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Nejvíce obyvatelitva na celé tem-kou- li

má Čína totíl 402700000ríkou IiomxIu fkotiný ylHr

VELIKOLEPY VYPRODEJduli aviak penéi má nejmni
nebot na Jednoho obyvatele

mlt 0 přivil ii fiivrhu nflui

VKlupné na jv!eo ]n v týJnu nt
připadá neutM llxO ve tř(bře Na21 centft ZirníJH Um iokyl- -

Líheň
na 300 vaM iiouno

7a f 1000 celém ivlt£ na etá ae v oběhu ta Eeiat Grove Stácita
vyilUiil'l-l- t cenných

noutí lřlnlkfim % dáli přllelito-- t

probU Inouti i výstavu % docílili 300l9uoíVO alatťih mincí $3

931100000 stříbrných mincí a zaY M CUHVKA Lincoln Nfb
TIIl3m mm JM

Uk vřtSfch jřljrofi

1 Ol ASII CHINA VllADAW♦ 2700000000 papírových penézPrsti Morbtm

Krcoflot pouifvl ne ji! od delíl VE STÍiKDU 17 LEDNA 1894Lékárnický pomocník í"?

brtav rgltrita obdrtl nUta ihniá m Fttljr
Dni Co Ord Kt 3i3 SA East (iROTE

doVy i iipéuhem proti chorobim

pllcntm a jakž odborný lut lékařft
čtvrt mile východně

OD FHEM0ST JIEndobjtkiHké fámu- -

HOTEL NA PRODEJ íjf JS J'S

V pátek minulého týdne byl

pro černochy "černým pátkem"
V Kanna City Mo byl občSen

černoch jmž lavraidil ženu tvou
V Tuncalooaa Ala byl rovnŽŽ vrah

ženy tvé povčien také černoch a

třetí černoch odpykal na Šibenici

pro útok na dívku v Uardstowu

Ky

v New lorku dluje dr Warner

t francoutké tieraocnico odporuSa-j- e

kreoot ve vžecb případech
Toto bode n jvjbranijál atádo Jaké bylo kdy vs vHním prodJI nablaooo takrsnjiol

bá dilná atádo életokrevnveh PoUnd Cblnas Me1 pověstnými ksnel kek bylo ntháno fcfl4rati AST ŽABIA ClurkMO Kb
umí in Lir hrl irir rri(K a daaat váeobeeaŤeh trn V Jedenácti výetavavh

iAI-hr- tr lUdlaia kUrř flekal nrvul evítovoa povíet n svátová vyUví Á A tof 18M

nctlJ ti-- (AI l lernábo p 81 pb-- a en kU-r- y sbkal mnoho ci-- a Dwuan 190 Uj páka vspř dobr plaHledám syna !
ťoknko menlkí thtneau V 8 VtJ 1S (A) svláltá píkny vepř a vynikající plemeanlk

soucbotiu Zkouif ho již čtyry
roky v nemocnici i oukromni Z

počátku dával (i a! 8 kapek dennř

ale pozdřji tkouSel pončkod vřtíl

dávky a ÚMpěchem Jiní praví le

- 1M I Bl Lft
Z mnoha cenných evin teelnbnjl sviástnt rmiaiy svine p snamem w ™ v

A A svltosnámám kanoi pocbáejlclm od O T TM maobo Wllke ovyeh svia bUíca spniaeeyen
liest lořnlml sviními bud u nákn4ch nrasat tiorháHlleleb od Irdná a mýeb V')s 1950 ksnemTržní zprávy 8 evlS vyllhiych v roce 1693 Mest řtyřisdvacett ttledyml prasátky osism sa mnono vyoisa

elo rismniáří Mnobo kanříkd t minulého KU a jodsima Tíí hade v prodaji hnlado rnli- -

