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tiáfdi ndo(áv4 a sovna led bude

potitf slet ti iiřemutí vodárny Vý-

bor !itřý má v rukou iállitot no
mlnatt Jhn T Clarka ta £Una
komise obecnýt h pra'f posud netw

dal iprávii návrh abv beto Ikla In

lk oAirtil pololen b)l m stfil 13

0 hlssnm OrdiíMlx e pnvfluIifotl
výi !u nové plynáriilcké

nostl lolí! vImIh lak Jk výtor
mltké rtdy ipracoval a kterou
nová spdeřnosl pfijmoutl olpírá
byla PřiJtU všemi hUy ralnfeh

pfwll Kennar lovl Těl v konsčoétn
řlent přijitá bila ořdititnr mfíxu

Jití novou dlažbu t% 16 ulici

— Ku tprávi n tatěení několiku

horM v omalském 'iVNkall' pr
krádel spáchanou na dráte dodává

rne le pouta dva a bochu tch byli
CtSi a f hoď pna J Krejčího

páté oliee a hmh Krajlěkav
Krejčí sám byl obviněn pro skrý-
vání kradsnéb) tbolf dovotnje
vlak Ij Jst aevinen a 1 nioo tom

nevěděl ie v přítemkit Jeho# kterýž

byl a Jest úplné otevřen nikdo
iboil odcitené tikrfl Praví Že

nepochybné učinil tik túmyslné

aby na něj poletřenl uvrhnul

Jelikož přltemsk teprve nedávno

tbudovat a posud dveří a něho ne

má mil tam každý přistup a on

prý nemohl vědět co tam se nalézá

jelikož t% tmy odchází do práce a

opět ta tmy domu se vrací Včera

odbývalo se v policejním aoudi vy
ledování a byl oďkátán poi záru-

kou ku krajskému soudu

— Náš puvěstnt sudí Hcott měl

ve středu opět avAJ den Sudí Baker

nebyl doma a proto přihlásil se je-

den Němec který již patnáct rok A

tde bydli jménem Rosenbtumo ob

canský list Sudí Hoott počal mu

klásti otázky a když nemohl vypočí-
tali všechny atáty a kolik který a

tiicb má záitnpcA v kongresa což by
asi nezodpovídal ani sudí Scott sám

ostonStorei
roh 16 a Douglas v Omaze

Po celý tento týden budeme vyprodávutl
všechno zboží za méné než poloviční cenu

Podzimní zásoby úplné

J H McLEANA I

#

STORE
roh 16 a Douglas ulice

NXS OEM KOILER OROAN (koncertn
Arlhlon) Jit nejdokonalejílnt iitmoťlc

nfm hudebním náwtrojom Není
hudební znalotl a kdokoliv

máze nud titbrátl obtitné kuny Jako
3E4 domov kxxS&JT 3Xa Bio--

--ravrxi akiodhy kiwtelnl vaictky
LtiA im kr civervikv aut it
provázizpev wnu umtroje tonoio

i uftetrite za Jediný Mr při

Íiorádánt pliwu Vydává
a vyrovná m

obyci'Jnýiii varhanám Zho--

Ltovenl náatroto Jeat do-- t

kladná a netřeba mitl obav
litt im opotřebuje Jwttozdo- -

idou vuomu-noa- v umu tm
[Np&Hobn l'ova£t: Arlrtton

rirajici mxí KtiHQpoa
Íunt Nyni máto pfi

otďobltl dominoa
tokránnm niittrtjiiiJetl

rhciile ptídmft ! dopUW nadoleuda- -

Jeet dokázanou privdou že crty v Boston Storu jsou
mnohem nižší rilli kdekoliv na rápsdě a vkus lednatelA závodu

tobolo předčí všechny jiní ve výběru zboží hodícího ae pro
zákazníky ví cl tříd

NeopomcAtc na?štívltl obrovHký tento obchod!

