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ttUt dráha nabídla Žalujícímu
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mimo řehol dráha Jtílě souduf útra-

ty taplatitl ai taváiaU
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— V poaledním iM4d4o( rady
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BOSTON STORU V OMAHA
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NJl' knřji íiiilíské i lili lie koll g(j0
MuiUka iiiiíiiI kulili' !"l6c
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Hliiniici mhU kotiikovň n(N'Víi') fiih'
MniUě iři vi o 7&i- - a íHe Miiká li fiO t rtv ! kurk H'vy %2 f0
Muftki II Wťll Mhtvíni a0O M l tvukř Rlli'VÍci ÉltlH'Jírv pro ilivkjr 600 76i 8W l dítky 16c 26ir 36o a 60c
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cejnlm soudé psní Cooperová by
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dlící V čísle 913 již 13 ul klcrál v

pondóll při krádeži nějakých malič-
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Šťastně že sanici si přerazit a něko-

lik tubfl sobě vyrazil Nehoda stala
se mu při pokusu vyskočeni na je
douoi vlak

cejní t po24roI komiao řlteoi jeat
Z mnoha atran tvrdl ae toti! !e v

t4konod4ratvu podán bude návrh

aby ni dále členové komiae té voli-

telnými byli oím! by oviem i celé-

ho odboru policejního i polárního
tnovu politická mafiinerie utvořena

chodech a croto také tdálo se že

přísný trest tatčetiou slibnouti maže

Leč policie mini a dobrý právník
mční a tak když přelíčení její vyvoThe Standard Gem Roller Organ byla láno dovedl právní zástupce její oblest divem tohoto vékul

— Tajemníkem rady ikolnl přilnkfi JfHt taHJrdnodiKbjni teditř mfiie naíl braliHraje ír SCO mčkčiti policejního soudce tou mč

praven byl v úterý výkal financí — rou že týž dlouhoprsté paničce pouNAň OEM UOLIFK OHOAN (koncortnl
aiMt ot jih tii'j(Jok(m!fjiiiii luiniin épe řečeno achodka — rady ikolnf se pokuta v obnosu #5 uložil a přním hudubnim nástrojem Nnl a aioe odhadováno jest že koncemIMillcM hudrtmi kiihIidiiI a kdoknll tom ješté prohlásil že u roayora se
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— Doslýcháme se že poslední
dobou ujímá se mezi zdejšími kraja-

ny naňimi měrou nemalou sázení do

loterie která! hlavní sídlo své v So

paničce té pohnutkou aby v řemesle
a -

tom pokračovala
ta JodlnJ1 vcíerpři

pofidáid iiltwii Vydává
Jimn ívuk a vyrovná m
obyUnm varhanám Zho- -

evýiené vydáni které! nutno bude
tím íe od ledna opétni celodenní

vyučování v prvé třídě aavedeno
V úterý pokračováno v krajutvnni mutrt)io j(t do-

kladní a ticlN-li- a mltl ohav
Omaze kdesi na 27 ulici má a v ní!

prý již kolik krajanů se štěstím se

potkalo Jest věru divno že najde

o MoiiotFubuJu Jtmtotdu- - bode a tím počet učitelek třídy témm vfiomMuiowM v kaiiHunaw

ském soudě v přelíčení s Chas II

Elliottem kterýž s vraždy soudruha

svého Ilutsonpillera obžalován jest
a sice povolán na stolici svědků ob

w nu minulu témiř se idvojnáaobf Z výkaco taX li '1 mnio hrající :XI kiiN&pou
1 1 "JJ 6-0-

0 Nyní máto PH emnlkeva jest patrným Je íkolni
se jeátě tak mnoho těcb kdož podob-ný- m

spůttobem peněs doříci chtftímto kránm náNtrolomJuNtl rada Setření pramálo rosami neboť
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loterie ta založena jest na švindlu a t
že ti kdož ji řídl činí tak jedině prc

čínal si úplné chladně a klidně a vfiOnroítťCENl: iHiiiní dtráI tiáadinly od tákuzafkA ktH n ná ilKV mvrifiiT ta to vétíím ješté jest PříjmyAHISTON koupili ObMh jtxlnolio JfHt právé tukový Inko milionu Jlních i'an K M Luna
tisk vlastní a že tudíž ti také těm 'beo jedna! tak jako by to vSe jeho

se netýkalo a jako by krk jeho při
totiž počítaje v to i ibytek"" K'-- 0dubn15'Standard Manuři-turl- Co 45 Viwy Rt N-- York City jemnými jhou aien vzuy majivjirannrs ucra armiiiii iwin imi vra kotili mne v lOMiIkn iVmliiill iur 14 tom v sásce nebyl Svědectví jeho
dne 1 července obnášely $131-9250- 1

kdežto vydání do 1 ledna
JW 1300 fspnMniniu Ji'dmiU'11 v Monnt r JiK-- nim dtilnfi upokojen kdybychinolil koiioítl Jiní nmíul l'Vb Jel aul in Tukv Imiii zlé hiidfuui vík u A Ji)b' sbrnouti se dá v to že tavraždění

hru jistou A vyhraje-- h tu a tam
někdo přec nějaký ten dolar tož učí-něn- o

tak jest jedině k vůlinavnadění
pomlná UžIvániB iiáHlroJ k doprovázeni pívu v koatolo a v nedílní o! Jukoá l v obnftšeti bode $240060 81 tak že

