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Máto zahrádku?
JtM i% til h f itn4 11'iffpeKlif
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ptVip na ll(Hfl4f# nMtti m An

V rÍHf n imkUků a
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lt tU h vjfr i'1tli ňtuhh ak4 f

iy-Jiy- r {( h'fth ka loupl

1'AMřjtt fhh It if hflft mt uliti
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HOSPODAŘ Omuh Nrn

tiu timuinr-h- lo ořluilrtík
tarnnílio I ýl j I v notía přít-jedn- ím

ďi ()frlřook a f

nimi t povou vykVit aby poo-U-

po f]fct kUfotií nifio-do- ti

itratilí Při rit Kmitnul ai

fitu a kdy 1 na Maliní j'h'# h'
kolik 'MifdiH } vypravilo nabt
r na jil jen iuhU jho mrtvola

KfiJI mrtvoly
V tliicati talrn V#? ílvrtk

II Clridi bývalý hlídal v lhm
tiiníWiii bllífíci na obíalobu x

ňíaJiitví v okradení márnice

okrfií i klttél pfrd I rnísíti
lají-mný- npftiobfm 4 mrlvřdy

byly Ulrich vínu avou

ďtnává a nabítl c ťiplné vyzná-

ní uťínití kdyl by mu bttreat-n)- t

zajiltřna byla TýŽ tvrdfIe
do loupŽ té několik vynikají-

cích oob t Chicaga l odjinud za-

plněno jent a le %yznáním j ho

apQoh na byla nemalá ai nsace

Nabídka j ho návladním přijata

nebyla mboť týl má prý dosti

dftkazň na usvědčení jeho i jeho

spoluviníku

(íofďrn ktf rýl 11 kolik tdň na

výtlio-l- í trávil vrilil ft ťifil v
třdii ď CliirÉ? a pfdiMiil f

nrjvytUfii návladnínt tiJoJmo mu

bylo vyprarovánj plína na pni'
říMlKk Ipojní v ti 1 h oiiork
KiltonMi a poítou hlavní a I"

pf4c# la podruliniita bttib- -

pakli
lf náklad příhiiý'ii by tbyl

Kil yvoi f Mlvoi

Pokladním rMlborrn pculina vf

třHj zpráva o natr-n- t vývoti a

pfívoíu t řiiítíc lítopad dl ktc

rhol v intki oKifii a p!ítavn
natít h vyvr#noita 11410301
iholf lata a tlíbra což bylo o

$jitKtnnt nl olináíl vý

voj nit v témle mřítí roku mi

nitlého Plívou obnitfl v tíinlo
rníci I51J5JJJI 2 ř hol př
polovicí pfivížfno aeru lr tta
'

t) mčíco roku btoiního byl

přívoz o 6H 491194 a vývoz o

JH5ooi4j5 vřttííii nl v témle
období roku loňského

Viicoý pcnlz

V ííriat Falh Mont přijmut

byl vc střrdu hostiníkm II Sy- -

ďhobpié iřMví

Spolkovým o-i- ni Han

bornem vyhovlno v dutf v St

Iotií lidoati vlidy M J ní

oudnllio prodaje dráhy Kaina
'mfu a 1 na 15 února ntlatio-Ví-1-

V 4konoJřlvii virginia-ak-

fiovti3tvoj'i v útrý J W
Daniel amátorem spolkovým

V Karina City Kan uinárí

byl ve atMu plfrii1! Jtfifa Win
Dril kti rýl ku hlídání ovornf bo

jednoho aadu polin byl a pří
tom fartticra IímNayho jhoJ za

zloděje ml faMlthl vinným

vraždy druliho ntiipnf í oiu-d- t

m jeho vyalovovány jou vS

aympathie

Ve Washingtonu zli4j-i- i ve

atíedu ajezd národní obcluxlní

buray a prvou r'oliicíjpŽ přijata
byla ona odporuČující zřízení ch

spořitelen
V Detroit íznátitenó ve stře-

du le u kasáren Fort Wayne byl

postřelen otl podloudníkú vojín
McMilltr hlídku tam konající a

Že nejspíSo následkem poranění
svého o ruku přijde

# Ve Philadelphii vypuknul ve

středu večer požár v 5patrové bu-

dově na Market ul v níž několik

průmyslových závodů se nalézalo

a Škoda #100000 přesahující před
utlumením plamenů spůsobena
Při požáru přišli o Život dva hasi-