Xvliiwíní výprodej obuvi
pro dítky c?liodícíí do Akoly

Ksždý pár taruct-- n To $1 $1 25 a $150 mAŽeme vám

ukátati tííee vork& obuvi lehčí i těžší hodící e pro dítky do

školy Nae obuv ah neroipárá ve švech a mimo toho nahra
dime každý pár který nevydrží novým

TJOrrOTV
1

I ta orgán rapidtký Hvltek a po
tavil ae pod vfidoovttvf řetkího
Hthwelnfarthal Podle toho tieta
tlávA vltilria klubu lobcanQ ktH
dbají na avou omI Povit ml a

kým atýkál iAm lobl kdo

— V pon UK ráno jel letitý mul

(Joergor N Itirtg nt bicyklu i na

rohu Iftté a Davenport ratit a

groíarnlm voiem Voj votu u le

lila je do prtou a itařen drubý den

náiledkern vnitřního poranění t
mřel anil by povolal lékaře neboť

vířil prý V "křetfankou vidu'
Jen It víra Jeho Jej neurdravila

— V riiinulě aoS&ií okrtaníoh
komUafft v úlerý dopoledne bylo
navrleno aby taveleny byly knihy
v uMI liovnlho v nichž by nati --

ŠUny byly obyčejné formalářa

margečA a deedu tak aby e ne

musily takovéto listiny celé do-

slovní vypisovat Tím by ae mno-

ho práce % ptaít ošetřilo Zálnli

tost ta odkáiána finančnímu výbo
ru Tál bylo usneseno nařídili

okresníma tástnpci aby ae odvolal

t rotsudkn audlho HcotUdle nřhol
mil aesaiený smírčí sadí trosby v

úřad znovu dosasrn býti

— Mřst-k- ý pokladník Kdward

npotornil mostskou radu le musí

být nijakým spusobem postaráno o

uplaceni úpisQ kteréž byly vydá-

ny ta dittriktol v nichž dafi pro-híáien-
a

byly netákonitea a tfistala

proto nesplacena Takovými jsou

dptiy vydané na dlažbu ulice kol

Uanacom Parku v kterémž přepa-

du rothodaul soud že město samo

musí platiti za dlažbu jelikož po
aemek na park ' tou podmínkou

přijalo Daří v tomto případu ob-

nášela tM0iH Mimo to jsou

jiné případy v nichž úpisy byly

prodány a daň kteráž uložena ta
placena nebyla Nepochybně 2e

ta tím účelem bude muset být vy

psána větší daň pro všeobecný
fond

— Záležitost prodeje lotft na chu-dobins- ké

firmo kterou již vrchní

soud jednou roíhodl urnav prodej

ta neeákonnitý projednávána byla
enovu před vrchním soudem v úterý

a rozsudek vynešen bude později

Rotbodneli vrchní aoud konečně pro-

ti okresu bude tento povinen navrá-

tit asi $300000 kteréž ta rotprodané
loty přijal a ta které nemocnici vy-

stavěl

— V úterní achflti městské rady

první věci co vykonánoblo přijmu
ti usnešenf kterýmž vyslovuje se

soustrast? nad úmrtím bývalého měst

ského tástupce A J Poppletona
Mayor dal veta na několik usnešenl

jimiž povolovaly ae períie a sice pro

nedostatky v dotyčných fondech
Podle eprávy pokladníka jent v ru-

kou jeho $22210676 Rodina Fia-

lová z 8 ul v kteréž tdravotní ko-

mise "vynalezla" před mfstcem pří
pad neštovic podala si městu účet

na $169 kterýž odkázán výboru pro
rfizné nároky Jelikož městský mě
řič nemá co dělat a má co páté kolo
u votu assistenta aby mn v tom nic

dělání pomáhal tedy radní Wheeler

podal návrh aby prý městský měřič

připravil a předložil zprávo taó naše
vodárna stojí a mnoholi by k tomu

bylo zapotřebí když by město pře
jalo vodárnu ve vlastni správa To
takhle ano! Městu se na všech stra

Dr Milcs'

Hoart Curo
vrací zdraví

To dokazují rozhodní doHvřd-Čen- í

v rukou naňich bo naléza-

jící Možná žc trpíte srdeční

vadou aniž bysto o tom vřdťli
Třeba měli 8olo menší podezře-
ní hleďte dtmtati náá spis

o srdci a nervech —

je zdarma
Kdyby prvá láhev minula e a Mnkm

budou vam peníz) lékárníkem vráceny

Dr Milcs Mcdica Co

i:ikhart Ind
Na prodej u verb lákárnlka 13

The Standard Cem Roller Organ

mu Umltnu bUa I hodlá iví tltl
výrobu lihovin o ptdovlrl 'Ilm
o Irm pokylORto b'id zitnttiétl
vítiíma poola

