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Přehled io nvta polltlrkťho a kroniku iidatf

minulou Miniu k vllnému úrazu
Koni se mu dali do běhu a ni
tledkem toho la jeden bfllcl rychlr
ji nel druhý vůz se pojednou pij
(atačee při kotil a padl na Fellcrsr
Mladému muti rozdrceny byly V

ncte obě koni mezi kotníkem a

kolenem a lékaři prohlásili zraně-

ní jeho ta velmi vážné

— Na západní straní města

Superior postavena bude co nej-

dříve velká továrna na vyráběni

portlandského cementu Budovy

postaveny budou nákladem asi

1175000 a stroje budou státi také
asi tolik V závodu tom má se

Tajemství smrti milionáře Durdlcka OMAHA NEBRASKA

stinní penět aby mohl se olcbrati
na irav'U universitu a lam vy-

studovat práva Drak prý s

nijakým Spůaobein smutnil ulárt--

ikouškových a prošel s nejlrpším

výsledkem Navrátiv se 1 uuiver

síty ussdil se v Chelsea kde ae

oženil a také se ucházel o úřad

Okresního právníka a byl by skoro

zvítězil Na to oJjel do Dakota

City v Neb a tam uzavřel společ-nictv- í

se soudcem Warnerem a

KROMKA UDÁLOSTÍ

Kepoíafilo t
dosui neodhaleno

Ačkoli se policie snaží odhalit

tajemnou roulku 1 vraldy milio

gathoaně"Z líto výpovědi vrnikla

prý aat la povím o U tajemné
boaně a fáma k nl plipojila l
lam naléaaly směnky a dlužni úpi-

sy těch jimi Bartlry půjčil státní

penl
Vf bor vtdor bedlivému vyletřo

váni nemohl nalézt! také ládné
důkazy le liirtlry učinil podobné
půjčky za stáluích peněz a tím

celá ta náležitost o té pověstné
"cigarboxně'' byla ukončena

Po parlamenlárním boji který
trval akoro celý den v úterý senát
se prohlásil pro zákou o čistých
potravinách Někteří senátoři bo

jovali vytrvale proti předloze kte-

rou zpracoval přfručí komisaře pro
potraviny hlavně Halí z Douglas
chtěl předlohu různými dodatky
"zabiti" ale nepodařilo ae mu to

Ve středu v senátu projednává-
na byla zdaflovací předloha a k ní

připojen byl dodatek zvýšujícl
služné assesorů v okresích mají-

cích 50000 až 100000 obyvatelů

vyrábí výtrfny h Uk s Prukílio chumle nnjlvpltho Jnímstis a pnvfatné i
WILLOW HťlltNum voir Jčasní z ráat dne il března

rozpředl se boj mezi trojčlennou náře Burdicka v Bufíalo přece "niTi 1 nn o nmmnnnii i' nnmn nnnn wibandou lupičů a občany blila Ded nebyla nalezena ani ta nejmenšl IIford v O V léto srážce jeden i atopa po vrahovi K inkvestu byli
dařilo se mu prý dosti dobře

předvoláni jako svědkové všechnylupičů byl poraněn druhý byl
ubit třetí uniknul Tato banda osobyjež měly styky s Durdickem denně vyrobit! asi 500 soudků ce NelcpM a nnkiiSntic]Sl itmlcl piva trnlí In pivo vařoné WILLOW i

BPUINOH UHEWINO CO„ Joit neJlrJlm a nejlnjílm výrobkem 4

Najednou vlak zmizel a policie
nalezla že zastavil svůj kožich a

hodinky za 11500 a to byla jediná
přijela do Garrettsvilleležícfho 3j a Penncllem mezi nim! i pastor
mil východně od Clevelandu pte Powers k jehož kostelu manželka tohn itruliu

