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— V Lincoln podána ve stře- -

dečnlm zasedaný rady městské a

jednohlasné přijata byla resoluce

požadující vyšetřování za účelem

— Krajany v Doyd County
Neb a Gregory County" S D

upozorňujeme Že A Křikač v

Uutte Doyd Co Neb má na

skladě úplnou zásobu hospodář-

ských strojů které prodává za

nízké ceny a krajany vždy v obo-

ru tomto co nejlépe obslouží

Přesvědčte se u něho nežli koupí-

te jinde 25— 3m

timpíčování mayora V A Graha-Yi- a

a Člena policejní a požární ko-I- J

"ise II li Vailla Mavor obvi- -

pondělí nešťastnou náhodou o ži

vot S A Hail jeden z předních
občanů tamních Týž Čistil si re

volver a počínal si při tom tak ne

opatrně že rána vyšla a kule pod

bradou do hlavy vnikla Smrt

byla téměř okamžitou

Kuřte výhradně Pospíšilovy

nejjemnějŠÍ 5c doutníky 28--1 r

mnM !
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NeJvřtM vybír rolnických rtroju vyribfafcB jednotlivin

stržena býti měla smekl se dělní-

kům nahoře pracujícím provaz a

Mareček dole stojící pojednou pá-

dem stěny zasažen jest Týž má

na pravé straně věnec přeražený a

tak i na lopatce a hrudi pohmož-
děn jest Že si chuďas asi poleží
Nalézá se v ošetřování českého

lékaře tamního
— Jak se dozvídáme z pramene

zcela spolehlivého vynález proí
Schenka ve Vídní pokud se týče
určení pohlaví děcka před naroze-

ním není přímo ničím — pakli
theorie ona jest správnou — opro-
ti vynálezu manželky pana Jana
Daniela v Crete Theorie tato

zakládajíc se rovněž na množství

krevních tělísek zárodku jest prý
se stanoviska íysiologického zcela

jednoduchá a dá doložiti se mno-

hými důkazy a zkouškami nejen
oné ale i jiných prý rodin českých
v Salině County jež dnes prý si

libují že mohou urČiti již napřed

nejen bude-l-i to hoch ale i holka

Věc odevzdána byla v těchto

dnech v ruce různých autorit a

jsme věru zvědavi na výsledek
Jenner byl prostý muž a vynašel
dnes velebené a nanejvýš prospěš-

né očkování a bylo by zajímavým

jen kdyby theorie výše vzpome-

nuta uznána býti mohla Dnes v

devatenáctém století jak víme

možné již vše

TRADT MAr

Jízdní peřové liránjr Obrěejné pérové

telné urany uřevřnj ml hřeby kombinovaně braný Columbia pohyblivé a znít

nltdné talířové brány Columbia skloněný uklízeč vazaě kukuřice celeorelové

rozhazovařky rclcwťlové amov}klupM
brábí tažné motyčkové obora vaoe

Kazdf titrttj limt mru fen In Jet riHleiiíiin
jaký ík ih(iU)vltl pouze i dobrého idiíUtLIu dokonalou
výpravou nauoiiyruiuou rrui ncwii autounou XKuenoftu

VYOBRAZENI OS BOK

JizAn© péx=TÓ Toiáxiy
Cele oc'loS pikami Mxt-- Jízdné brány
Kpof ivajiui na stu pulrových kolncli e liro-kýi-

rály Kontra na níi celá váha h podí-
vá nalrrá e hliit- - mh-d- a virmu otraxánl
neb trháni odpomocím t Širokými lu-

hy Hrány Ju pohyblivé a možno n nimi
ii na kod ovito iiuiic 1 ooiinu hwinc uo--

bre NflU-h- f I tah v t tnito druhu II ii lili- -

re a ponochávajl kyprou půdu k seti Nekupujte
dokud Jutě nevldřli nawho mixtního Jcdnatvle