11 JI

— Minulý lýdnn přijal ďi mta
nalrho tia lcvcklu AlUrt Kďck i
Hamburku který prý jdt o aaikti a

chr vvlnwatl v tři lalrch ceatu

t0f0OO mil l'rojl prý v Kranuii

iatlk 1'crtogtUko ttif jl
př Hpojtné H' Aty ftn JilnI Ameriky

pak do Auttralir) Afriky a kotitfni

prý olJd cla pobMf aiijk4 a

aVfrovropaké
— 8idl Í'ill rothodl ohlrdné

Midland Htala banko naliajfr(bo

it pod aprávoii óřdo' la kvldý
vkladateli m4 právo nthldnoutí do
l řátl knih ibankrotilíbo banku v

ktará nalttá Jahn nftat ala f immá

práva prohliMi vikará knihy dli- -

avá libotti jelikol prý by mohl

vřel a fálelitJtti Jiných
oaob po kterých! mu nic nenf

— I5!!li' vodárny Counril HLfl

aké ds rovinách ta řekoo Mittoori

oaletana byla minulý ůt&rck ráno

mrtvola pani Jenni L Aia i Omahy
a rotbitou lebkou Nálet ten oviem

p&aobil inainí abéb lidu Uiížitm

vyšetřováním bylo tjiiiéoo 2a tavra
idSoá bydlela ? hUU 1022 Jackaoo

at v Urane a Za měla letku prora
ženou na piti mffttecb nřjakým tu

pým tiámrojem který vik potnd
oalťieo nebyl Vlatní eyn její Tom

Hardnett padl v podeiřenf íe by
mohl byli vrahem a byl próto vzat

ve vacbit Striinlk na montA evřd-Ci- l

že jeat podoben človřku který
ve tři hodiny ráao íel pře mont

clál ae býti ve velkém apčehu a ros- -
čilení a snažil ae aakrýt obličej aby
nt-by- i potnán Víak při vyáetřováaí
koronera avSdóil jakýsi McKonna 2e

celou noc a ai do rána etrávíl ve

apolecnoiiti Hardneltově a proto
ko-ron- er

neornal ta dobré obvinění proti
nérau vinétti

— V minuló ach&ti íkolní rady
navrženo bylo najmouti 10 pian po
2 SO ročně pro détaké rahrádky ale

nemohlo býti to přijatojejikož nebyli
véíchni členové přítomni a pro návrh

nehlatovala vřtňina radních Dle

rprávv ikoldotorcc navilěvoje Školy
J3 906 iákň což jeat o 5C0 více než

před rokem Ucitela je 309 a v 60

Školních tvĚtnicicH vyučuje ae pouze

po pfil dni 1'oute v nedra i Skolcích

avčtniolcb jent méní 2ák& než

85 a v sedmi jeat jicb přea 65 Bylo
též přijato usneSení aby požádána

byla policie by přihlížela k tomu

aby káry pouliční po ulicích kol íkol

vedoucích jesdily opatrné v čanekdy

dítky jdou ae ákoly

— Vrchní aoad atátnl rotbodnul

při sadanoo proti mčato pant
Ridvardiiovoo o náhradu nánled-ke- m

ntopení aynka jejího v louži

která povatala navážkou na 25 ul

Porota přiřkl ji tehdy 12850 mě-tt- o

ae odvolalo a rotaudku ale týž

byl teď potvrxen
— Kongresnlk Mercer ocnama

je Že předaeda kongreant nněmov-n- y

Tom Reed bude řečniti v

Omate někdy ku konci kampaně
O dnu není ještě roahodnnto ale

mysli ae že v týdnu lačínajfclm
19 říjnem Pro achftai dotyčnou
najato bude nejspíše Coliaeum

BTATB ř Ohio Otty of Toteds
Laea Ooaoty f '

Tr i Cbay odpHMbaal U jnrt Hutla
ll-a- ta trray W I Chay Oo provozajlol
obb4 f taiatl Toledo okra a rsU avoí
aábo a a trainini trav vyplatí obno árdnak

etadoiari v JwJaor a kaldéra pHpadl v aámi
katarh akyt by lyMfM Atvánita jrU Oatavrl
Cbr nUKI CH1JÍXT

OdpHatkaata a podapaua v raá pNtoraaoaM
Som to 1 proal tSW

A W 0XX48OH

BoUř

Bair Oaiarrk Car J)t atlvia valtfol a

iflakaj pHaio aa krav alatlay P4l-t- a at

ar 4oádC tdartaa
r i oann oo ti o

UTf rodifá Uktrntkl za TS ot

Hř'HaJI'1 ranily pllatky to aajlptl

leK rtlvcm tohoto vkul
Hraje pto SOO aosA Jest tak Jednoduchým že dítě naúže naS bráU