Zkimie Jo a doznáte ptk sami la Juto IftliQilnFJMlio piva noplll 7ni8stopa kterou po sobě zůstavilpadnula nočního hlídače a svázala Durdickova a její matka paní
Ilullová náležely Dle jeho vý

povědi mluvil prý dvakráte s Dur
Dělo povoláno na pomoc

V Portlandu Me vzdala se

ho a na to ho zavlékla do

úřadovny kde ae musel
státi nedobrovolným svědkem po

mentu a zaměstnáno tam bude na

400 dělníků

— Státní komisař Follmer při-

pravil seznam školních pozemků
na něž bude odbývána draž-

ba v následovních místech: Ve

Franklin okresu dne 30 dubna v

tt hodin dopoledne v Blooming-to- n

v Harlan okresu dne 31

dne 36 března gasolinová nádrž
kusu vypáčiti pokladnu Ai lupiči

dickem o jeho domácích záležito-

stech a také i s paní Hullovoii jež
mu řekla že dcera její není bez Wiůěk Započítze 1 1600 na f 1800pracovali na pokladně delší dob j

Ilowell se snažil různým! dopřece ji nemohli otevřití končině

ka v niž bylo 6030 gallonů oleje
a aby se předešlo výbuchu měla

být prostřelena a k tomu účelu

povolána byla k ohni námořní

chyby ale že prý není tou jedinou
co chybila Pastor vyslovil nátoho zanechali Na to se vloupali datky pomoci pojišťovacím spo-

lečnostem ale každý jeho návrh dubna v 11 hod dopoledne vdo obchodu Georgeova kde ulou hled že vrahem Burdickovým byl reserva 1 iliherním dělem Po
pili menií obnos peněz a odtud Pennel který se obával skandálu byl zavržen

Ten samý den přijaty byly tyto

Alma ve Furnns dne 33 dubna v

it hod dopoledne v Beaver City
v Red Willow okresu dne 33důležitější návrhy zákonů v senátu:

učinili návštěvu na DraCushman-n- a

jež přepadli a svázali a

vzavše mu $50 a hodinky odešli

jenž mu hrozil' z rozvodní žaloby
Hurdickovy Na to opět zavolána

parí Ilullová na stolici svědků a
dubna v 11 hod dopoledne v Mc

ji'"" r fiíiliiiiiiwiiiiw p

City Sirfngt Bánili j
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Aby nnni1nll mslS tikládiinf dupor
CHy ftiivliiií lliuik v llrowu řtvurnl

vkusné ppvnri ocnlová buňky
M l mftliite vxfil ilomft Krly pflhlá
xllo m obsnk vnaMdřailovněslolltoje-du- n

iliillnr a obdržíte bnnkovnl kn(?ku v
niž dollur pMpián Jo vitrn k dobru Jukml- -
10 no ponízH v (loiiidcím banku naliromnrif
pHn!e o t 11 to řas o' ímii do niiM ťfn
dovny vypriízdnf o punln t ipořltiijí
11 viiAI přítomnosti a drf Hin ra n6 ý

kfiidlt re vhSI knížce Tyto malé
obnosy rmsoii rirok vyrovimný phllntné-Zavíta- l

li by Jcdiin z misích záatnpen do
vaAIío domu viiniMe sl od nftbo Jlstfi
bank

něvadž neměla Žádných pravidel-

ných projektilů po ruce tu nabito

bylo dělo železničními Šrouby
První ranou nebyla nádržka pro-

ražena druhá nedoletěla a zabila

jednoho diváka který nechtěl po-

ručíkových rozkazů uposlechnouti

na to ukradli koní a buggy a sdělila že prosila Pennela písem

Aby Školní rada v Jižní Omaze
sestávala z 5 Členů jimž určeno
zároveíl alužué a

aby upraveny byly nové školní
n aby dal její dceři pokoj aleodjeli do Ravenna kde vstoupili

na nákladní vlak jedoucí do Cle
velandu Mezitím občanstvo v

obdrželajod něho velmi chladnou
distriktyzůstal v nebezpečné blízkostiodpověď v níž prohlásil že se

neďá z města vypudití ale že lzeHavenně i v Garrcttsville okamžitě
aby všechno mohl dobře viděti

