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— MarSát Hedetl nvnřejnil ve

tře lu pololetní svou správu o i in -

Podrobnější popis v iak k nimu přííla nbyo ijíitíno
nonlt sboru hai£nkého i tiíl vyjí
m4m n4tedovnf : Za červen udá

— Okreaním pkladn(kem vyplá
ceny jou přítomné veikery pou- - ni v mfnté ménft požárů nel v

— V pondělí odpoledne odbývánokterémkoliv měnící předcházejícím
totil pouze 13 a Skoda jimi npů

káiky na pokladnu kteréž v min

měnících náftledkem nedontalkn

fondft vyplatny býti nemohly V

pokladně nalézá ne totiž donti peněi
ku krytí velkerého vydání pro

nobená obnánela pouze I2IC5 —

v policejním soudě přelíčení n kraja-
nem Fř Daňknm kterýf jak jme
již ndelili obžalován byl že několik

Železničních pražců dráze H k 11

ukradnul Uozhodoulí noudnf bylo
odloženo do té doby až vyslechnuti

Za celých Sent měnící npůnobena

požárem tlohromady Skoda ♦'

976 t čehož #7050 pojintfno ne

bylo ta z že společoontmi pojiSru jí

nejblilil dva míníce

lnul dva krajané kteří pro tentýž— V noudé nitolkovérn nznán byl
cími pojiitčným pouze #00326v úterý Thomas Mackay ze Haníce

renervace vinným znánilněnt Mleté

zároveň s Dnňkem zatčeni
tiřentupek

přelíčení pokutován byl
právní zástupce obžalovaného advo-

kát Murphy pro nevážnont soudu
#20 Týž mluvil totiž k soudci příliš

nvé nevlantní dceruiky a noudcem

urfien mu nejvyíní trent jaký zákon

oh tře a při tom zároveň návladníhodovoluje toti! 15 roku káznice při
měntokeho dovolil ai lhářem nazvatitěžké práci
Pokuta tato byla při konci přelíčení
Murphy-m- u odpuštěna když byl
soudce náležitě od prosil

— II Chatlield pokutován v úte

rý v noudé policejním 50 pro utlu-

čení nvé manželky Přiňel totiž
v sobotu v atavu podnapilém domu

a když mu lepíí jeho polovicí vý-

čitky proto činěny byly tu jedno- -

— V kasárnách zdejších odbý
ván ve středu vojenský soud a sice

postaven před týž poručík Clark

z jehožto rozkazu jak minule ve

právách nebranskýcb jsme zprávu

Káni — Zdokonaleny Double Diimoftd Co j "Doublu Diamond"
rám? Jt t fám kterýž rpř je n ve atriny vleth nmreth ni
nirlf lile aptiítvá Ilám M-- ii ji--t ztx-elovýc- h prutů i pale ailných

nejpevněji tn a nejvytrvaleji! kv známý Jelnotlíré čátky npo

j#tiy jťn fMt]kimi ocele a aluminovidm bronzu ttk I jt úplnj nmol-nýi-

atiy ktrá (4l an li uvolnili lomrnn ruH za DouhU

liinniinil nim tri mlíj
Kolíl — kol v přflu I řvlu aru"pn4 lukor i ji!noho

kunu řpifň i)ijl-jř(h- í iiinovlio lr4lu a nioxainik Iftika Morgin
Wrijílit ani b jim' urnoví ilut't rUy rvnf UMy

Ohu I i i v lliíkii vjIoJih'iii ItH k ilwnýtni ocelovými kuliťkítni Lftl-k-
í

il:ijacf kliky jmm riPKiHtfn ojn a iifiuoliou uvolnili jfclou —

Toto aříi-n- í jht jmtí-ntovkri-
o a ntinf lýli mialci vilino aliy doilo

iiklťJitélu oťpiuní

Šlapací kliku V jřilnnlí'— To jnt velikou yrnoíenotí I'ři oby

řcjnych oicyklwh nlaftucf klik t mnoha viak U Maywood

jet jnlinym průlom ocolo OJ f0 lo 100 r(c'nt npxnitl h bicykly jet
níittlfflkí-t- n toho ?e Sln'a:( kliky h uvolní v ých upojkách auob konečně

i ulomí I'ri jinýirh kolech uvolfinjí ) vítly jakkoliv pilno se k

ti i oi dohlíží a Šrouby pHlahnjí co i při Miywood jtt úplnou nmožnolf
an c'!a klika jotit v jodnolf

Íl?l7 — jet dle lak zvaného "Humbťr block" vzoru nejlcpňí jnkoHli

kalený Hnací kolečka Jmou z nejlepál kujné ocele Rozmach — nejkratéí
28 palcfi nejddHÍ 37 palcft Kychlot-- l olaccnf ((iear) 04—72 dle přání

1'řťilní vidlice jou přímo nezničitelnými zhotoveny jnouce z prulnó
ocele kterúž dáva potřebnou při jízdé pružnont