Chicago 8 ! duu

kreoaot uraensuje výměty prndai-ci-

a dává IfpSí chuť Jiní připi
Ruj( mu rozhodnou lécivot Stav

nemocnčlého rychle nerlepíuje ka

žel přestává napřed ve dne a po-a- d

i ji i v noci a chuř ne lepfil

dych prasat s 8mm U 8 svini po Dnncanovt Vlky sviní Jsow aaeb budou bNíi Btádo

V pík ním etivu aetrpávtl nikdy ládnoa amool

BiHtita prmls na svátové vystaví riskan nejblllllml pNbatoymi icihoto sUds

Mimo jmenovanýeh plemen budoa též Corwln a Ťectunaeb -

1'nMlei nočně v 10:30 hod Dovoz z dráhy a na dráhu zdarma

Zipado o podest prtj itna Jeho kyiia ]mn-r- a

Táelaf Cob#l kťrý rola 1WW udoMtoral im a-p-

Faalftdul dopil '4 níbo jbdrin bjrl t
WaJla Waib pMi třemi Wy At il 0' b
Btrtrr rpráTa bud vlnil Titána l'k)I tlv j tt
]riii X lt iUr Adraaajta

TJSit AHTOX CTBEL Noiib Bend V-- b

Prodavači se hledají !

mink jwki kdy byly nblunr Prémia kal-do-

objfdnářlíoo Pilte at o podrobnotti a
ttařl Uc3m

THE JEWELL SURSEBT CO

KAPITÁL $100 900 LAIE CITT MISS

Trh ďllol aů poaikid pvD]4!eb en d1
koncem roka aloaiébo přoe )ea setrvivá na

Prodej ne bnde odbývat! pod střechou O víecky kupující bude dobf

postaráno v každero ohledu V poledne bude chutný tákumkUylyh výmřty hrdla skvrníte

krví přestane to aáby a výměty Klottf k ilobjfkérfim — Kdyt Jsem vldno im osnamoisU vyprodej bylo mym pav

i- - a „ii Ltl vi M ilulnlm Kd4 bv!o orodáno 101 kotď crAmBÍrní p

topol ntikém Pleiilo prodári sa sa 61 '41 pro

kvikat M0M%
KaknHcs tól trrá v cca Detniníoí 35a

Ora ] ceny ochablejší i 2 talSo bfly SOV

Žito Ui ] bsa směny ts 44
Jeímen má odbyt clab cena Jeet vlak poně-

kud yMl prodírá as ViHMe

zřídnou Kde bylo plivání krve

přestane to Noční pot ustává lu

až úplné zmizí V noci

nechává ae krconot na kamnech

tffPTft ZDA 1131 A
Kál kráaný 50 V f CESSÍK obaahn

$80 kas sdila ss poptávka bU nepokojena a přeoa ml xbylo "kolo 100 kast myh nejlspiff

mUdyeli svlřat VldáU )sm tedy la ]em se svého suda Jak Jsem aamyilJa prst
Jsi-- Jela biiMl do Ohia sakonpílaáeleailiii náklad nJlpéiob knsfl Jské byly V tomto domov

j
Poland Chinas k nalepeni Od té doby méj syn n jehot pomoo Jsem as najvle sKdébal sami

řl anvs leem nuesna rbavlU ss Jsdnobo t nejlejalob stád v Amsrics Doptát sl pro mlj katalogJmM semeno ]et UmejM ul před týdnemJiá barvoUlíOT obrazy Jakot i

ékary xjdrobuoatl o poTtatiitch nmikomalla utikmen v ihlďto a iroklédoete sl JsdaoUIvé kaey a vlm la bndvta spoknjsal

vais ouřlmné sa mnoo lednáni at drtnd pTOmm mi mpHuné ky řotřcbovaU Jsem VnM pomool

m $135

DoliyUk hoviíl toí n má cna li'4I Dedoeta

krm-- n má odbyt volný) pik ní tuín roli

vříti v ploJié nádobS a odpařovat!
m drachmou cleje eucalyptua
drachmou karbolky a 2 drachmy

naaica uarinnui'] a pianem
Prodáváme la za HOTOVÉ nh n a solila Js--m se Jí byu bodnoo a neváhám řiei volt pMUmmuti pettM pH mém prodeji d'

váhy kol 1400 )ibr prodávali dne po U ts®
CSO aeoo pákoett toIÍ s Nebraaky priinirn