Teprve třetí ranou vytržena v náposlalo telegram do Bedforduaby

Nižší dům se zabýval pó celé
sezení projednáváním o povolení
pro státní výdaje
Ve čtvrtek odporučena byla v

lenía upozornili na bandu a když
ae vlak zastavil lerif 1 tlupou

držce díra a putum mužstvo stří-

lelo dále až se kovová nádržka z

jedné strany podobala řešetu
senátu zdaňovací předloha ke tře
tímu čtení a při tom přijaty byly

občanů již na ni Čekal- - Lupiči
jakmile je zahlédli seskočili

záležitost urovnali jinak Jako

svědkyně povolána byla též man-

želka zavražděného která podro-
bena byla velice přísnému výsle-
chu v němž se přiznala ku svému

poměru k Pennellovi

Spikli se proti nímu

V Ashey Heightamalé to Vlachy

vlaku když se blížil ke stanicí a některé dojatky k ní jako War-nerů- v

jímž se zvýšuje služné

Hořící gasolin tekl do blízkého

potoka jenž stál ihned v jednom
plameni ale tím předešlo se výbu Souchotiny vyléčitelnýpočali ihned slMIeti ze tvých re

assesorův v okresích majících 5 ažvolverů prchajíce do polí šerif
ae svými lidmi palbu opětoval a

Cook v Ilitchcock okresu dne 34
dubna v 1 hod odpoledne v Tren-to- n

v Dundy okresu dne 35
dubna v hod odpoledne v Ben-klema- n

v Custer okresu dne 20
dubna ve 3 hod odpoledne v

Broken Bow v Thomas oktrsu
dne 31 dubna ve 3 hod odpo-
ledne v Thedíord v Hookcr okre-

su dne 33 dubna ve a hod odpo-
ledne v Mullen v Box Butte okre-

su dne 33 dubna ve 3 hod odpo-
ledne v Alliance ve Scotti Bluří
okresu dne 35 dubna v 9 hodin
ráno v Gering
— V sobotu v poledne usmrcen

byl blíže Grand Island výhybkář
Union Pacific dráhy Longstreet
Randolph přítelem svým Fryem
Vyšli si spolu na lov divokých
kachen na řeku Platte Jsouce
sehnuti t puškami k výstřelu při-

chystaným! vyčkávali až jim při-

letí kachny na ránu Pojednou
Randolph se vzpřímil a v tom Fry
vystřelil Randolph 1 roztříštěnou
lebkou klesl mrtev k zemi Ran

chu který mohl míti velmi zlé

náiledky M
Oi:iiríin

V CíoclKÍoh n RrvMivyuh Uurácb podařilo K J
ftlmanovskétnu vynnl(5tl líik ktr zkusil napřeé s

rispódiorn na sobě a vylriřll tisíce Jiných

10 tmíc obyvatelův ze I350 na

$450
V tomtéž zasedáni přijata byla

Bradyho předloha 1 některými do

obydlené osadě v NJ vyzvednul
si v pondělí jistý Secundo Casano- - Opít v Americe

Na parníku Frankíord kterýžva proti svým 35 krajanům žalobu

pro spiknutí Dle jeho udání

boykotovali ho Italové proto že
datky mající za účel přinutit!

