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jakými jitb vily vint a vleml

trintmi poulíráno jel totiž nt pta

cf nájamníhrt t mílfiili v nichl

schftťfl odbývány nt uplácení hudby
tíokl t jednatstA jíchl fco?lnotf

bylo smýílenl toliňstta v jednotil

vých precirktscb jjistiti
— Počátkem týdne učínřn byt

dráhou burlintonkou prvý krok

smiřující ku stavbě novťho nádraží

na 10 a Maion a sice započato a

dřevených boud a skli

diír na jižní straně rozestaveného

nllrtlí se nalézajících Ziroveft

ohlášeno že lednice uhelna a budky
cldičft vozí přestěhovány budou na

8 a Mason kdež dráha potřebný k

tomu pozemek zakoupila a a Jehož

srovnáváním taktéž ji! započato bylo

— V pondělí k večeru zatčen byl
v mstě nssera Charles Kellner na

podezření že o okradení zastávány

Ilirschbergovy kteráž jak známo ?
noci 3 prosince o klenoty v cenně as

$5000 oloupena byla více ví ne! na

sobě ználi dáti chce Loupež prove-

dena byla tím spfisobem že lupiči
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vidin t jlibtjí b'n ttli 1 výlth
jirb a ht rďlitjf A ijiti při tj-řnnll- m

H ditA ni vy jiltj' lik U

rnfanrfak (ř4 řtk 1j fc'řifHI jří
4tih ldři fiřk4v{ mi ín J'rý
mi svfdky I jli itttit ISrkfl t
lékaři l Ttwn a líljtfin kftří

poUovall v jaUm stava rnrtvilt
ivral Uriko balffcna a řfm mrt

přivxlnt byla PíutFfin bottlu po

pUnylno v jWm stavu řihii nt
Uitnt a ktřk si vrh při' I i míi-ttí- ra

i liotrla pčfritt a Uk4rtilkrm

Tullrrrin nMApfin ! lavrillřný
kráter před tím v edtthodA jíio
lovku ! mínil a fe p a oblalo-vánéh-

nalísí-n- jodobajl sb onřm

jel tehdy d rpátek tnu dal

— Čtvrtek byl posledním dtetn

kdy tadány býti měly řádosii za po
volení lícensí botinskýcb a celkem

podáno jich ICO Loni ptidáno celkem

213 žádostí o lícenu! hostinskou

nichž 100 bylo jich povoleno a má se

za to že letos počet ten se zmenSI a

že počet licensí ISO přeaabovatí ne

bude

— Ve středu odhývánt byla schute

řidiulstva výstavního v niž konečně

přikročeno bylo k náležité organisaci
a k volbě přednostu jednotlivých
odborů a výsledkem po krátkém jed-

nání bylo svolení následovních úřad-nlkf-
t:

Předseda O W Wllles
místo předseda Alvin Saunder taje
mnfk John A Wakefíeld pokladník
Herman Kountze přednosta odboru

finančního Z T Lindsey přednosta

výboru pro Siření známosti o výstavě
E Iiosewater přednosta odboru

povzbuzovacího G II Ilttchcock

přednosta odboru výstavkového K K

Bruče přednosta odboru na výsady
A L Ileed přednosta odboru do-

pravního WN Babcock a přednosta
odboru stavebního F P Kirkendall

Do výboru výkonného zvoleni: ZT
Líndssy E Iiosewater (4 M Ilitcb-coc- k

E E Bruče A L Kiikendall

a W N Babcock Všichni tito vy

konávali musí veškery povinosti

úplně bezplatně a žádné jinéplacenó
místo při výtavó zastávali nesmi V

dalším jednání usneseno aby nabíd

ky místa pro výstaviště podány byly

do 0 ledna 1807 s udáním rozlohy

(požaduje se ne méně než 160 akrfi)
a ohraničením s udáním které ulice

cesty tratě pouliční dráhy neb žele

zniční k místu onomu vedou jakož i

t udáním vešker ch dalších výhod

Co vám

chybí
Oh! vře pravíte V toni

případě jHitřebujo nervový

ytťin váš znovu oživení

Když vSo naloii m v stavu

řpatiu-- tu jest pouze jedna
cela k nápravt- - Kupte si

láhev Dr Miles' Neivine cxl

lékárníka Tento vrátí vám

peníze když viiin lčk nepro-

spěje
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nnrvďh ulanna
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(40 J" l4kf)řr ttittt fřl' bl Ja(l
hj]j mini ft#l 91 ř"k1 itirl v J '!
k 1 rolíio4 natiřilir# t)o4hli
bq loi ťlalt hjlH c H(o] Hti(h

hoio (4koQj nthylij iOTfovin lf
tky Jichl otfl C'imftiil at4ti ob- -

Aanam řl JJícb ti%ltm ni
Utf it olf]r Vlk t jvftl(Jnfth
ítcb roihmll rftiné aomJ ladili
no vlochnj oaobjr Btroifri4 bydlí
cf v Hpoj Htátrfh iovtlofttl it
občany ? Jrjích roIiřotó d(i4bU
fibfianalff tnmb n# to nt t4k!adl
odattvc I 14 dodatku k 6tavl
HjoJ Htitft ktcr1 fmtfná rj4l!ot
ni: N