1T lsdtia 1N04-- Baďts mlt přlleillost zJaksU aJleai vi pře Jak do vysuv tal eaova

PraaaU Jsoa v nejitím sUva a alkdy m byta sUisna Udnoa ormol
A M Edward

prfmtnlfv Tk 130 hotoví betfl srátk v Ka obaosv Dřes 110 bndo poskytant

lífRKt 8PIÁTRT komnkotlr
HAItMOME ZA :$ IIAXA ZA $7í

"'rr'"' coiish&co—I') Wiuhlngton rw er y

Táliy W00 llbsr přinesly $464 prostředni kráry
turpentinu ve kvartu vody To

rozSíří po pokoji kde nemocní

jmou příjemný zápach a chlácholí
a Jalovice prodáU sa po $3Wí{a76 dobrá po

t390gISO volky Ic ebora a ltr lafXJftJíí rok ívír na Id proeent drokd sarnřeny pdJByml dluhopisy Sitka I procení hndsposkytrf

váUIaoa po $36033 00
čivy i tiší kašel nemocných ta na koupí přes kdyl es hotoví zaplatí Dopléta sl pro kaUUof T3CJk

F M VVOOUS A 31 Edward
drelebnlk majitelka

Dobytek vepfovf byl koe-- mtnaUbo ty dusXvlriAtní výletna ovocné pozemky o jižním Tem ku oeoy oeliablejii a DIUI tonto tydaa poiiuá VáakXez&mentnani r Clevelanda
pro prodárařs !(! smUeny ehatray prodániV aulmtu dno 30 proi bud o oIbvtl

ívlélStnl yictř(inijlíiicfny tm k tvtt ún ss sa $3 103420 prostfednl ta $53WS 40 a B L DamU prodavač prasat lf Vry prodával dobytkrNezamČHtnaných v Clevelandu JrOtur Perry
HountonadJvptoii TťX lÁMMy }mm na
riloulxm rlobu Vlak- vvlxli fiiiuilv nAlrnu O den ode due přibývá i panují

njlspll lebky sa $340tt4t

Omaha I lednaf( Webster uL v lUliodvďcr' lUtky d

obavy že dojde co nevidět k nija PERRY BROTHERS & CO

komhslotiftH pro prodej dobytka

uiio nno Siuro ae u K U řAT I rKHOl 648
fUaseblMk OmbJíe(( Tll3im PKvos dobytka veebo drflbo byl ▼ talnnlém

tydal xaaa4 bo]aáJ4lia set týden před tím ikým výtržnostem rázu vážného

Tak dn 4 t m shromáždilo ae
vyjma skopovboe4osátiaal píto Jaty pnvs

Western Hay & (i ruin Co lea byl pfed rokem pHvesnnol 13471 hovlílbo
před radnicí ai 600 oaob žádají

Pokoje lil a 113 Exchange Blďg - UnSon Stockyardcích a výhružkami o práci roliISKOKPOKOVANI

Kapitál $10000 úplně uplacený cie zástup rozehnala Na to druhý
den odbývala e na Publio Square