dráhy aby zavedly poboční tratě
a zaopatřily káry pro obilí pronechce přistoupiti k jejich anar

připlul minulého týdne do přísta-
vu baltimorského nalézal se mezi

přistěhovalci také bývalý spolure-dakto- r

'P Z" a pozdější úřad-oí- k

na bance ve Wilber V A

Jung který se před nějakým ča-

sem odebral d Čech' a tam bvl

rolnické elevatory což se dráhy ažchistickému spolku takženásled

"Hlmanovakélio UfootiarskévfilovS tlíc" vyliíří souchotiny řádu-ch- u

kaSul kataravtókorii nomoce prsní a pllcní Trpící nechť pijí
ono thé které docil překvapujících vysludkft I tam kd Jiné prostřed-k- y

nepomáhaly Toto tbé Jest v Rakousku lékařsky zkousané a Ifíkuřl
vřela odporuěované proti Jmenovaným nemocem íialícek s návodům
k užívání postou t 20

righard f mravski
654 Scott Bt - - mWAUKKK WIS

kett) onoho loykotu nemuze v

místě koupiti Žádnou potravu
Když prý anarchisté viděli že

pojednou jeden z lupičů klesnul k

zemi mrtev druhý byl poraněn
ale pfece ještě prchal dále byl
však nalezen po krvavé stopě
kterou zanechal za sebou a odve-ře- a

do vězení Pří výslechu udal

f 0 se jmenuje James Bradley jest
33 roky stár a že pochází zo St

Louisů o svých společnících ne-

chtěl vlak prozraditi ničeho

Vlak shořel

Osobní vlak a rychlík Sunset

na jižní tfchomofské dráze srazily
se dne 26 března na trati asi 18

mil od San Antonia Tex Ve

srážce bylí tří cestující usmrcení a

8 jich bylo raněno Mrtvoly ve

troskách shořely Parostroj rych-

líku byl rozbit Ranění dopraveni

dosud zdráhaly učinit Dle od-

stavce atohoto zákona každá drá-

ha která nevyhoví" požadavkům
onoho zákona během 60 dnů když

podána jí byla žádost má zaplatit
pokutu Itooo do státní pokladny

členem redakce trhanského Časunechce nimi nic mlti podali
Parník na němž přijel prodělal
vlice bouřlivou plavbu Byl na

dolph se teprve před rokem oženilZdaflovací předloha konečněvodě od 19 února tedy plných

jedinému obchodníku v místě jenž

prodává potraviny a mléko listi-

nu v níž mu vyhrožují že ničeho

nebudou u něj kupovati pakli
Casanovi nějakou potravu prodá
Žalobce uvádí že všichni Italové

byla senátem přijata v pátečním — V pátek odpoledne přišel k
Zprávy owobnlzasedánía8 republikánů hlasovalo

aa dní Kapitán parníku zmítané-

ho devítidenní bouří ae musel

uchýlit! na Azorské ostrovy aby
tam zásobil parník uhlím a vodou

pro ni a 4 íusionisté proti ní

Taktéž charterová předloha prov Ashey Ileights jsou anarchisté a

těžkému zranění taletý Eugene
Wood syn pí Liliie Woodové

jenž dlel návštěvou u svého děda

bydlícího asi tři míle západní od

Table Rock Projížděl se na koni

— Z četných krajanů kteříž
zavítali do Omahy na koncert KoOmahu byla v senátu přijmutaJung vyprávěl při zastávce v Balponěvadž se k nim nechce přidali

nemůže prodat! ani svůj domek timore své zkušenosti z évaadva- - Legislatura dle vzájemného do ciánův navštívili nás pp Václav
hodnutí ukončí své zasedání dne Hoífrnan z líavelock Frank Necetidennf plavby Některý den vaby se mohl z obce odstěhovati

Onu listinu s podpisy těch 35 dubna Nižší dům chtěl skon děla Frank Dauer a Frank Tlrttěch bouřích ujeli prý pouze 106

mil na místo 300 Obyvatele Azor- -Italů chce Casaoova použiti co

ských ostrovů líčí jako největŠÍdůkazu proti svým krajanům

čili zasedání dříve leč prostřed-
nictvím guvernéra ' Mickeybo se

obě sněmovny dohodly na onom

dnuVzácní koni z Asie

Jedním z nejvzácnějších přírůst

lenochy na světě kteří si libují ve

lpíně O svých plánech jaké li
určil pro nynější svůj pobyt v

Americe se Jung nezmínil

z Crete Anton Černý a Josef Ma-

toušek z lírainard J K Schmidt
a Frank Malý z Vcrdigre Bylo
nám potěšením přáteli našimi
chviličku si porozprávěti

