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roioc( pot lupll víru U lpť
ftého vyat4džnl bodlivokti poliria
naii vyl4A Tak ímnimna byla v

pondlli policii tířli Nda loupí-l- í a

doaad aa mřl4 lupino

dopadnooti Na 1 a CharlM ul

taatavan byl aa ko!#m I' hod nořnl
11 Í Altwniua dvřma topiči a kdyl
roakaiu aby rucn ivednul donti

rychlá neupoultchnul byl aralen k

aemi omričrn a o $118 na hotovosti

a o drahncanné tttté hodinky olou-

pán — Na 16 a 1'Uirce oloupen byl
kolem 10 Lodiny dvfma lupiči II H

(íroveKneli vlak kořint lujiióH pouie
a 4205 aeatávala O of kolik minut

potdiji oloupím na 15 a 1'iereo A

Entergard tímitél aa lupiči o 131 a

taatfelením mu vyhrožováno pak-- li

by jakýmkoliv opAiobem poplach
dal — Na 30 a Lake vloupali ne ne-tnA-

lupiči do strojnické dílny
odkud! tnaíné moare a rotných
n&atrojft odnesli a co odnéati nemohli

to xničili tak že škoda nf kolik set

obnáiett bude

— V mží tě našem objevily e v

pondělí velice dovedné zfalšované

pěníte papírové UkZe umáno za

hodno aa vyal&ní sem toho nejdo

vednéjšlbo tajného policistu spol-

kového požádali Nematní dosud

padělatelé přeměňují totiž papírové

dolary v deaetidolary a prače pro-

vedena jeat tak důkladní že pouze
zvětšovacím sklem poznati lze že

původní vigneU v niž obnos ve-

psán jeat byla nějakým spůsobem

vyleptaná a místo ní že pak vigneta
nova a desítkou vkreslena tam

byla Doaud udány na bankách

zdejších dví tímto apůsobem padě-

lané desítky
— V pondělí ráno nalezen byl

hostinský Charles Wagner na 8 a

Leavenworth bydlící v lůžka svém

mrtvý a obhlídkou koronerovoa

zjištěno že smrt mrtvicí epůsobena

byla Wagner ještě kolem C hod

ranní tdál ae býti v plném zdraví

neboť odevzdal sklepníku klíce od

hostince načež opětně si ulehnul
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itij váechoy budovy tyto lehly ti
do tákUda popelem — Není tni

nejmenif pochybnoití! poHr tento

byl dílem lb&t-- které víik t obou
frekcl tloóio ten přičíutl téiko
dooad jeet říci oebot jedni strkají
to na drubí

— Naíe okresní a mSutiké úřady
dopoxud shodnouti a nemohou o

tom jak velký obnoa méstu naftemu

1
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A Mařny výbiirli při kt#r4ml

pomofiník pomofňlk Wm Inrnan

tír v řfliJI a na fíku pip4lfi
byl lArovtft I Škoda a 4Uf ob-n4lJ-

pftobfi Iíísin při

přtovl Míl i aflťi a lrpnlý
nu nkilt na potrnbí při farl vlk
n4ftnofi nAbo-fo- Ufpntjn tu
iftal a vybrtrhail a poblřfa stojící
Ininan bořlul Utkoi t%%tm byl

l'řlfolfiýml Mktři byly tn tknj
obvA#4f pfimny pk přivolaný-
mi b#iiíl oininy

— V fturý v noflt vypxknil do

ři#fi4ffji iAtm potkt f domku

aoodcl I j%fof nálniujíořwi a na % j
a Farním alojícím a jn ryrblími
nkřoín biífl bybico dškovatí
l pof Um titUkntil V domkíi Mn

bydlafa jífA vďi C'břl(íoibslovA
a tál probuzena byli prý po II bod

dýmem a před ta latentní itebránila

prý je Iín4 třm 1 ia v ěaa oknu

otevříli jl pn lif !!— Jak p'xlo
b4 byl olieft Zklolen nelf hořelo

njdno!l Vii tředi ivlliíf d b v nicbl
v ktl 14 ptrn4 km o sobA oheň zs

lolen byl

— 1'olíi iktá kteří uetatioveni byli
za výbor zdravotní kturýl o vyžišté
nl meta peAoiati má maji nejv4tš