či kteří přetrhnuvším se drátem

elektrickým zasaženi bylí
V úterý zahájeno v Chicagu s

druhým přelíčení případu Luet-gertov- a

kterýž jak známo ze za

VilMm jtilittm
navltfveoo v fít rý v not i f 1 n f # --

fco iJuryea I' a tmf i { ob-

chodní řlvft zi'rn Skda
0'ki přetahující jfto!'na
lierri jHI4rti vniknouli c t t i VV II

Lěw do hořícího bo obhodi
by odtamtud cjIk ho!ní knihy ivé
zachránil U t byl dým in přenm
len a bídné zahynul Podobným
pfltobem zahynul i druhý" rihchoď
nik J PlťaMnlinc Olkm pa
)lo dravému íiIu za ot 9 lni-do- v

obchodních a 4 obydlí

Mil IfClt

vyměřen byl v iitrrý soudcem Ha
Icttcm VV H Houghlonovi

zfícnci poštovnímu
kterýž před několika týdny regi-

strovanou zátylku $ 1500ti v ban-

kovkách obn4Sjftf mezi Ch-)e-

ne a Ogden ukradnul— přisouzen
mu totiž pouze 1 rok káznic?

řotomek Washlnf ton
Zc Stockton Ca! oznamuje

s le tamní občan C V Hati o

tobě tvrdí že jest přímým potom-
kem George Washington a že

zároveň jest oprávněným dědicem

Joseph Palla kterýž 171000 akrů

pozemka v Pennsylvanii Kcntuc-k- y

Tenncssc--e a Virginia zane-

chal TýŽ krátce před smrti svou

Veškerý pozemky své na 99 roku

pronajal a smlouva nájemní ro-

kem 1913 projde Dědico jež

nyní na majetek onen nároky si

činí jest celkem 60 Halí má v
"

držení svém rodokmen aj i né
kteréž nade vší po-

chybnost dokazují Že skutečně

llffl S oé— I li 'lil
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Joseph Bliss
U-- U illrt luhan ííg

SOUT1I OMAHA - NEII

vfrtu) vtrm iiaylklm t
ík-- Í impliítn n R V a J- -t ui(v4 liiUna

Tržní rtujr na pohádání
Krnitl Wrlmnnn Cilřutfo

1117 ni láiln iv'il(ill v mul him IiiiUiU
tilm iiiiI krnjmiy v hH

Obrazy
K (l((tlnl 711 Imtovd u I'ok ZíSpadu

Jan Amim Koincntk r poduMina v6
hlaum-h- nnAvlio yaklmlatcle moderního
ikolství— CctittAOc

II ih iřpi kminlcm Ktil( km Hni
mek rUHint'nltlio iiinílc Vitc Brožíka
CcnaIW

KrliliiH iÍtI ulláteiti an(mk obrazu
znamenitéhn tlila vřlilastuího nmlfře
Munkď-nyJi- vo svCttotluku velkosti 21i
38 za 2 e —

HiniKkó tlostiliy v Cirku Maslinn
Velmi krrfaný obraz provedený barvoti
ikem v uquarellu %Jnn& &0

Huh n Žižka knÍKtu' dva litogrnfovanó
obrny představující feské velikány
II im n Žižku lioilícf se pro spolkové a

veřejné mldtnoíiti Jiikož i pro rodiny
Cena obou dohromady 100

Lnilimir Khicrl věrno podobizna to-

hoto včlilaHného amerického svubodáfe
Cena 50 centu

Itojuiská svatba knÍHnvc linrvotlskový
obr 1 od ruskťho mnltře M Makoweky-h- o

cena 50c

Kolumbus 111 král dvoře řpanel-Kk- m

anfinek znamenitého díla nejvý-teřnřjSí- ho

feBkého irniíře Vítci Brožíka
kterVz obrnz zakoupen byl nákladem
tWiOOO a chová no v Metropolitan Museu
uméiií v New Yorku Dále: Kolumbo
ro vysťuippni nu americkou pevninu
dlo proHluveného dílo Vanderlynova na-l-o

ajíeího se v kapitolu ve Washingtonu
Cena obou tich skvoBtných obrazu 50c
'
Napoleon 1111 IicJInII ti Frledbintlu sní-

mek znamenité malby vf blasncho malíře
Mel8onŘ-r- a velkoati 21x28 palcích v
barvotihku Cena 50c