- Ve středu před min týlne
poctili nás návštěvou pan Josef
Hártft z Arcadia Nch a avnavci

Guvernér spoléhá že novou

ků zoologické zahrady v Bronx

jesc pár divokých koní z Asie
V Šíleností zavraždila své ditl

Manželka váženého atrojníka ve

zdaflovací předlohou se zvýší od-

had ze 180 mil na £500000000 a

tím že Nebraska bude se moci

zbavhi svého nezákontého dluhu a

mil dollarů Leč povolení nižšího

domu na státní vydání které ob

Fískdale Mass paní Burkeová jeho pp Josef John a Karel Ur-

banové Přivezli do trhu touth-omažskéh- o

dobytek a byli 1 pro

zvaných "prjevalský kůři" pojme-

novaný tak ku cti svého objevite-
le Tento pár jest jedním z těch

jedenácti jiných v zajetí se naléza-

jících a jest prvním toho druhu v

této zemi Koně tito byli objeveni

zavraždila své čtyři děti polila je

náší okolo 4 mil dollarů můžepetrolejem a potom polila i sebe
načež si podřezala krk a zapálila deji úplně spokojeni Zdrželi se v

Omaze až do aoliotv Ihoiipb milézkřížit! jeho naděje Očekává se

vísk ře senát tato povolení
dům Dítky byly u věku 6 5 a

před nějakými dvanácti léty a jsou mi hosty svého příbuzného hof Y% roku a 5 měsíců Nebohá žena
stinského pana Prokopa Krumlajiž před tím dávala na jevo znám

scházejícím článkem v posloupno-
sti vývinu mezi vyhynulým koněm

tfíkupytním a nynějším Vévoda
Páni Urbanové odjeli v sobotu do
Milliiran kdež ae zdrželi tiřes ne

byli do San Antonia Tři z mrtvých

jsou Mexičané příbuzní generála
Geronima Trevina který se svou

manželkou a se synem jel do San

Antonia Rodina vyvázla bez
Ohoří strávil celý vlak

Zárodek masového trustu utvořen

V těchto dnech vyzvednut byl v

New Jersey v této kolébce trustů

charter k založení malého trustu

pod jménem "National Packing

Company" ae základním kapitálem

i5oooooo Jest to jen zárode-če- k

trustu ala později prý k němu

budou připojeny společnost
Swiftovs Morrissova a

'
všechny ostatní jatkáfské společ-
nosti ai konečně 1 toho bude

utvořen obrovský trust se základ-

ním kspitálem 1500000000 Uu-de--

skutečně ťsnto monopol
utvořen tu se budou moci tíšiti
íarmáři a spotřebovatelé masa že

budou dřeni bez nože

Trvají oi svém právu

Pověstné firmy Marklova a

ae v době atávky vyzna-

menávaly svou nečitelností vůči

stávkářům navrhly minulý týden

uhlokopům aby se pracovalo dále

za podmínek a platu nynějšího bez

vzhledu na rozhodnutí presidento-
vy komise Havíři se vlak proti
tomu jednomyalně opřeli a odvě-

tili že se musí rozhodnutí vyplnit
a poslouchat do nejmenšfch

Bedford nabídl před nějakým ča ZE STÁTU NEBRASKA děli u nejstaršího bratra svého p
Vác Urbana a teprve v pondělí

1:
:sem f 5000 za pár takových koní

líagenbeckovi který k vůli tomu

ky pomatenosti ale že by to bylo
tak daleko přišlo manžel nikdy
neočekával Neltýti toho že ohefi

v čas byl zpozorován čin matky
byl by zůstal zničením domu ne-

znám Dva chlapci Jdoucí kolem
dornu uzřeli oknem vycházeli
kouř í vyrazili dvéře a snažili ae