Drudhl !ou jelnoduc!i4 snadno upravitelná a daji ho naladili aby

trčely dolu neb nahoru dle přinf Kdo td přeje lomti poHlouSfme zahnu-

tými tuk zvanými "ram boru" držadly
Sedla (tilliam I t 1' Keading aneb kterékoliv jiné nedlo první

tUay
Šlapat] la čili pedály buď kovová (Hat Trap) aneb pryžcova točící ne

v lftŽkžich kuličkových
UIiUmIiiohí — Veřkoró čáHti kovovč pokryty jou emailem (enamel)

dodávající kolu úhlednonli a leaklého vzezření Spojky a jiné čantky jnou

niklované -

Vália — Podle druhu a váhy ráíft řlapadel edla atd obnařf váha
27 až 30 liber

Tolřcby ponkylovan-- S každým bicyklem potky tnuta jent kožená

schránka na nahřeje obnahující včtrnou pumpu francouzský klíč a olej-ničk- u

Maywootl není nový a nevyzkoušený bicykl Béhem minulých tří
rokli vyrobeno bylo tčchto Htrojft přen 5000 a dottalo ho jim tudíž zevrubné

zkouíky od jezdců každého druhu Jezdcové zkuňení i nezkušení těžcí i

lehcí na rentách rovných í kopčitých zknnili toto kolo zevrubně a přenvéd-čil- i

ne ž jet to nejlepíí kolo na avčté pro každodenní potřebu kolo

kteréž lžu používati na nejhorAích ceHt&ch aniž by mtiňel Htále je npravo
vati Zřízení jeho jest lak jednoduchým a jeho hlavní a nejdůležitěji!
HoučÚMtě tak rlnými že možnoHt polámání obmerena jeHt na míru nejméně
možnou

duíe na ní zlont ni vylil Jelikož

peněz neměl bude si muset ani trent

nvftj odseděli "na kopečku"
přinesli vojín Weaver zastřelen

byl Vojenský soud po vyslechnu
tí svědectví a po krátké poradě
rozhodnul že rozkaz poručíka byl

úplně oprávněným a že zastřelení

Weavera bylo nutným an jedině

vyplaceno bylo Za totéž období

vyplaceno bylo společnontem poji-Srujícl- m

téměř #200000 pojistného
a z toho nejlépe viděli jak velkého
zinku společnosti i pojištění v městě
nanem mají

— Počátkem týdne zmizela z

města našeho llletá Emma Schu-sterov- á

a jelikož táž po nějaký čas
známost a jedním vojínem druhého

pluku pěchoty měla domnívali se

rodiče že s galáneru svým uprchla
Proto také požádány úřady v Sioux

City o prohledání vlaku v němž

posádka na nové stanoviště vetena
leč prohlídka tato ukázala se býti
marnou neboť divče se tam nena-

lézalo Přijelo vsak vlakem jiným
a bylo zpět do Omahy odesláno

Ve středu okre-

sními

—- vypsána byla
komisary sousedního okresu

Sarpy odměna na vypátrání a za-

tčení známého darebáka Vick Mc

Carthybo kterýž jak známo minu-

lého podzimu z okresního vězení

našeho uprchnul Z obnosu onoho

vyplaceno bude #800 z pokladny
okresu Sarpy #200 pak přidáno k

torau jest bývalým šerifem Dřeze-le-

pod jehožto mocí McCarthy v

čase uprchnutí svého se nalézal

— llývalý školdozorce městský
A P Marble kterýž minulého ro-

ku A PA— áckou většinou naší ra

dy školní z úřadu onoho vypíchnut

tím dálší ztrátě životů lidských
zabráněno bylo Weaver zastřelil

totiž v podnapilosti desátníka a po
několika jiných vystřelil a nebýt!
té okolnosti že z rozkazu poručíka
dobře mířenou ranou zastřelen byl

ještě několik jiných nimrtiti ueb

— Klub zdejíích obchodníku ne

hodlá zásadití o získání tří dalších
konvencí pro rok výstavní a sice

jsou to konvence "křesťanské sna-

hy" konvence spolku Klks a ko-

nečně národní sjezd německých
turnerfl

— O ucho přiSel minulá neděle

večer I71etý Walter Stewart by-

dlící a rodiči na 50 a Ilamilton ul

Týž ubíral se a dvěma soudruhy ve-

čer do kostela kdyi tu na 40 ulici

třemi výrostky napadeni byli & po
kus na oloupení jich učiněn Sou-

druzi Stewartovi pránkli do bot na-

čež trojlístek darebáka na něho se

vrhnul k zemi jej srazil a zlatý

Špendlík ze Šálky mu vytrhnul Při
tom uhozen byl Stewart cihlou

několikráte do hlavy mimo čeho!

jeden i darebáků do ucha se mu

zakousnul a pří samé hlavě mu jej
ukousl VSichni tři darebáci byli

vypátráni a v úterý odkázáni poli-

cejním soudcem pro zmrzačení pod
zárukou #500 k soudu krajskému

Iíicvkl tento prodáváme za neidýchane nízkou cena za jakou dříne
- - tě t a V i m - „

nikdy dobrý bicykl prodáván neoyi jhi to cena tovární a hich f iitw
víak každv objednavatel muní zaplatiti dopravu i Chicaga kdež je přímo
v továrno objednáváme Za bezpečnou dopravu ručíme a jentli by kdo po
obdržení "hledal že bnykl není tak jak jH popisujeme tedy peníze vrá-tím- e