South Omaha Neb

Isjr Doiazy pinemni zodpovídáme ochotně a neodkladně

Seno a obilí uchu nezaměstnaných za účasten

tví a 4000 otiob Nčkolik řeční- - právy trtnt poétoa ib tlefraJcky podáma Objednávky na loapl dobytka k ehov ash M

kil ne vystřídalo a jeden a nich G

Wagenkneeht mezi jiným tvrdilKupuje a prodává na káry — Na vítS

že e muí dělníci sami o avé hla- -zsylky část peníz dána ku ph-d- —

Kontrakty na icno i obilí uzavírány — IIUMANÍ
Viditelné Ozdobné

(CarlBě)! nei oataatý drát)PEVNÉdovící "polubratry ataratí a !e
nemohou appelovatí na boháče

kteří milují mamon mnohem více

tor DopiSte ! pro ceny

1515 1517 1519 Burtui
TELEFOIf 1107 OMAHA NEft

nn 1 vepfovábo a 730 ikopovélto V kaidám

glMt ]mt4 nim zaxaamenaU alepionl nejra te

oeny Jsoa pvnljil a aipokojlvljlt aybrt I rioe

tníaábo dobytka do trlia ss přlvátl nei dřle
Osaa aetnl au skokem ale lepši sa přeoo Ad

dnsa byla cena oebablajli a aitil oa v eobutn

prese es!km jest vyátt nei byla před týdnem

Taai voU váby kot ltst Uber prodávali sa po

4434Q prostfedal tt fikat volt 1100 ai 1300

Uber $3 T0S435 a ebadM od 3M dold pákni
tatoé krávy a Jalovioe pHaááely IS00360 pro-střd-

B

l40eiW kťlto lialnijll od VtS nlla

voU k efaovs a i Ira pmdávaly v od timuM
váUIaoa po $l7oa00

Pobytek vepřový t tydtil mlanlim sa

attoapaal peniknd vlek koncem týdne opát
klesl prodává nyni M a f Invaljl sel pFed

týdnem ta Motei10
ktáeU pKváil aa hojnili a oeaa ]a BlUt pákná

vokova ) M imi k aakládáal laftl
VaJ t4 bojníjl aa nyal pflvat a proto Je m

lovoájlt íerstvá kladená sa 39 naloi-n- á xa

Simaleb skladilf lfieno
Pribete vleho draka Js v trlia skrovněji a sá-

ny sa leptL ZoHU prudávajl ae té € bary

a kachny ai0 orntl kr-n- l I1U1

ZváHaa obmeuiaa Jaet nyní na boy kachny a

ajíoe Eanadeká hasy Je aa lM taoet

kachny matlardekf M $3601100 aajlol 17S#

J00 králičí $100

nežli avé RpolubllŽní Jiný řečník

odporučoval aby ae nezaměstnaní
odebrali na radnici a tam žádali

práci nikoliv ale nijakou milostveřejný notftř
VE WILBER - - NEB Při tčehto slovech rozlehal ae ae

viech atran pokřik: "Vzhůru na IlartmanřjT plot z dráléních ploch — Bf škodný dobytku
radnici !" Na návrh Wagenkne Dvakrát tak twvnf Jako ktrkollv Jln plot Nevytáhne sn nrtvlano m nerosláma

Dokonalí frnfnky plot Jpst vk dnsítifkny xa ok1oIii k trávníku nrb fahradá lJopto
-- i „ „J iriif aivřil(ni Iki i nro kataloir lUrtmsnova plotu s nolv4ichta odebral ae na radnici výbor

Tlachay prio soUřiki jam a STÍřen bndoa

KHral vyKway Pb(m na potamak pfljíq)

M ralMl atak tfroky a na jhln splátky sa

ataaaja aAoUk spnbUyoh po}MaiUAe% a k

spolnoatt Clonboleti skataaoct f
Umto obora tabenpaj fadsi yřířBÍobcio4a

jmi tvarVaiha lapqfeeHl sb prod?t

tralářkyaby mayora pozval do schůze urotrsvniay a iwiirauy unsnum a """'"i "'"""
flánvidarma 1 loj 4 hasibers Ht ew I arh I

OdvítW:— WW Htsts M aLea-- ]HARTMAN HrO LU tt ataa rsrsyta at itiaata vmayor lilee tomuto pozvání dělní
aiavEi pail paku ochotně vyhověl a již ta něko

i M aJ -