Vltcbnjr Ofiobj oaroiená tnb
nataraliaované v 8pjenjcb Hiátech

t podobající jejich ravotnoei jnoti

obíanjr Spoj Ntálft t ooteb it&tO v

nlcbl prabyrajl' Toto mfní ántavj
TIoleno bjlo níkterýml aoudj it
vitabu{ to nt TÍchny občany id
rotené ala výkladu tomu nedoattlo
ae pocud potměni vrchního aoudo

tedy ne!t je povalovali it absolutní
pravidlo Připooití totiž onen £lá

nek ŮMtavy tAi výklad jiný nel mu

al doHud nčkteré eoudy daly neboC

mule přivé tak dobře onen článek

fykl&d&n býti tak le slovo "naroie-nó- ''
vttabovatl se má ponte jen na

dítky narosené a rodičů ji! občany
Jhou a alovo "naturalitované" ns při
atřhovalé občany i jejich dítky Po-

kud vrební aoud tuto otáiku neroz-

hodne aneb pokud kongres a věci té

nějaký c&kon nepřijme nebude tato

otázka ovfiem určité rozhodnuta

AvSak po zdej Síra obyčeji kdy! jsou

rozsudky nčkterýcb soudu jednoho
smyslu a nejsou rozsudky jiných
soudu naproti tomu musí se míti ta
to Ie tak jak bylo rozsouzeno jest

platným a proto máme za to 2e

dlutao považovali všechny dítky
zde rozené aC jejich rodičové do-

sáhlí občanství aneb ne za občany
Spoj Státu pokud by vrchním sou

dem jinak rozhodnuto nebylo

AUIance Neb Sdělte v Hovorně

zdali vám známo jakou oenu mají
loty na hlavní ulici v Brainard Neb

J J D

Odp: Nevíme Soudíme viak
že rozdílnou dle polohy od $25 do

(2500

(Jibbon Neb Prosím sdělte mi
zdali máte nějakou knížku sladovnt
ckou na sklado aneb kde bych mohl

ji obdržet Myslím knížku dle které

by se mohlo vařit pivo
John BeníSek

Odp: Knihu takovou na skladě
nemáme a nemyslíme že by byla
komukoliv ku prospěchu neboť pro
odborníky byla by třeba nedostateč
nou a kdyby kdo snad podle ní chtěl
vařiti pivo po domácku mohl by se
dostat do nepěkné bryndy Vaření
takové byť by bylo jen i pro domácí

potřeba a domácí spotřeba bylo by
netákonitým Podle zákona musí se

platit t každého kotle v němž pivo
se vaří kdyby byl třeba jen galono
vým $50 ročně daně a mimo to
ovíem musí platit daů na víechno
co uvaří a býti stále pod dohlídkou
vládních ůřadníka
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Xoonay aatorta IU pla aáat ta Allana'

LnDf Balaaia ktarjf prodává po laalyea
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7 CHOVU PRASAT JSOU PEWÍZE

pomocí paklíče dostali se do sousední

prázdné místnosti obchodní zde pak

příčku probourali a touže cestou po

spáchané krádeži zmizeli Jednatel

Itedick kterýž krám ten k pronajmutí
měl jest toho náhledu že Kellner

jest jedním z těch kteří den před
krádeží klíč od místnosti oné za úče-

lem prohlédnutí si vypfijoili a jelikož

pověst téhož právě příliš čistou neni

a jednou již pro loupež v káznici

seděl uznala policie za dobré na ně

jakou chvilku pod závoru jej dáti

—-- Výkonný výbor Coramercial

klubu v úterním svém zasedání po

jodnával o tom jakým Bp5obem pro
město neb okoli naše zřízení cukro-

varu zajistili 80 dalo a po delším

jednáni usnešeno požádali prof
Nicholsona se státní univesity naší

o dobrozdání zda p&da v okresu

naSem ku zdárnému pěstování cu-

krovky se hodí Usnesení toto při-

jato hlavně následkem toho an se

strany mnohých vyslovována pochyb-
nost že by se zde cukrovka a úspě
chem pěstovali mohla a proto také
mnozí zdráhali se do podniku tak