S každým bicyklem vyntavena jest záruka Na nidálky neprodává-
me ňvbrŽ v každém připado požadujem hotové napřed víak jak vrebu

byl jmenován byl jak ve středu

do města našeho zpráva došla

fiditelem Skol v městě

New Yorku Jmenování toto jest
nejlepším důkazem schopností bý-

valého našeho školdozorce a jest
tím nejlepším vyvrácením tvrzení

že i místa zdejSího vypíchnut byl

jedině proto an úřadu onoho

schopným nebyl

uvedeno když by uebylo vfte jak v popinu udáváme vrátíme peníze a kolo
Dr Milcť obral)

poraniti mohl

— Ve středu z rána probuzeni

byli lidé V okolí starých kasáren

bydlící několika ranami střelnými
a vyšetřováním zjištěno že rány

tyto vypáleny po vězni který z vo-

jenského vězení byl uprchnul Mezi

35 vojíny kteří k hlídání skladiště

ponecháni zde byli nalézal se totiž
i Josef Kletcher kterýž v noci na
středu stráž konali měl Po půl
noci přišlo na něho spaní a také

skutečně usnil při čemž však dů-

stojníkem hlídku majícím dopaden
a bez odkladně do vězení ve-

den byl Vyhlídka na několika

denní vězení se mu však aa mnoho

nelíbila neboť stráži se vytrhnul a

na útěk se dal a vzdor tomu že ně-

kolik ran po něm vypáleno bylo

nebyl zasažen a dosud vypátrati ne

jej nepodařilo
— Ve čtvrtek po 4 hodině ranní

vypuknul požár v domě cín 1209

aev 20 ul v čemž h Unger bydlel
a pouze rychlému zakročení hasičů

jest co děkovali že celá budova po-

pelem nelehla VySetřovánfm bylo
zjištěno že oheň byl založen a sice

polita podlaha a nábytek petrolejem
a jelikož sousedé tvrdili že krátc

před vypuknutím ohnó Ungera pryfi
běžeti viděli byl len na podezření s

poličntví zatčen — Unger tvrdí že

strávil celou noc v jedné herně t
sousedním Council Hluffn

Nervine zdraví
vezmem nazpět

POKUOK ZÁPADU OMAHA NEI5H
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Když ůlůům mn objednává nechP nezapomene zodpovídali
' lakavo náiiledující otázky:

NKXf ptxl oblohou jim'ho

jenž by txhránil
clovvka xl iMtlchti nt'jK)koje
h la I msti (H'hubnu(í ii nrrvtw-níh- o

rozruthii jak to íiní

1 Má to býti kolo pro mužského nebo pro žentikouř

2 Jakou má vfíku těla (neb délku nohavic)?

w Dr Mil'' Norvino L'"í

9100 Odměny f 100
ČW-dí- tohoto lltto M taJUU rnďxti íořt--n

i jwt Jit ftlwpvS Jx3n a parno vilo prmuiraa
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katar Ball'1 Oatarrh Cara ]t ra

prott tt BrmorL Jaký njnl UkaH

aa]L Penifadl }at ktar nmxá aoaatary
aul býti tM aonaUra laíaa BU'f Catarrh

Car' It atlTÍ tbIIToí Iftakaja ptimo aa kro
a tlUol povrchy toaiUTJ ř (ml ialři aákl4
aiuel aaatii nmoenilt raomabadoTáalm eall
Ulvaal aiaU pom4riloi pPnxU a ryk4ii-váa- l

Jt BOTlnaotU Majiteli tokoti Uka aiJ(
tolik nltíry t ta lak lo akbftajl Jno sto

lollart kUj aHaad J4 bf JI ni namohl

%tirjUfm D"piva at pro wrua Tjiídřa(
A4raaajtat F 1 CBKKKT Oo TOLEDO O

tW~ Ka ara4l Wkáralkl aa lo

(JTHalTn raaillr pilník r )ao aaJlapK

"iMVriadrjnť'" případy

Na prMlcJ u Kniha o

nli a nprvwh larina u Dr MUmi

t o Klkhart Inl„ aneb u

v li Irkirnika

3 Jaká má býti rychlost otáčení? líude ne používati bicyky na
aneb na míntech kopčitých? Hychlont otáčení (gear) jet 64 a 72

4 Jaké obruče ai přeje objednávatel? Zdali neudá jaké budeme vy-

rozumívali tím že dává přednoHt "Arlington ningle tube"
5 Jaká držadla obyčejná aneb "lUrna Horn?"
(5 Jaká aedla (iilliam 1' & F aneb Keading Nebude-l- i

volit tedy budeme vyrozumívat že přeje mí 1 fc F
7 Jaká Šlapadla čili pedály (rat trap) aneb pryžoová (gumová)

ftf" Vřechny objednávky nechC jnou lakavě adreovany JednoduSe

Tlfrlí Xíipfidii
Oiiifiliit IVol

i Dr Miles' Remedies
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