj a

plot pSprechra vydavatele ()uillu

byla poškozena
Na živnostech hostinských jsme

zase o jednu bohatší p Jos Ku-dr- na

otevřel v pondělí hostinec ve

staré místnosti Vathově Josef

jest po celém okresu znám a proto
nemůže se minouti úspěchu

Minulý týden vyjeli si známí

dva rodáci na prohlídku malého
ostrůvka (tak mě řečeno) za do-

hlídkou na koně v pastvě se nalé-

zající Jsouce takřka u cíle pra-
sklo cosi u kočáru vlastně ale

praskla dvojka) a krajánkové zpá-

teční cestu nastoupili Než fáma

o tom vypráví jináč Oba kraja-

né si rádi zapytlačí a právě u o- -

strúvka nalézalo se malé hejno
slepiček na které zálusk dostali a

poněvadž doba střílení ještě nena-

stala mysleli si čtveráci že zapo-
vězené ovoce lépe chutná a proto
ta dohlídka na koně

česká škola vydržovaná našimi

českými spolky kráčí zdárně ku

předu 72 dítek jest denní návště
va a kdyby nebylo čekanky kde

mnoho dítek zaměstnáno jest hý-

la by návštěva pro jednoho učitele

obtížná Zpravodaj

Z Philadelphie oznamováno
v pátek Že během posledního tý
dne učiněny v přístavech východ
ních kontrakty na dopravu ne mé

ně jak 20000000 bušlů různého
obilí do přístavů evropských

Sbijí Život xa 21tí

Jottll utivi Jednotlivce na těmi Jfinulo"
tiiks imlnřni mfilto ltl mlputltmt Jtt to
nelťftHtntk Joul trpí iiislnrll r iiřjukéni 1 Jfji
bnwnfeh tp&xoba Otixks t nt-n- í vluk Mi-

nou hádankou Život aUiJI ta liti kterémuko-
liv mull oolm líní l m dobrému adravl a

pokojnému avftdomf Malarlckou metlu Ul--

ca pMlotenou ntmnadno Jmt ubohému trpi
Ull iiétt Návaly mrazeni horka a potu —

poaliMtnJil ponocbávnjo Jednoho tak ludlť-h-

a btumiwiiho Jko cár Junu ovem Užkoku
anMnl tvláJti kdyl Jak to fint vratri mi
krutitu pravidiilnoKlI IliMtUtur'a Hlomach

Iillti-- r Jint avttosnámý pnMth-iIr- k Jcul nn- -

miM-t- Unito aejrn phMlJde nbrl Jo 1

ať ve apftMibi horníky a (Imnleo ilouUnky
orhromiml aul Kdyl Jwou Dltlora utivány
Tytrvaln m&irtoae mluhnoutl fo v brzku
nemoc te nountavy ttlpuné vymítí V lil Ut
nad revmalUmrm neduhy !idvln a mfc'bjr(
nrvonaoHtl nexállvnimtl nxtuby Jalcr a

tácpoP a obnovuji kleaajicl atlu

V dobně stalo se i Martinu Kaz

t
ř

t

i-

fHMIrií fsfat ? Nřhrasfp

ThrAtA prvá vjWftf itátnf tit ivs
t Nriru ii iHlIJiatl 0 u} y (Jmaa
il 17 íl-- i 31 i4H Nrnf přílny tnA
liy Irtoínl viava nrmíla pÍM- -

nllliiMiitl vlrclinf illívu íxtljiafi
iirl f Jst asiiřii Jll I liMlrfii# tnftl
Irle oomIii v Nrlifane vHfnl rknoii
lak if k)1f iliť ř liMMiílář titul

inlll tím ťjr jhhIiiIi Nnnl
IrtH 1'líílrty pr l írill hmpnHli
tnrll jrfMillrlI H'l nilíf
mmJ nbjrěrjl Cf Vrín chn-riii- i (
Jliiftii lůslávwll? Vti víi rlirrrna

'llpii(fl Hlyjlní ná tdlstlhovall
k'l)l lir V skiitrčniMtl trly Hpil)
V OVMtl (!ci ItKlierniff lilhilf do

ksml avítu I tmkf htnUI jnat
lim nrjltiipllf(n n lif llriilím t Ihmiki
ilálfli v Ainfrlery
1'ihiOÍ Iftos vymočím íc a IUf

oeí jindy Jí a ilohyli-- vAťho ilruliu
M 'ih ilotiácl ívIÍhIs Jrat to tlí rt- -

iníli li na drfil jest Jifři lmt V ho-

tovím: 1 iHlmřfi vypsáno a nit (ilotlliiy
jmIoí iiríriiy Jsou jiremle ihI ni ri

lí-- i

lliiAiilm rokem lítali správa vý- -

atiivid rvláslě Mivbii(lltl k místním

vjíiliivkAin okresním ve státní výiiU-- č

Jak známo MiJle tolio plánu se
i Nikrěuje ilelií (liilu Již po kolik
nků lly vypisovány prémie pro ty
'křeny 1 nichž nejlepAÍ noiihrniiá
aliivkit IiuiId ve státní výstave

V rHť lH ve výatuvě tehdy v Lin
coln iMlliývaiie' pět okresů jež ceny
oUlržely byly: DourU J0!i3 Uxlů