I v) u -

—
I

nfm adri-Hi- i 7Stc B00 objednávkou a tento krinn
urlNton builo vám zaslán 13 zaplatiM poobdriknf

onifHtnřENf: Ihmní ďx-há- l n ilupihft
nniniun kouimii uDHan jtMinomi jotti prav

u

od rákaRlkA ktH u ná OEM a CONCKKT

lakový jako milionu Jlnch I'an F M Long

Sellar Ky 10 dubna 16
ion t lvj

i a n fipokojun a kdybych
Cay Jmhi zlé hudbou vk na ni Hov k ta- -

do#fl nin v pořádku ÍMplatll )m tbf

kdyby ma pámbQ všechny břichy od-

pustil a těch je věru míra přeplněná
tu ovšem pan Rosenblum muset do- -

tnati že neví a soudce odepřol mu

vydání občanského listu Jedno pří-

sloví praví že jeden blázen dovede

položití za pět minut více otázek než
100 rozumných m&že za pět let zod

povídat
—- Pan mayor se hněvá Minulý

úterek poslal městské radě oznáme

ni že bóře zpět navržení John T
Clarka co člena rady pro obecné

práce avšak městská rada neuznala
ani za dobré oznámeni toto vyslyšeli
Vlastně pan předseda neuznal ani za
dobré je městské radě předložití
ran mayor považuje to za velkou
urážku a praví že městská rada jest
povinna každou jim předloženou
listinu vyslyšen

— Minulou atředu večer po de

sáté hodině byla by so málem udá-

la vražda na 13 a Williams ul V

chodbě ta lékárnou pana Čermáka

nalezl tento když dveře otevřel

Člověka Ju v obavě že to snad

nějaký lupič aneb lotr který o ži-

vot anebo jmění jeho ukládá spA

sobil pan Čermák ihned povyk a

kdyby byl měl u sebe střelnou
zbraň byl by jistě neznámého se

avěU sprovodil Neznámý byl
emámen a mělo te zprvu ta to že

jest opilým však později zjištěno
že snad byl nějakým jedem orná-me- n

a též snad i o nějaké jmění

připraven Policie jej vtala ve

svou ochranu

_ Střlbraři South Omažští vše-

možným spAsobem shání členy pro

avAj klub Kdy nemohou tiskali

lidi t přesvědčeni tedy nabízí jim

živobytí na timukdyž ke klubu při-

stoupí Sděluj) se nám o 2 takových

případech v kterých byli občané lá-

káni takovouto přlpovědí
Nedo-stač- í

že v Omaze jsou nuceni dělníci

tancovati podle přání šmelcovny

nýbrž i činí se jiné pokusy o poraně-

ní a tnezmravnění občanstva Kdo

ai přeje bližších zpráv o této věci

může je obdrželi u p Tlustoso

— South Omaha jest čím dáte

tím ve větší tísni Koncem tohoto
i ěsíce má k placent v New Yorku
na úpisy dalších $2450065 ale
ovšem nemá posud ani centu k tomu
úteli ba naepak dluží ještě $7000

nedoplatku s měsíce minulého a to
vfle proto že zakouší již nyní slasti
stříbrařské nemohouo se vydlužiti
potřebné peníze

tntauu in uuririK n ni cw
1'ánové i im arimon t lm-- ml vi koupil

noiobl koupili jiny nwíiil bychji-- j ani za pít
imnim lmvihb nwtsrojH h uoprovarcni xpiru
tn domárnotiU úcU u Vá
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Zašlete své výrobky pfímo do trhu
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y M Lnnr

MANUFACTURINQ CO
45 Veaay St NW York

ťbo 4(UU Jinak JmUI JiU prodávali p
řlolll tak I D dáit láji nAkta do áhnoatl

3rorrlMOii Sc Co
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Nová pálenka II SO Olil Jniniilra II

tH rokytaré pálenka tlt-- I " N Kiikland
ná ikiImi MourlMin II l Kerllnerkmfiika

řiiry roky itará pálenka !OIl IIUíklxTry
Kentuťky v iJruh 18 ::Mt lih

pt rok 4 utará pálenka
Uld Crow Ouckenbet KtNAM
mer MrHraye a jiná „'Old riuret vlno
dobro znám druhy tl ''i Zlinfadle

Ityry roky alar Callfor- - Ituriiundy
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Out Oonova ialnvrovi II ' Old 1'ort neb
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THmnftt ti tm y'ok drtdki (a
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li Mum atel IUU

$175 OldaladkáCatawba

pálenka SO Old Drv ( atawba 1 7 So
Old Klellim neb Hork
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V ! Nelltánin pranic ta baleni

nebodeHláni objednávky po-to-
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?& V O O ipout piprMU)
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