D M OSBORNE & CO Auburn N

Ph Htlmmol ledvOmoze 1311 Jonea 8t

Velká úroda kukuřice
Nae lowa Sllver Mlnn kukuřice tnut mrlvydatnSJSi na

nvřtí Vydak 25 builfl po akru v lowa 3tí v Indiána 301

buJl v Arkanmts 17S liuAlu v llilnols I4S v Nebraaoe 114 r
Ohio 1117 IhiI6 v Ta aid Ju nejííHiíj nttJpíknčjAi a
mi neJvHi klasy liHMonnt kukuřice v exinuwm J vý

nosněji i vzdoruje nejitém ucnu i om jsou veime nrony
mv ] vfak rnbierne dokázat! Toto vyobrazeni ukazuje tvar
zrní jci vydalo úrodu Ul! buSlň 6

7(1 ítonár&m tohoto listu malý vzorek této ku-jll- ill

Ulil kuFice a náJ velký illuNtrovaný kiitalotr
plné podrobnosti a mnoho cennýca návodů pro

Intolliřfntniho rolníka sta
Kdvi nám znAluU? IDU k zaulacení HkuUjfnéflO

jména tfí rolnikft zaAletnu vám libru xmíoěne

přiložíme oertltikat mající ceny wmo

lova Seed Co
Založena
1871

ičstvo proti té naší spravedlnosti
na novo lze pouze hádatí

— Starý krajan pan Anton

'rocházka ve Schuyler kterýž
iděl již 71 jar a asi před dvěmi

ty rozvésti se dal se svou skoro

podobně starou manželkou přišel
k náhledu Že přece není dobře

býti člověku samotnému a proto
se minulý týden oženil pojav za

manželku 6iletou dívčinu Maru

'ospíchalovou Sudí Cuba oddal

manžele po občansku

— Náhlou smrtí zemřela v noci

pátku na sobotu předminulého
týdne šestnáctiletá česká dívka

Louisa Plihalová ve Wilber U

večer před tím byla zdravá a vese- -

i a kladla se na lože s kamarád

kou Mary Pulkovou Žertujíc Než- -

i Pulková usnula slyšela Louisů

několikráte Škytnouti však toho

si nepovšimnula Teprvé když
ráno vstala seznala že spoluno-clehářk- a

její jest již chladnou
mrtvolou Dle lékařského ohle

dání bylo příčinou smrti puknutí
Žíly

— Ve Wilber počne zasedati

příští pondělí okresní soud k ně

muž za porotce do malé poroty

vylosováni z krajanů pp Václav

Kubíček Josef Formánek W
Vilda a Josef O Kubíček

— Krajanu panu Janu Kohelo- -

vi ve Wilber pomačkány byly not

ně ruce v lisu na seno v pondělí
minulého týdne Na štěstí nebyly
kosti rozmačkány ale bude to tr--

vati delší dobu nežli 'pan Kohel

bude práce schopen
— Jeden dobrý následek má

rozhodnutí vrchního soudu v pří-

padě bývalého auditora Eugene
Moore-- a Nynější auditor Cornell

následoval zcela ve šlépějích Moo

reových a tak jako tento přijímal

poplatky kteréž zákon ukládá po
išťovacím společnostem a jiným
osobám za různá povolení neb li

stiny úřadovnou jeho vydané a za

držoval je za sebou odváděje je
státnímu pokladníku jen tehdy

když se mu zlíbilo Koncem mi

nulého roku měl v rukou skoro

osm tisíc těchto peněz následkem

rozhodnutí soudního nyní odvedl

íotovost do pokladny a odpírati
bude přijímání peněz Peníze

budou odváděny státnímu poklad
niku jehož poukázkou se musí v

úřadovně auditora vykázat každý
kdo by měl co k placení za jakou
koliv listinu v úřadovně té vyhoto
vénou