— Šestnáctiletý Will Murray
minulého týdne vrátili se domů
Pan Josef Bártů zajel si z Omahy
na návštěvu starých svíci přátel

kterýž se z nenadání splašil Chla-

pec byl a koni svržen a vlečen do
vzdálenosti asi 50 yardů lesíkem

nalézajícím se poblíže obydlí D
K Millera V bezvědomí donesen

byl do domu kdež shledáno že
má zlomena tři žebra a mimo to
že utrpěl I 'ná zranění Stav ne-

šťastného hošíka jest povážlivý
t 1

Tajemství života

Neproniknutelnou rouškou ja-

kou dosud zastřeno jest tajemství
života anažl se odhalit! professor
university kaliíornické Loeb

Jakmile nalezne čím podmíněn

jest život a čím podmíněna jest
smrt bude prý a to prodloužit!
život dle vůle 1 kdyby toto bá-

dání jeho nevedlo k cíli přece
můžeme prodloužili si život a sice
tím že si jej sami nebudeme zkra-cova- ti

Udržujíce si životní sílu
a pravidelnou činnost veškerého

rtitrojí Trinerovým léčivým vínem

jisti ai život nejen prodloužíme

nýbrž i zpříjemníme Tento lék

především sesílí žaludek a přiměje
jej k práci tím pokrmy snadno
se stráví a promění v čistou krev
záruku zdraví Jest to nejlepší
lék na Čiltění krve lék upravený

přírodou neboť obsahuje pouze
čisté přírodní víno a hořké byliny
On nejen vyčistí krev úplně' ný-

brž vytvoří novou silnou a na

červeni tělíska bohatou pleť
stane ae jemnou svaly tuhými
nervy silnými Rozhodnete-l- i se
užívati na jaře léku na vyčištění
krve jakož každý má užívejte
nejlepšího Trinerova léčivého

hořkého vína V lékárnách Pří-

mo zasýlá Jos Triner 799 So
Ashland Ave Chicago Ills

bydlící nedaleko Silver Creeku
chtěl se ve středu večer svézt! do
městečka na nákladním vlaku

vyslal do země Kirkizů expedici
která najmula 3000 tuzemců a ti po

dlouhé práci chytili 50 hřebic a 53

hříbat z nichž ale polovic cestou

zahynulo

a

v Luzerne la zejména pak tčšit

se na shledání se starým druhem

tvým p Petrem Koubou
napřed ubiti oheft ale když viděli
že se ohefl vzmáhá utekli a přivo-
lali pomoc Sousedi zabránili že

Není divu že Hotel Praha těší
se takové přízni krajanů z venko-

va neboť chutně připravená jídla
čisté pokoje a vzorná obsluha

jsou věci jichž p Dobrovský vždy
pečlivě dbá

spolková

Tábor Keliraska ě 4771 MW A

odbývá dnes ve středu j dubna

pravidelnou schůzi avou v síní p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil
bud se jednati o velmi důležité
záležitosti

Vác Přibyt klerk

1'odp Nukolkr Tyrš lis I

odbývati budou zvláštní mirnofáď
nou schůzi svou zítra ve čtvrtek
dne 3 dubna v síni Metzovi

Jelikož pfedléhá velmi důležité

jednání jest žádoucno aby vše-

cky Sokolky do schůze té m dosta-

vily Nepřítomné podléhají pokutě
35 ctů dle stanov

Myrla Camp ěía M'i II NořA

odbývati bude pravidelnou schůzi

příští neděli (5 dubna) o 3 hod

odpoledni v Sokolovně Jelikož

pfedléná velmi důležité jednání
jest Žádoucno by členkyně určitě
v plném počtu ae dostavily