patli se sktatery na 15 v okolí Ma-

sou ul ueaďnými Hnízdo to jest

pravým pařeništěm nákazy neboť
skvaUtM nemají o fitotň ani nejmen-Slh- o

ponětí a jeliko! všecky rozkazy

aby nahromaděnou tam za celý rok

nečistotu odkládali marnými zfletá

vají budou učiníny nejspíše kroky

aby z mleta onoho vypuzeni byli

V pondělní schůzi nebrasskjch

vyrabitelŮ a spotřebovatelů jméno
ván byl výbor kterýž vyšetřiťt má a

jak velkým nákladem spojeno bylo
by postaveni budovy v rozměrech

240x240 v kteréž by stálá výetava

nebrasxkých plodin a výrobků zříze-

na byla
— Jak minule jsme oznámili od-

bývána v pondělí v llennington valná

nehůře různých kapitalÍMtů hlavně a

okreeu Douglas za účelem poroko-ván- f

zda zřízení elektrické tratě
Ornahu a Freiaont spojující možným

by nebylo Trať tato byla by 30 mil

dlouhou a zřízeni její počítaje v to i

zřízení dvou továren na vyvozování
hí ly hnací vyžadovalo by dle před-

běžných rozpočtů 1125390 — Zvolen

byl výbor kttrýž na unkutecnění

podniku tohoto pracovali má

— V pondělí oloupeno bylo za bí-

lého dne— v pravé téměř poledne —

obydlí Mike Dockera na 18 a Hurt

ul Neznámý dlouhorrsCák vloudil

se totiž do domu a mezi tím co paní
Deckerová v zahrádce sázením kyti-

ček zaměstnána byla štípnul ji

schránku v níž všechny své skvosty
cenu as 300 mající schovány měla

Vzdor tomu že krádež hned po zpo-

zorování policii oznámena nepodaři-
lo se dosud dlouhoprsťáka dopad-nou-ti

— Chcete-l- i zvěděti bližších a ob

širnéjších zpráv o farmerských po-

zemcích ve WaeLingtonu Montaně a

Oregonu požádejte anglicky poštov-
ním lístkem C A Mitcbell Webster
SL Union Station Omaha Neb a
on vám zaále podrobné popisy po-
zemka těch (93dUtf

— Paní Patrik Donnelly-ov- á na

Q mezi 25 a 20 ulicí bydlící přišla
v pondělí večr výbuchem plechovky
a petrolejem k vážnému úrazu Táž

dle pravého amerického zvyku chtěla

toliž dohořívající již obeů v kuchyň-skýc- h

kamnech povzbudit! petrole-

jem sotva že však týž liti tam počla
udál ne výbuch a v temi okamžiku
nebohá žena živé pochodni se podo-

bala Křikťm jejím přivolaným
aobsedům podařilo se plameny na ní

rychle utlumili vzdor tomu však

utrpéla hlavně na prsou tak těžkých
popálenin že vysloveny obavy že na

Živu zachována nebude

t Husa a žiiku hodld st pro spot
kové a veřejné místnosti iakoi i diiimmftmftfimmwfft?mrA

íVC"C WNT A FARMtpro rodiny máme nyní na skladl
roddvdmt je oba po $100 aneb
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Po obdržení ČTYR DOLARŮ zašleme do kterékoliv části

Spojených Států (dopravu musí kryti kupující) jeden galon

naší věhlasné žitné kořalky pečlivě zabedněné takže

obsah jest neznám

Kořalka naše nepotřebuje seznámení nalézajíc se v trhu

po minulých třicet dva roků a řadí se mezi nej-čist- ší

a neilepši ve Spoj Státech Jest zhotovena

z nejpěknějšího vybraného žita a žitného sladu a

každý galon jest zaručen že obsahuje kořalku sedmile-

tou Jest odporučována nej vynikajícími lékaři pro svou

Čistotu a léčivé vlastnosti před mnoha jinými

druhy Naši zákazníci zahrnují v sobě prominentní kluby

rodiny živnostníky muže národního vlivu požívající od moře

atlantického až k pacifickému

Druh tento není na prodej u obchodníku 'Prodeji zabý-

váme sc ve Spojených Státech výhradně my
zaručujíce takto svým zákazníkům že obdrží zboží pravé

Objednávajíce zašlete draft expresní neb poštovní money

order s plným jménem a adresou Při větších objednávkách

žádná srážka Žádné zboží nezašle se na C 0 D

John F McDanaM & Co

Nervové vysíleni

ntpan( boUtlnÁ i nrroint boleni hlavy
bůkstt t láděth tátrať rotváltnott nmi-htno- tt

otupilutt potírání opia opiUtri
atd tjWeny Jou Dr MIIh Itentor
atlve nervlne Ncolmalitile opium Taní
Kopni C UrowDlc Dclsnd Florida

lrjls psdoucl nemoci po G0 roků do

svfcičuje ze byla úplné vylena Jarob
Petre Kila Oregon trpřl nrrvosním

Tykílením po čtyry kta nemohl siiítl
nic mu nepomohlo dokud ncarkl uíí-tkt- l

Db Mnjta Hzstobativb Nzbtise
njnl Jest zdráv
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