— Z Brainard sdělují denní li

sty následující zprávu: "Při ve

řejné dražbě na farmě dvě míle se

věrně odtud odbýval se dražební

prodej a obnášel $ 11 86 —

Byl nabízen rok času k spiacení
koupeného majetku avšak vše co

koupeno bvlo splaceno až na

Imoo"—Podle škarohlídů však

posud se Časy nelepší
1

— Z Washingtonu se onehdy
sdělovalo že náš poslanec ze še-

stého kongresního distriktu pan

Greene ztratil tobolku (jestli v

saloně aneb za salonem zpráva

nesděluje) Nalezl jí Černoch

podle železničních pasů jež obsa

hovala seznal komu náleží a co

poctivý nálezce ji panu Greenovi

odevzdal zaČcž dostalo se mu od

pana Greena odměny ve spůsobě

poděkování Populisté volili pro

Greena proto že očekávali že že

lezničních lístků od drán nepříj
me však pan Greene není jiným
nfílí ostatní oooulisté a ostatně

co toho se týče všichni ostatn

úřadníci

— Podle výroční zprávy státo

železniční komise bylo v minulém

roce zaměstnáváno na dráhách

12437 zřízenců proti 12155 v

řece před tím Tato železniční

komise jest popokratickou a mu

sila ve úřední zprávě doznati že

více lidí nalézá zaměstnání a obži

vy při dopravě však popokratické
ákarohlídské časopisy pořád ještě

tvrdí že se časy nelepší

ván jest že dovoluje hostbcům

prodej lihovin po půlnoci a v ne
děli že trpí nevěstince a veřejné

herny že jednotlivá místa ve služ-

bě městské prodává a Že ve službě

ponechává pouze jen ty kdož

pravidelné úplatky mu odvádí

Poslednější obžaloby potvrzovány
jsou tvrzením že místa na policii
za $50 prodával a že maršála poli-

cejního v úřadé ponechal teprvé
pak když tento úplatek v obnosu

I525 mu odvedl Proti Vaillovi

vznešený jsou obžaloby podobné
— S poslednějším ustanoveno jest
stání na 28 února s prvnéjším na

3 března
— V Clarkson Neb mají nyní

českou lékárnu Pan Jan W

Bobisud z Howell Neb vykoupil
dosavádního lékárníka p li G

McKibbena a povede obchod nyní
na dále sám

— Ve West Point sklouznul v

úterý večer při cestč k domovu na

náledí krejčí pan Anton Hejduk
tak nešťastné že pádem nohu si

zlámal

— V Hastings přišel v úterý k

smrtelnému úrazu farmer John
Campbell Při odvazování pota-
hu u sloupu telegrafního uváza-

ného se tento totiž splašil a on na

sloup vržen takou silou že nos

mu přeražen přední zuby vesměs

vyraženy a mozek otřesen tak Že

lékaři na zachránění jeho naděje
se vzdali

— Ze Schuyler oznámeno ve

středu že strženo tam bylo vy-

stoupivší vodou 240 stop vozové-

ho mostu přes řeku Platte a sice

stržena právě ta část mostu kte

ráž postavena byla tak arfjy při

jarním tání kry přes most plouti

mohly aniž by mostu ublížily

— Nej vyšším sondem státním

"zvrácen ve Čtvrtek výnos a rozsu-

dek vynešený soudem krajským v

případu zpronevěřilého auditora

státního Eugene Moora a tento

na svobodu beztrestně propuštěn
S výjimkou soudce Sullivana oba

členové a všichni komisaři nejvýš
soudu rozhodli totiž že Moore ne-

směl žádného práva peníze do po-

kladny státní přináležející kolek-tova- ti

a když toho práva neměl tu

prý také za peníze ty kriminálně

zodpovědným držán býti nemůže

a on pro zpronevěření peněz stát-

ních trestán býti nemá

— Kasír "Central Nebraska

National" banky v David City
Geo R Colton jmenováa byl se-

kretářem pokladny inšpektorem
národních bank Nástupcem jeho
v banku stal se dosavadní příručil
jeho Mel E Bauer a příručím
kasírem jmenován krajan Dvořák