Návrat Napoleona % Moskvy Pfekrás
ný barvotiKKovtf obraz představující
uprostřed Napoleona v cele řady důstoj-
níku v pozadí řady vojska a zn ním zárí
hoíící Moskva NejznamcniteJ&í to dílo
znamenitého malíře Meissouicra 50c

výtnvr koni Sníme" zdařilého
obrazu Kosy Donbeurovy 6óc

Ititva 11 UettjHbnrtrii Snímek zname-

nitého díla Paula 1'hilippotcauxe 50c

VELKÝZISKVDRÚBEŽI

o 100 Nirnkát h vyttvřllujn víe Hto-- Ji

kiiMiinn xa ti N'Jl'kn--JS-
i a

lk1dnlnřlHl Wntltii hiirvIÍMkv llh
nníiujo 171 nových ilIuNtram ala

l nNMuUft a plánft jak tě- -

Illl t drábeinlctvf 7bU o vypíiuwná unitou
(a lliu JOliN UAlPCIlKK JK Oni IWI Fr-po- rt

1IU

W' ti I
® n a Kreiscnmer

runhojloka
a vyralilii-lk- a ftuké kořen nť a ťyllnnť
niiuttl (ítyH druhy) k vyhojoni kalda

rány a bolcutl na U'lo

Obydlí: 1940 již 16 ul §

Omaha Nebr

Velká krablfka 1 uni t) tito vfU-čn- á

nniK'1 utojl Sic N' ronkov íhhíIrJI (w

npjinťní lv krnlilfky ta 11 10 iciíum

'" Ji

BtAr njcvl znntnenttú vlohy vyDalezntelHkě Utl nameho takmer dctstvl pra-
cuji! a oleem svým a mít proto praktické zkušenosti velké vsuk nepožíval

potomkem Wasmngtona jest

Proti připojení Hawall

Ve sjezdu Americké Federace
Práce v Nashville Tenn v mi-

nulých dnech odbývaném přijata
byla jednohlasné resoluce v níž

rázně protestováno jest proti za-

mýšlenému připojení souostroví
hawaiského ku Soustátí Kesolu-c- e

dotyčná zní následovně: "Je-

likož v senátu spolkovém přítom-

ně předléhá smlouva vzhledem ku

připojení souostroví hawaiského a

jelikož připojení ono bylo by to-

tožným s připojením státu otro

kářského jehožto zástupci nezbyt-

ně pracovali a hlasovali by pro
zotročení všeho dělnictva proto
tudíž usneseno Americkou Fede-

rací Práce že jsme proti připoje-

ní a že žádáme senát spolkový by

smlouvu dotyčnou zavrhl a aby
učinil takých kroku jichž zapotře-

bí by bylo k udržení dosavadních
nřáielskvch stvkfl 9 Hawaii"

vraždění manželky své obžalován

jest Vybírání poroty vyžádalo
st dva týdny

U Stein Pass N M poda
řilo se maršálu spolkovému za

tknouti v úterý v noci 5 banditů
kteří minulého čtvrtku o oloupení
vlaku dráhy Southern Pacific se

pokusili Na zločin tento určen

jest v New Mexiku trest smrti

Z Pittsburgu oznámeno bylo
v úterý že v tamních sklárnách

započato opětně s prací a sice po
volen sklářům přídavek pro
centní místo požadovaného zvý
šení o 17 proc

# Iowa S Dakota a Minnesota

navštíveny byly ve středu blizzar- -

dem při kterémž v posledně jme-

novaném státu teplota až na 22

stupně pod nulu klesla

V Pittsburgu usmrceni byli
ve čtvrtek roztrhnutím se setrvač-

ného kola v závodu Oliver Iron &

Steel Co dva dělníci a dva jiní
těžce zraněni

U Clevelandu udála se ve

čtvrtek o 5 h z rána srážka dvou

vlaků Chicagu & Eastern Illinois

dráhypřičem 3 zřízenci usmrceni

a 6 osob více méně poraněno
V Pcrry Kan vyloupena ve

čtvrtek z rána tamní banka a z po

kladny kteráž dynamitem roztr
žena £1500 na hotovosti ukrade
no

Kaťarrh nemůže bjtl vyléčen

tn?tnfml nnllkiu-nm- l noiiřvuíll tvto nomnhoQ
(limáliiioutl ildlannlunu Kalitrrh lont li rovni
nnbmuNUvnl mmuh k ▼ylnwiil Julio íhpo-ifv- bl