Ilutsonpillera súmyslným a a předu

připraveným nebylo nýbrž že zabil
Adreaulto na i 8TANDARD MANUFACTURINQ CO schodek počátkem nového roka již

jiných a mimo toho sajistě desetkrátlP O Box 1333 4Hrl 45 Veisvflt NaWYark 10833580 bade obniíeti více tam prosází než cela výhrajej v hádce a v sebeobraně Ilutson
obnáší— Když kontest poražených po_ piller prý na něho se vrhnul a tu on7 CHOVU PRASAT JSOU PEWÍZE
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— V ůierý vydán byl policejnímjsa mnohem slabSím a vida Ze bypokratiokých čekanoa pro úřad

sapočat snažili se sástorw soudcem tatykač na černocha Alex
žpatně dopadnul nchopil jednoduše

1 íÉě 1 Zeletniční spojku kterouž v kufříkuv)
Sheely-h- o kterýž před několika tý-

dny do holírny jedné na '27 a N ul
se vloupal a odtamtud nějaké břitvy

oi kontestujlcích dokasovati řečá-dtefin- é

vítěistt í republikána sajiiténo
bylo výhradní tím Ze snačnéma do

měl jedině ta tím účelem aby týž
nůžky odcizil a teprvó nyní v

V Cj'TE nikollk plnokrpvnf-- pranat t Kat Onivn atádn od pani A M Kl čta neobčanú Tiborem republikán- -
těžSím se dál a on ták majitele ho

telu oklamali mohl a touto přes Va
k
X ' "a im K rinli iieuj li tiíu h nlklo a pntto kiipta Ihrnnl VvhraLiipraatilool kuiirl xu runu kui-o- ní nym opatřeny byly prvé listy o-b-

Council Bluff vypátrán byl Po
zatčení svém prohlánil Sheely Ze

bez rekvizice do Nebrasky se nevrátí
al va jej uhodil (Jo dále se pry ' 0SS?"U " A' ÍV kĎWARlSs Front?

_
(! nllM hKln ol mřnta na HUr4 voJnk4 ct na to túplna prý se nepamatujerr—rr —:— a proto bude muset guvernér nás o

vydání jeho guvernéra iowckóhok smyslům přiSel prý teprve pak

když krev tia rukou svých spatřil
Dr rlíles'
art Curo

—- V úterý odbývána schůze ob
Ilotsonpillera na těmi v betvědomf

Zašlete své výrobky přímo do trhu
bytU i til obdrtll prT B Jleh eaiia S mlIU Uho d(IIU jmk j„t ]u prodávali m

Mbo Irba a docillU ppáloa ea ta §J výrobky
i alpelaUWJat přljlatáil vyrobkl 1 pNaáho prm0 Hlřmíai k

chodníků v níž projednávána byla

vrací zdraví
otátka připojení se k Omaze a vý-

sledkem jednaní bylo přijeti násle-
dovní petice na ní! nyni podpisy
sbírány budou: "My podepsaní vo- -

Hlnchost nerafl ie být vylléena
BaUtnlmt aptlkacaml poaovadl ta ocmuhoa ka
mraacal fáaU noha SuataU Tom jftt
tploob vyhobonl bloobootl a to Joatláky kaU
iBlnlail Hlaebort JmI tpltntwoa up4l'alm

K wj Víbfl jflau lířřlno koWlay oři kole mbo blH teaena
i koífatayoa třtino bramlMrr vlno ímty Jené arore '
M0 draba a vlbM véc n Máte aa nrodnl Pnvlin 1 k „i „

íči Houth-omažs- tl žbd&me tímto ra
aUsnyeb blan Imajlolob Koitaobova trablot
Idyl M tato trable lapált oltlU hníanl v nllck

du městskou aby učinila kroky je!
vedly by ku předloženi v nadávající
volbě městské k odhlasování připo- -

— - rwi bdi o May o iptMib Bufláal ah tlnlJnbaoaU dopitu v Jtkákoll Ml aa

témčř v každém přípatlé

Iék jest zamčen lékární-

ky kdyby prvá láhev mi-

nula so Minkem budou

vám ponfzo vráceny

a doatyebáta kdyt aa úplni taoaK aáalodoj
oblaobaatl a pakU aa Upal Baodatranl a trubteriiiiimcrM 3IorrÍMon Sc Co enl se k Umate — mnoha stranoapflvada do aomálatbo atava Jaat iloeb prc
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DavMadaalU pKpadl bloekooU Jtt ilto--rtropoUUa R' aak Chlogo Sinou občanstva podepsána bude

zároveň viak vyslovována jest po
bcao katar m oot aonl ale Jtnáho aai tapálaal
litayok blan
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