WhhIiÍi ríoii M7 SliHwnee Cmunty
KlMISHM 1G10 Cuiiiliiir JWI h Sioux
li?7 V nce lHítt kdy Hprvé výnta
va ojiet v Ouittze odbývána docílila
Furnaii Cotmty 16-1- Washington 1014

KeHrney HH2 Ciwiíiir 11 Thayer
1032 s iiioínýcli im ImmIů V r isy
loměiiěii H)iiť-Ku- plán a počet bodů

iiejv(A úložných Htilžeu z na KMX)

a tu docílil okrea WitHhlnglon 1338

Thayer 1322 Ciiming 1318 Nemaba
UJIÍ h Salině )283 IhkIQ Letos zave
děna opet jedra rniénn a to tušíme
pruDjiěáiiá kteráž povzbudí mnohem
více okreBŮ k podílení 86 na závodění
o docílení ceny Jest totiž vysazeno
cen ro oouhrnné výstavky okresní
t'i000 z čehož 500 obdrží ta výstavka
kteráž docílí největší počet bodů i

zbývajících $2500 bude rozděleno mezi

všechny závodící výstavky kteréž do
ctil SUO aneb více bodů

Určování poělu bodů bude se dfti
tím spŮHobem že ěislice 100 vezme se

i vzor dokonalosti pro následující:
kukuřice pšenice oves ječmen žito

jim1 druhy obilní domácí traviny a
pícniny seté traviny zahrinjící proso
brambory cibuli zelí a řepu dýně
turky a melouny obilí ve snopkách
razné plodiny a zároveň i půda lad
nimt iiHpořádaiií největší počet druhů

Když by kterýkoliv z výše uvedených
druhů pUxMn nebyl zantoupen ztrácí
xýntavka ovšem celé sto v počtu Ixidň

Okres Douglas kle výstava hh odbý
vá není oprávněn závodění se účast

liti
Každý jednotlivec který podíletl se

bude na takoví výstavce ze svého
okresu bude ovšem oprávněn obdrželi
cenu na jednotlivé druhy plodin vy- -

pnamiii když by jeho plodiny nejlepší-m- i
se osvědčily nehledě ku ceně sou-

hrnné kterouž by výatavka v ní by

jeho plodiny část tvořily odměněna

byla Má tudiž kadý vystavovatel
dobrou příležitost aby ceny nabyl
Proto měli by se rolníci všude hojně
podíletl na svých místních iýtnvách
okresních a to nejen plodinami všeho
druhu nýbrž i svým Čistokrevným
dobytkem Dokažte farmerstvu Jiných
národností že Český rolník jest tak
pokr Čilým a uvědomělým a tak do

brým hospodářem jako kterýkoliv
Jiný

Výstavní katalog obdrží každý kdo
si pro týž dopíše pod adresou: H W
Fiirnas Brownvllle Nebr

V Yankton S D uznána v

sobotu za pomatenou sl 13 Swar-tzov- a

z Parkston S D Táž se

zbláznila z náboženského fanatis-

mu

Prudkým krupobitím zasaže

ny v pátek a v sobotu okresy Clay

Day Hanson Iirockings Kings- -

bury Miner a Minnehaha v South

Dakotě a úroda velice poškozena

dovi

— Ve Valparaiso vypuknul
sobotu 24 července oheň v tiskár
ně časopisu "Visitor" a týž rozší
řil se rychle na sousední obchod

řeznický D W Barnese a na ná

bytkový obchod J Wally Celko
vá škoda páčí se na $6000 a jest

pouze as z poloviny pojištěním
kryta

— Pan F J Sadílek z Wilber
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) zavítal dne 24 července do Wash

ingtonu a v průvodu sen Thursto- -

na navštívil presidenta McKinleye
aby ucházel se osobné o nějaké
místo konsulské buď v Cechách
nebo v některém jiném miste v Ra
kousku President slíbil že žá

dost p Sadílka bude žata v ná

leŽitou úvahu

v a š a— 1 awmn1 vražda tidiia se v

sobotu v noci v Grand Islandu V

nádraží nalezena totiž mrtvola
mladého muže kterýž neznámým
vrahem ze zadu přepaden a něko
lika ranami spojkou železniční do

hlavy zasazenými na místě usmr-

cen byl Totožnost zavražděného
ani pohnutka vraždy zjištěna ne-

byla a podobně ani po vrahovi do-

posud nejmenŠÍ stopa nenalezena

— Ve Wahoo vyšli si minulé
neděle na hon Vojt Šafránek a

Henry Fišer jr a vycházka pro
oba dosti smutně skončila Fišer
měl totiž v zadní kapse revolver

při jehož vytahování nešťastnou
náhodou rána spustila a kule levou
rukou mu prošla načež Šafrán-
kovi dn rálnlítf nravA rnttv za

[ ryla — Na štěstí nebude mít po- -

"" ranění pro ně vážnějších náslcd--

ků

— V Grand Island přišel v so-

botu v dílnách U P dráhy o

život dělník li Perdew Týž za-

městnán byl s několika soudruhy

Jf zvedáním kola kteréž na hřídel

-


