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— Schiiylerský "Sun" pfínl
v potkdním £íl nlldovnl
zprávičku i tamnlhf las "II"
rabín" vyftatoui "ICmíl Kroupa

ktffýi kdyl pracoval n "Nové

Doby" ífukho to litu pfed ne

dávnem tán vydávaného byl zd

přrd nedávnem a zdllil nám !#

válně myilí na přtstíhovinf iávo
dti svého do 'Schuyler čaiopisrm
v ktrréml přítomni polílu má

jsou "Dělnické Listy" vydávané
v Omaxe Jest zde dobré místo

pro český list prvé třídy a pan

Kroupa a Čtyři jiní kteří v listu
onom podílu mají jisti setkají se
tu dobrým výsledkem pak-l- i že

na přistěhování se rozhodnou"

— I'opulisté chlubívají se tím

Že prý letos po jejich nastoupení
jest větu běžný fond k rozdělová

ní mezí Ekoly a ovšem osobí si o

to zásluhu To ovšem nepoví že

v letech předcházejících za blaho
slavené správy demokratické a ná

slcdkcm nízkých cen plodin i cha

trných úrod mnozí nájemníci
školních pozemko opomíjeli pla
titi nájemné tak že byly příjmy
menší Když se vrátdy lepší Ča

sy a nájemníci mohou platiti ne

jen běžný nájem nýbrž i dluh z

dřívějších let přichází ovšem více

peněz do běžného školního fondu

a jest jich více k rozdělení

—- Našemu státu hrozí Žaloba

Minulý sněm jak známo zvolil

čmuchací výbor kterýž měl vyše-tři- ti

správu státu v minulosti i

správu všech ústavů státních Vý

bor tento si póvolal odborného
znalce účetníka Otto Hcibiga z

Chicaga a oznamováno i rozhlašo-

váno že týž dostává pět dolarů
denně Však nyní pan Helbig
hlásí se o více než I3000 kteréž

prý mu náleží jelikož prý mě

vyjednáno že dostávati bude ne

$5 nýbrž $25 denně Guvernér

nárok jeho odmítnul a p Helbig
hrozí žalobou Nejlepším při tem

jest že z $10000 jež čmuchací
mu výboru povoleny byly zbývá

již jen 13000 kdežto pohledávka
Ilelbiga obnáší více než tolik

Vyšetřování jak známo dělo se

pouze jen proto' aby se nabylo
politické zbrani proti republiká
nům
— Státní komise železniční ko

nečni po celém roce své působno
sti učinila něco co dojde schvále

ní širšího obecenstva Minulý

pátek usnesla se naříditi dráhám

aby od 5 prosince totiž od po
čátku budoucího týdne zavedly
znovu dřívější dovozní cenu za

dopravu živého dobytka totiž

aby počítaly opět určitou částku
za železniční náklad a ne dle jed
notlivých nákladů Komise shle
dává Že změnou kterou dráhy v

srpnu zavedly vlastně zvýšena

byla cena dopravní a to jmenovitě
za dopravu z větších vzdáleností
ze západní a severozápadní části
státu Komise uznava Ze sice
dovozné účtované dle skutečné
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— V David City vyloupali ie v

noci na úterý z okresního vřzenl

llyfí vlíftové vesmls pro loupal
tam drlení Méli patrné apojf ntr
neboť Z zanechaných atop f jiltí
no le ml(l v okně x vrnku vylo
mena byla a íe vfit párem koni

ni a! takal

— V Cortland xníírna v pátek
v noci požárem výhuchrm petro
lejové lampy vzniklým atáj j A

Dornninga a ikoda Ijooo pfesa

huj(cf tím spftfobcna Mimo zá

soby píce ícmení a nčkolika po--

vozft uhořelo tam totiž i ta cen

ných koní a atkolik mul

— Ve Fulkrton pfilcl min tý

dneolivot John II Clark Týž

napaden byl býkem jemuž práví
v ohradách při nádraží rohy uříz-

nuty byly a kterémuž z ohrady
uniknouti se podařilo spftsobil
mu poranční tak těžká že smrt v

krátkosti následovala
— U Pender otrávena v pon

džlí min týdne požitím snídaně

rodina John Weboga z i o členu

sestávající a pouze rychlým za-

kročením lékařským byli všichni

na živu zachováni Jakým spáso
bem jed do jídla se dostal a jaký

jed to byl nebylo vySetřeno

—- Z Hay Springs oznámeno

ve středu zatčení tří banditu —

jednoho muže a dvou žen — as 3

míle východně od Chadron kteří

předchozí neděle íarmera Klinglc-smidt- a

přepadli a o $800 olou-

pili Zatčení dopraveni do okr
vězení v Rushville

— Samovraždu otrávením strich-nyne- m

spáchal ve středu z rána
mladík Austin Thather as 4

míle severozápadně od Lincoln

bydlící Učinil tak proto poně-

vadž rodile dívky s kterouž zná-

most měl poměru tomu nepřáli a

s ním mluviti ji zakázali

— Ve Wilber zničen byl v pá-

tek po 3 hodině ranní požárem
domek náležející pánům mlyná-

řům Zvoníčkovi & Aksamitovi v

němž Ed Růžička zftstával TýŽ
nalézal se a rodinou v zábavě a

přiSel o vše vyjma toho co na

sobě právě měli Kterak ohefl

vznikl není známo

— V Neligh zničena byla kon-

cem týdne požárem stáj íarmera
Lem Uragdcna a Skoda as I500
mu tím spnsobena Vzdor této
Škodě považovati se však muže za