nejistého peníze své uložiti

— Ve středu odbýváno v mčslě
našem zasedání výkonného výboru

spolku nebraských mlynářů v němž

usneseno výroční sjezd na třetí člvr
tel v lednu do Lincoln svolati

Hluchost nemůže být vyléčena
tniatntmi apllkaoaml ponávadl aa namohos ka
DPDAOBt íáall noha datiiU Ponte )at jediný

iptaob vybnbani lilnoboaU a to Jaatláky kunaU

uínlml Hlncboat Jeat apiaobnna aapálmlm

illinyeh blan li'inn]!oioh Xaataobova trnblol

Kdyt aa tuto trobloa aapált oltlta bacaní v nttea
a nadoalyohátn kdyt aa dpluá caoalt Báaladoja
oMncbooU a pukli aa zápal naodatraat a trobloa

napHvada do normálního aUvo ]aat aloob pro

vidy inlean
Davát l daaitl připadá blacboaU J'-- t ipáo-bn- o

kataram eot aanl Bio Jlnáho Bal upálanf
alltnyek blan

Dám Jadno ato dotitrl ta katdy pKpad bia-ehoa- U

( 4obcá kiilaram) Jent aemtt být
vylMaa lákám £aU'a Oatarrb Onra Dopiita al

pro elrkabtřa—idarma klitd kv

Prodává aa a lákárntkl aa ISo

P i CHENKT k 00 TOLIDO O

M4T Baira Family Pilníky Jaca

v s

UPTK tiřkollk plnoUrvnrh prasat x

K IIUIKHO II l imm m nu iT

priutnliml kain-- xit itmiu ktiTmi miin
In antb douišui na A M

í T18ift-ltx- 3 ( mílo

builo vám Kiinlán I)uli !' taplatlttj pootdrJkni
ml ríkuxHlkfi klfU u nán QKM a CONCKKT

tukový Jako ml Ilonu Jlních i'an F M Lonif

Bollara Ky 10 dubna 1W5

Niw York Cil v

koupu iioíni mne v (Mifádku Doplatil Jitnm thf- -

iKvu v kohidio a v n (Klí 1 li I kot Jukni 1 v
V M Louk

MANUFACTURINQ CO
45 Vesey St NeW York

( 1

Kast Orov Ntáda od pant A M Ktvrardová a
iiirii iiihiiii a prolit KlipiO Ullll'0 VVlirMIIR

kiiďriui xmiiIuiiii Přijdu) a nrohlédiiílu
EDWARĎS Fremont Neb
vrliodní hí mfiMa na tilart vojonuké wntí)

pfliuího pram D Frljtmáma a kopajnma

koniny ovřl k5i Mno obilf vemena
vlno cornlTé I luíené Tíce

Prodáma va bMproatfvda ta nejvyltl Irtnt eny
PUm nám o oasy 0 apaVb uayUal aab Jln

TorriHOii Sc Co
WATEK STlt CHICAGO ILLINOIS

LUMBER CO Winona Minn

Zašlete své vvrobky přímo do trhu

tbyiU %% ni ebdricll pravím jloh miiii ťho ioelllU ]lnak Jaatli JiU prodávali po
HU it4 výrobky doma nol lo pHílena abyiUi ÍIdIII lak I nadála kdy! mál to doaábaoatl
ádlko Irba doollIU Lplloh a aa avi výrobky

XaM pflelallťra + přijímáni týrobki

3Dáal Třjc dr&lM-- l IpIhU itřřlnn
konfatoTOO třtinu bramhory

vaVba droba a vfba vin co mála na prod-- )

a atrlaiil panlM obrať m ulloa aa aMlnUll
MMMH flAdlU íaXAlOUV IWI Bl

SumnierH
REFERENCK: komlaaloiiAre

ataiwpolitao ri Mik 0hlir 174 SOUTH

w I THE UNION

H JJÍU V 1J
Erniiávt lUvrmil

dMvi a aaayit ja primo rarmoram neb Jlufro
a hotové Klrma tato nrailKil k truatu Zatlete nám

vKíty k oilbadnull MfiHe koupili dřiví tak lacino Inko Ja
koupi obcbodmkiH] iiřjá) kuiinjota a ui tří talár uáitoii jetnu
plynoucí ZinlJStaMonaáeinllatu HTrl

Objadnávky dljtal M v 'til aorlbtkd