Kateřina Velechovská taj
Tálmr Kolumbus číslo (II) WOW

odbývati bude avoj! pravidelnou
schůzi v neděli 5 dubna ve dvi
hod odp ve spolkové místnosti
v hotelu "Praha" na rohu 13 a
William ul Nyn konati se bude
měsíčně jen jedna schůze a sice

vždy 1 neděli v měsíci V aynějšf
schůzi Čisti se bude návrh nových
domác' h pravidel proto je třeba

aby všichni členové achůze té te
zúčastnili

St A Beránek klerk

fikolnf vyhoř
odbývati bude v pondělí dna 6

dubna 1903 v 8 večer schůzi svou v

Sokolovně Výborové spolků jsou
důrazně Žádáni by se všichni do-

stavili ježto předléliá přijímání
stanov a jiné veledůležité jednáni

Ant Kmentová taj

LoieJaalfus 1 1 KařP
odbývá schůzi svou ve čtvrtek dne
9 dubna v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost všech členů nutná

jelikož důležité jednání a placeni
příspěvků předléhá Hlavně pak
uvádění třech nových čekanců du

stupně druhého Z rozkazu Velící-

ho Kancléře
Bed Sláma S A a P

Zmizení dobrodruha

Dobrodruhem který k pořád se oheft nerozšířil nad přízemí
Když byl ohefl uhašen spozoronému životu již nepřilne jest práv-

ník Keed Casekterý před nějakou váno ' že dvéře světnice byly ote
dobou bydlel také v české osadě vřeny a uvnitř nalezeny mrtvoly
v Chelsea Iowa kdež se oženil t Burkeové a nešťastných její dětí

Šílená žena nzavřela všechny dvéředcerou váženého českého osadní

Hosté v hotelu 'Vraha"

Během posledních několika dnů

ubytovali so v hotelu "Praha"
jejž vlastní chvalně známý hostin-sk- ý

p Vine Dobrovský nánledu-jfc- f

krajané kteří do Omahy za

různými obchodními záležitostmi

zavítali: Anton Jelínek C V Je-

řábek Chicago III Tomáš Pecha
z Mountainhome John Hinda

a okna aby dětí nemohly uniknou- -ka Jos Hrabáka Asi před čtr-

náctí dny ji a děckó opustil a nyní ti a pak jim velikou sekerou roz
bila hlavy Burkesblédnuv mrtvo

ly avých drahých omdlel

vychází na jevo že před útěkem

svým napálil množství lidí muži

nimi i několik krajanů Reed Case
začal kariéru v Iowě jako tramp a Oklaj Josef John a Karel Urba

Zasedání legtslatury státu
Nebraska

nové z Arcadia Anton Černý z

Brainard Joseí a Frank Pelanové

Nešťastnou náhodou dostala se mu
levá noha pod kola vlaku a byla
mu rozdrcena tou měrou že lékaři

přikročili ihned k její odnětí
Murray ve čtvrtek ráno zranění

podlehl
— Ilolbrook navštíveno bylo

ve čtvrtek ráno požárem kterýž
zničil celou obchodní část mě-

stečka Spůsobená Ikoda odha-

duje ae na aoooo pojištění ob-

náší pouze 6ooo
— Ve Fairbury vnikl ve čtvrtek

neznámý dosud lupič do lékárny
G P VVeesela a odcizil mu asi za
1 15 cocainu a morfia Mimo to
vzal ai svrchník oblek a hedvábný
deštník náležející klerkovi a a lu-

pem avým Iťastni zmizel Po lu-

piči ae pilní pátrá
— V sobotu odpoledne událo

se v Plattsmouth hrozné neštěstí
na mostl Burlington dráhy pnou-
cím ke přes řeku Missouri Sf 'til
se jeřáb a jedna část jeho padla
do řeky a druhá na trať William