dosavadní příručí okresního zápis
níka
— Ochotníci sboru Svatopluk

Čech v Crete sehráli ve čtvrtek

minulého týdne rázovitý kousek

český: "Dívka z Podskalí" a to

úspěchem Hrálo se ve prospěch
české svobodné Školy a návštěva

byla nanejvýš slušná povážíme-l- i

že pohoda a cesty nebyly zrovna

neileošími Každému účastníku
0

souhra líbiti se musela pravda

masky a gestikulace sice nebyly

jak by býti mohlo avšak tolik

přiznali dlužno že celkem kousek

podán byl lépe nežli snad mnohý
očekával Ochotníkům všechna

čest pak že vzpoměli účelu tak

krásného Kapela Nedělová účin

kovala
— V pondělí minulého týdne

trhali u dráhy B & M v Crete

starý elevator občan J Mareček

dělníkům pomáhal vsak ne na

dlouho Odoůldne as o 4 hodi

ně když jedna celá strana pročti
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zavouem jo
brány Rlral talířové brány upraví

hrabe releocdové rukou vyklápecf

nvé tridy Zruíná kniha
farmu a

Sro tdar-m- a
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DoMovného a
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Des Moines la

obžalovaného zahájeno tím že do
kazováno že v noci když zločin

onen se udál velice tmavo bylo
tak Že osoby a věci téměř ani z

bezprostřední blízkosti poznány
býti nemohly tak že ani policista
Glover útočníka svého při slabém
záblesku výstřelu poznatí nemohl
V zasedání pondělním uvedeno

svědectví tří svědků jímž vyvrá-

ceno tvrzení raněného policisty
Glovera že útočníka svého na

prvý pohled poznal a dovozováno
že naopak několikráte se vyjádřil
že pro tmu ničeho neviděl a niko-

ho poznati nemohl

Katarrh nemůže býti Tjléěen

mýtními aplikacemi ponřvadl tyto nemohou
dosáhnout! Bidla neduhu Katarrh lest krevní
neb nountavni neduh a k vyléčení jeho zapo-
třebí jttit Ifkft vnltFních Mall a Katar b Cure
uííván vnitrní p&sobi pfiraona krevasltzna-t- é

blány llall'a Katarrh Cure neni lékem
mantle karnkym Hyl pfiKicpen jeanim z -h

lékarA v této zemi do mnoho let a leat
dosud pravidelní Skládá m
t nejlepftích iillvlcje% Jsou známy Mpolu a
nejlt-piíiin- l prodtredky krev čisticími a ttflnku-j- e

přímo na aiiznaté blány Dokonalá kombi- -

nace dvou těchto ptisna J příčinou tav
zárrnínVch výsledků v letěni katarrhu Zatle-

te bI o doavedíenl

FJ CHBNEY a CO majitel TOLEDO O

Na prodej a HkárnikS za 75c
Haifu Family pilulky jitou nejlepti

Krajané navštívivŠÍ Omahu ne

měli by oposnenouti navštíviti

hostinec
roh 6té a Tarlflc n!

(pouze block a pfil východně od

nádraží)

řízený P A KÍIECKEM

Vlítán Omníšk ležák dobrá vína

doutníky atd naleznou tu hoitá v boj nu

zásobí a mimo toho Jsou v hoatinci tomto

bezpečni u

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Zip jsou k do-atá- ní

vfiechny divadelní spisy jel vy-U-y

tiskem v Čechách a nejsou rozebri-n-y

Úplný seznam vSech apisu zaSlo

bc vSem na požádání zdarma V nezná-

mu jou uvedeny v&echny kusy dle
avých názvů a při každém je uvedeno

jaký kus j kolik jednání a kolik osob

vyžaduje Pilte o seznam pod adre--

sou: rourou napsán
Umahi Web

— V Prague započato prý bude

záhy se stavbou evangelického ko

stela
— Časopis "Dodge Criterion"

započal minulým týdnem s uveřej- -

uováním dvou sloupců četby ně'