Šťastného neboť pádem jednoho
koni zachráněno mu přeď shoře-

ním přes $600 na hotovosti a v

cenných papírech jež ve stáji
před zloději uschovány měl

Okrai ltU Sulllvso
tup VP'

Box llutte 393 495

l°yd 543 5J
Huííalo 1617 3154
Hutlcr 339 'i9°7
Clay 1487 1846
Colíax 786 1298
Cuming 1004 1615
Custer 1436 a 037

Dodge 1736 3068
Douglas 9690 7974
Fillmore 1534 t830
Furnas 1034 1386
Gage 3865 3340
Holt 873 1375
Howard 742 1101
Keya Paha 228 303
Knox 958 i347
Lancaster 557 41696

Madison 1375 i58o
Pawnee 1340 1141
Pierce 549 857
Hed Willow 881 935
Hichardson 2107 2402
Salině 1629 1799
Saunders 1784 2625
Sherman 433 752

Valley 674 826

NcjpéknéJI uáilé zimníky

liochy a dítky

za ÍiOíí iisi
MuŽHké celovlnřné Ki 50 obleky pouze

Mužik kné t'M ooluky pouze

Mužské

Muké
pouze

Mu?ké

Mužké
ky

Máme

prádla
mílu
zvláštní
ol8loužltl

10 beden

pouze
5 bfdřii

jltjin
pouze

MK) tuctu

100 turtň

ion luntft miiŽMkch koSil h barevní rn

10 beden přknýcb tmižnkých uierino

1900 kafimlrové obleky 480
11260 a 11500 cheviotové obleky

l 80
$fi 00 řimnlky a svrchníky pouze 480

ěké 112 00 nimidky a svrchní

pnuzp 0 50

nfjvětží výběr a zásoby spodního

západně od Cliicwga a na každém pSed

ušVlřítue vám od 25 do 50 procent Máma

velká MxIa až do 43 můžeme tudíž
kHŽdého

Cťlovinětiélio spodního prádla

majícího ceny 1100 ai $125 kus
76o

vlněného apodníbo prádla s dvo

KprHÍm které roá cenu $150

$100

bílých ntzehleuých košil pouze 25c

bflých žehlených koSH pouze 50c'

NejpřknějSÍ mužské zimníky a svrchníky po 760 $075 $1150 $1250 a $1500

Knždý t nich má o 40 procent vřtšf cenu

Obleky pro hochy a dlouhými spodky

ceny $225 2 05 895 450 a 600

TřJké zimníky pro hwhy po $1 M 2

Dětské zimníky s kápí po $954 1 25

3Iiiv:hK výlmviic vs1oací!
500 tuctft pěkných mužských vlněných košil ft spodků majících cenu

$100 pouze
100 tucto merino a Canton Flanel spodního prádla ceny 50c

10 beden pěkných vlněných punčoch
10 beden mužských punčoch beze Řvu

500 tuctu pěkných Outinfř Flanel nočních košil

KK) tucto mužských kozinkových rukavic s vlněnou podšívkou

500 tuctu mužských těžkých vlněných rukavic

500 tuctu mužských rukavic do práct% s vlněnou podšívkou

600 tucto šlí pár
500 zvláště pěkných šlí T

poprsím 5()C

punčoch 12io

budou tento týden za polovinu obyčejné

50 805 4 60 6 W a 750
175 Z 50 a i -

ĎOc

85R

17c

mc
45c

50c

25c

25c

12ÍC
25c

XejlepŠí obuv

jakou jste vldéll

Střevíce Sl°5 pár
pro roufe ženy dívky

a hochy
Ohu nnvf cb vrl&— olelcoinfrlj —

yrterU vlk(Mti — nrjlepticb továren

mi #100 pťir
poštou se vyřizujk

— Když dělají dva jedno není

to jedno Guvernér Holcomb vy

Čítal před rokem a to vším prá
vem bývalé komisi pro školní pe
níze a pozemky že nehledí k to

mu aby peníze uloženy byly tak

aby nějakých droků přinášely ný

brž že ponechávají se v rukou po
kladníka kterýž jak známo

valnou část týchž zpronevěřil Se

stanoviskem jakéž guv Holcomb

tehdy zaujímal musil souhlasiti
doiista každý Však ejhle dnes

jest pan Holcomb guvernérem ja
ko tehdv iest členem té komise

jako byl za Kussella a Churchilla
avšak nechává nynějšího státního

pokladníka jednati právě tak ja
ko jednal minulý a nepečuje o to

aby hotovost v rukou jeho se na

lézající došla uložení a zuroková

ní Právě v minulých dnech mě

stát příležitost aby podal nabídku
na koupi okresních úpisů okresu

Douglas avšak komise dotyčná
usnesla se nabídnout! za ně pouze

jen plnou cenu bez jakékoliv pre
mie ač jí musí býti dobře známo

že úpisy jak okresu Douglas tak

města Omahy prodávají se s pre
mií takovou aby nenesly více než

Čtyry procenta Jestliže stát by
chtěl úpisy tyto koupit a jisto
jest že by je koupiti měl tedy
musí za ni dojista zaplatit tolik JksJT Objednávky