McCIellan t Rulo spadl do řeky a

utonul Fred Reasonerovi zlomena

byla noha a i jinak vážni byl zra-

něn John Havelandovi rozdrceno

bylo chodidlo a mimo to pohmož-

děna mu byla levá ruka a levá

strana těla Kromě těchto zraně-

no bylo jeltl několik jiných

Zdaňaťacl předloha v tenátu přijmu- -
Josef Husák Bruno Frank Roz-

mar in Louia Faltys Josef a Emil
Sláma Emil Tomeš Adolf Kaplan
Frank Chleboun Clarkson Frank
Brt Frank A Baur II V Jelí-

nek losef Neděla Crete: lohn

— Zubní lékař Bailey zaměst

ta — Til Bradyho předloha tle'
vatorová byla přijala — Legiila-tur- a

ukonft ivi tasedini dni J
dubna

Výbor který byl ustanoven

návající českého assisteota ručí

za veškerou práci jím zhotovenou Brokenický Frank Štcchif Anton

Čecha Joseí Hejtmánek Louia

Sláma Dodge Frank a Emil Bro- -

Ušetřila

Tetka Iletty Greenová která

tvou šetrností si nastřádala asi 40

' milionů vlastní v okresu Cook v

Mass nějaký majetek z něhož ae

mělo zaplatit #1 105 daní Po-

dobný majetek tam vlastní Mass-

achusetts Mutual Life Co a tato

společnost omylem daří zaplatila
z majetku nejbohatšf ženské ve

Spojených Státech Když konečně

na tu mýlku přišla tu žádala

peníze ony zpět ale okres nechtěl

společoosti daně nahradit! a od-

kázal ji na Greenovou Společnost
obrátila se na na tetku ale pocho-

dila spatně- - Ta nechtěla vrátit
ani cent a tak doilo Ir žalobě a tu

Greenová zvítězila neboť soudem

rozhodnuto že není žádného zá-

kona který by Greenovou přinutil
k vrácení té dani která byla sa ni

mýlkoa zaplacena

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —8

— Kouříte rádi dobrý doutník?

sice před několika roky Jednoho
večera zaslechl p Hubert Malcolm
v Montezuma šramot ve svém

obydlí a vzar revolver lei se po
dívat co jest tobo příčina V

pokoji naSel mladíka strachem se

chvějícího který ho úpěnlivě pro-

sil aby nestřílel Byl odveden do

vězeoí a postaven před soud kdež

se sám hájil V výslechu udal

že je % Ciocinnati matka že mu

zemřela a otec ae znovu oženil

což bo přimělo ?k odchodit c do-

mova a odebral se na západ
dostal se do Ipatné společnosti

počal piti a to konečně ho přivedlo
k tomu le loupeží li chtěl získat

prostředky k pití Soudce vylíče-al- m

jeho příběhů dojat neposlal bo
do kázniceels odsoudil ho jen na 6

měsíců do vězení Tehdy byl L

decký Howells J II Matějka

mluvčím nižlího domu Mocket
tem aby vyšetřil tu pověstnou

zpronevěřilého poklad-
níka Bartleyho podal svou zprávu
v níž uvádí že pověst o té "cigár- -

Jestli ano tož zastavte ae u Vác

Dušátka 1348 již 13 ul a požá

Josef Bocpousek Hartiogtoo Jos

Šedivý x Lynch Frank Dvořák

Josef Brož slč Maud Underburg
s Madison Tom Šimánek s Pra-gu- e

Josef Kolář a Red Cloud

boxně" vznikla patrni ze svědectví

bývalého guvernéra Holcombakte-r-

ve avých výpovědích pronesl že

John Brož F C Malý V J

dejte o "My best ' Při tom mů-

žete si vybrat! pěkoou dýmku
aneb lpičku jichž má Dušátko

hojnou zásobu jakož i tabák kuř-lav- ý

šflupavý a žvýkavý Doutní-níkov- ý

tabák prodává nyní libru
za 35c 17—

boxoa v niž se nalézaly certifiká
Beran John Beran vác Ondráty vkladů representujících Bartley
ček a eboť s Verdigre Tomášho zbytek státních peněz ulože-

ných na bankách podobala se "ci- - Divoký a M Burda Wilber Neb