Joul luk& mltfnlch Kutrh l'urn
niivín vmIiInX nAttf nMinnnu kra Iln
ti hUny Halí' Kmrrh Ctiro nnl léknm

mtífkiHkfm Hyt Jmlniro i nJ-llic- h

lékard r této himhI [mi mnoho t a JpmI

(IiwkI pravIdťlnA phd plníván Hklálá mi

t nejlpU'h lllvek 1 Jcou mimy rxlu
nnjlopiiinl prtMtMky krev ťlHilrltnl a dílnkii-- J

pHmn na nllnnuté hlíny Ikikonnli komhl-niu-- n

tfvou tt liU pFlHMii JtHil pHi'lni)ti tuk
táxntfnfrh vfHllk6 v leíeiii kaUrrhu Zilo- -
lonloiluavMi-e- i I

FJ CHENKY a CO maJlUil TOLEDO O

Na prodej u lukárníkí conaTflo

Kamily PIIU Ju ne]leptl

Pánům úfadníkfim spolků

- v y J - "
f JuurnaU denní knihy a jiné od

ůc naaoru u ťOKroau apaao

EDISON

vynálezce v oboru elektriky jest 21 roků

POLITICKÉ

Demokraté v kaukusu

Ve Washingtonu odbýván v úte

rý kaukus demokratických poslán'
ců za účelem usjednocení se na

tom jakého stanoviska strana v

otázce kubánské finanční a ban-krot- ní

zaujmouti má Kaukusu

zúčastnilo se 125 poslanců a jed-

nání bylo velice Čilým a výsled-

kem bylo přijetí resoluce kterou

strana vyslovuje se proti zamýšle-
nému stažení z oběhu zeleňáků a

pokladních not vyslovuje se proti
rozmnožení výsad národních ban-

ků a proti zamýšlenému snížení

daní jež přítomně platí jest pro
uznání Kubánců co moci válčící a

jest pro přijetí spravedlivých zá-

konů bankrotních
r

Mlstské volby

odbývány v úterý ve 13 městech v

Massachusetts a ve všech otáčel

se zápas o otázku licenční V 7

zvítězili přátele osobní svobody a

v 6 vyhráli temperencláři Celkem

odevzdáno ve všech 13 městech

158120 hlasů z nichž 81615

bylo pro licensi a 76505 pro pro- -

odevzdáno hlasů 159841 z nichž

bylo 84076 pro a 75765 proti li- -

rnnci

vysitibo fckolnluo vzdělaní

mourem dolar 7 r 1804 kterýž
dle udání znalců ceny řio000
má Dolary tyto dle udání min-

covny nalézají se v oběhu pouze

4 z nichž 1 nalézá se v britském

museu 1 nalézá se ve sbírce jed-

noho peněžníka newyorského a

třetí jest majetkem jednoho jižní-

ho boháče Dolary tyto krátce

po jich vydání byly z oběhu sta-

ženy následkem toho an zároveň

s nimi i padělky se objevily a jak
mincmistrem ohlášeno pouze 4 z

celého vydání zpět se nedostaly

Nejlepším při tom jest že na ten-

to vzácný dolar činí si nároky ce-

lý tucet občanů kteří tvrdí že to-

ho dne omylem dolar tento v ho-

stinci udali a že by jim vrácen bý-- ti

měl

JIŽ počtvrté

vynešen ve středu v San Francis-k- u

rozsudek smrti nad dvojnásob-

ným vrahem T Durrantem a sice

určena soudcem poprava jeho na

7 ledna Právní zástupci odsou-

zence dosud nevzdali se naděje
že podaří se jim svěřence svého

před oprátkou rachrániti a učinili

proto také bezodkladných kroků

aby případ ten následkem učině-

ných prý chyb zuovu nejvyššímu
soudu předveden byl

Zmrzl

U Scranton Kan nalezena ie
čtvrtek zmrzlá mrtvola J II Mar- -

r '
Policie chicagská

dostatí se má pod správu zvláStní

policejní komise 3Členné jejíž

jmenování guvernéru by přinále-

želo Tak aspoň1 jest plánem re-

publikánské většiny zákonodár- -

t stva kteréž přítomně zvláštní za-

sedání odbývá a dotyčná předloha
bude prý již v těchto dnech podá-

na i Komise byla by 3Členná a

měla by nad policejním odborem

moc svrchovanou a jedinkým
mocí její bylo by že zá-

kona o službě civilní Setřiti by

musela Mayor měl by kontrolu

nad policií jedině v případu
vzbouření To se rozumí Že de-

mokratická menšina proti předlo-

ze pracovati bude vším možným

sposobem neboť přijetí předlohy
znamenalo by i porážku celé ma- -

- iinerie chicagské

Pneumatická pošta

zavedena bude dle všeho v době

pejbližší v Chicagu Poštmistr