mecké a oznamuje jakmile po
třebné písmo mu dojde ře i dva

sloupce české četby bude uveřej
ňován
— U Ilowells spáchala v sobo

tu 12 února Marie Bažatova sa

movraždu skokem do studně
Měla prý známost s kterouž však

rodiče spokojeni nebyli a nutili

prý ji aby za jiného se provdala
což ona však učimti nechtěla a

raděii smrt si zvolila Byla 22

roky starou
— V Lyons zatčen byl v sobo

tu farmer Burt Clark na vážnou

obžalobu krvesmilství jehož do

pustiti sé měl se pletou dcerou

svou kteráž v požehnaném stavu

se již nalézá

— V Mascott pohádal se v so

botu farmer Thos (Juinn se svým

Švagrem a rozčílil se při tom tou

měrou že kusem železa přes hlavu

jej uhodil a když v uezvedomi na

zemi ležel ještě krk mu prořízl —

Nalézá se za mřížemi

— Náš vrchní soud rozhodl

pěti hlasy proti jednomu že býva

lý auditor Eugene Moore nebyl
odsouzen po právu a sice z té pří-

činy jelikož žalován byl že zpro
nevěřil peníze státu však ale byly

prý to peníze kteréž neměl právo

přijímati a když je přijal tedy prý
státu nenáležely pokud je poklad
níku neodvedl O otázce zprone
věření ovšem není nejmenšl po

chybnosti a jedinou spornou otáz-

kou bylo zda-l- i obžaloba byla

podána na základě patřičného pa

ragratu Naše soudy a zejména
vrchní soudy jsou arci náramně

puntíčkářskými jak do jisté míry

býti musí však když uznaným ne

poctivcům a zlodějům nadržují
aneb na místě přísnosti dávaj

průchodu všelikým vytáčkám
kličkám advokátskym vede to

ovšem pouze jen k buzení zlé krve
Rozsudkem tím ovšem posud nen

věc skončena a ještě během toho

to týdne vznesena bude nová ob

žaloba proti Moorovi na základě

jiného paragrafu zákona kterýž
ustanovuje že úředník jenž by

zpronevěřil jakékoliv peníze jemu
svěřené co takovému úředníku

trestu podléhá To jest vlastně

paragraf na základě jehož žaloba

hned původně zadána býti měla a

za chybu tuto zodpověděn je pou
ze státní zástupce jestli jí uČini

zúmyslně a vědomě aneb v oše

kávánf že soud rozhodné jak

Z NAŠEHO MĚSTA

— V sobotním zasedání řidittl- -

stva zamississippské přišla ke ko-

nečnému projednání otázka jme

nování vrchního hditele výstavní
ho a výsledkem krátkého jednání
bvlo Že nutnost úřadníka podob
ného uznána a A C Foster býv

vrchní řiditcl south-omažskyc- h

jatek Swiítových generálním řidi- -

telem výstavy jmenován V téže

schůzi ustanoven bývalý poštmistr

náš major T S Clarkson za pří-ručí-

předsedy Wattlese při přijí

mání a bavení vynikajících Hosta

vvstavu navStívivších a plat jeho
určen na $100 měsíčně do r červ- -

_ _ _v ?y v I

na a na ř200 mesicue pu uuu

trvání výstavy
— Pro paděláni péticentů za

tčen byl v sobotu tajnou policií

polkovou W Iv kllswortn a sou

du spolkovému komisařem byl

odkázán Zatčený nikterak ne- -

popírá že "pčťáky" dělal popírá

Sak že jimi kolio osiditi zamy

slel Od jakživa byl pry ducha

vynalézavého a proto není pře-

divu když na myšlenku přišel

jak pěkným by to bylo když by

brusu novými péticenty uyi vy- -

zdobiti si mohl Od myšlenky
: činu nebylo daleko — sotva že

Sak iich několik urobil přišel je

den z padělků do rukou nepovolá- -
_ _# t f t

ných a zatčeni jeho nasieuovaio

— Přelíčení s Aug Kestnerem

obžalovaným ze zavraždění polici- -

stv Tiedemana a z vražedného
--- j

útoku na policistu uiovera po

kračuje dosti rychle ku předu a

není pochyby o tom že soud ve

dnech neibližších skončen bude

Svědectví státní skončeno bylo v

nátek a všeobecně doznáváno íe

nhíaloba na slabých nohou stojí

neuvedeny totiž mimo ztotožnění

obžalovaného policistou uiovirem

státem oroti obžalovanému žádné

důkazy přímé nýbrž samé jen

svědectví okolnostní kteréž ač

místy dosti závažné přec jen nade

vší pochybnost vinu obžalovaného

natrnou nečiní Svědectví pro
J—


