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Doufáme přijití touto prémií
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nonmfnku na avétovou výaltvu
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Kdo potřebuji leaní

stromky ncinl dobře když al dopllou
na p K FuniAi Urowiiville

Neb a jmidají o ceny 1 Furnaa
není právě ve všeobecném pravídeL
ném obchodu ae stromky a aazenlceml

atromkft 011 hlavně přstovul sazenlce

pro avé faimy má Jich vsak velké

množství kiáfních rtlravých mladých
atr trnko více ni-- jich můJe sám spo-

třebovat a proto Je nabízí za velmi mír

né ceny rolníkům kteří chtějí zdravé
ilobré stromky koupili ran K w

Furnaa bydlí v NebniHce již dloubou
řadu let 11 zastával zdo mnoho důleži

tých úřadu a před několika lety byl
zvolen do nejvyftSího státního úřadu
totiž za guvernéra Známe p 1 urna-s- a

osobné a proto jej mflíeme svědo-

mitě odporučili Kdo by tedy potře-Ixiv- al

něco v tomto oboru učiní do-

bře když se na p It W Furnase obrá-

tí a dopíSe mu kh1 jednoduchou adre-

sou (hiirI cky) lt- - V Furuan Brown-vill- e
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THE RIPANS CHEMICAL CO
JO SIUCCE PT1IKET NEW TOIIK CITY

Nízké jízdné 11a jih

Dno 13 února budou jednateli

Burlingtonské dráhy prodávat vkruť

nl lístky za cenu jedni cesty do víech

míat v Tfxiau a na jihu vlbeo

Otaite ae nejnliiSího jednatele na

podrobnosti o apojenf zastávkách

atd aneb dopiSte na J Francia

O P A T A Burlington Routa

Omaha 42— 2kr

&pííly 11 tiiroky
Máme hojnou riaobu ípálft a faro-k- n

kteréž prodáváme hra za $110

postou ca $1 35
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Každý al uietfi

mnoho penří a mnoho bolestí kdy
bude mítl státe doma Sccerovy prikyf

proti bolenUm Iďivy a neuralgii zii 2'c
Kazda bolest hluvy musí o těchto
práScích zinizetl Kde pocházejí bo-

lesti hlavy re zácpy tam jest dobře
užlviitl též Severovýcb pilulek pro já-

tra za 2óc Účinkují jistě a lahodně
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lil W d til 00
%1 obUka pro ai!nl a vrlké pány

vvirod4m I'i II 60 a % ' '') aka

těn4 bo tnot a Mfii) a )M

20oO rtrttťké ledě vlnřfié obU

ky ai 11000
a 00 Oiuliké tllké avrtbnlky po

100

II1C0 relovlnřné milionové zim

niky RúO

Chlapecké obUky a dlouhými

apolky pro 13 do 19 lokA atojl z

1174 dáváme je ta 1175

350 obUkft atojícícb 13601100
1300 % 1560 na vybráni 2 60

375 oblekfl stojících li60 1300

a 1360 na vybráni za 1125

KLOBOUKY A ČKPICK

Mužské lěžké fepice stojící od

75c do 1100 za 37c

Muž-k- ó těžké čepice stolici za
' w

60e po 20c

250 mnžských Fedora klobouku

stojících 1175 $200 1250 a 1300

na vybrinl po 1 1 00

50 mužských měkkých klobouků

Hojících od $175 do $225 na vy

brání po $100

Chlapecké Fedora kožešinové klo

bouky atojfcl $100 za 60c

Dětaké ozdobné čepice po 10c

LXCE PRAZÍCH LÁTEK

NA SATY

32 paleft áirokó IUdford Cords a

Chviotť nlžné na 5c yard
36 palců vlnou míchané prací lát

kv za lOo vard
Kolíkované áotiSe na zástěry 3jc

80 7Jíí 10j 12io a 15o yard
Červená vzorkovaná kalika inói

gnvá modrá kalika evětlá a tmavá

kalika přea 12000 kun po fio ya

PODŠÍVKY POD ŠATY

V této roční době Jest obcho
v tomto oboru alabý nikoliv vňak

llaydena u ná obchod pořád rote
a aklad máme větAÍ než jindy Pro
hlédněte si tento odbor

VÝPRODEJ POKRÝVEK

NejlepSI výběr a ceny
aneb aa peníze vráll

LNĚNÉ ZBOŽÍ

Zvláště laciné ruěníky Hickory
a damaSské ruftniky s třlsněmt

je bioduihó bílé plctHiió ručníky po

10o„ atojl Jistě od 15? ilo 250

2000 ubronskfl a Iřlaněmi 25o tu

cet jiní za no Čítali 9I0O

BAVLNĚNÁ PLOTNA

Dnei lest zvláštní výprodej bíle

ných bavlněných pláten po 60 yard
Prohlédněte ai je Msme vaVcky

možné íflky bílené polobilené i ne-bíle-

za nejnížsl ceny

MIDI BIOS

Výprodej celý týden

K př&nl bf to b)lo vM)C Hliode

radnici ani prpteiu nehnul pro ďchy
afi mu pomohli pFed 2 roky do rady
0 warda má nf kolik uchopnch va

íenyob a oblíbených Lrujanft jií by

ji mobli v ra lé d(Utoja6 7atupovat
aviak ti vzdaluji ne véeho co tavánl

politikou a neliboill no o I nS od

vrací Není diva řádnému obGan

e takový 'lechtelinnohtei' juký do- -
1 iud v oné wr 15 panol do té duí

cprotivi Cillerťn bratr enámóh

E ly ae v 10 wirdé uchází té2 o při
tefl Cechu a doufá že a jejich při

V ípénlraobdríí dominanci zi ralnlh
v kteroužto uraiie uuoa pry zrovni
tak neziítnfi pracovat jako jeh
"brácha" budili l ti2 zvolaai

Mí'

4rp Klerkem v oďlftlenf pro poštovní
4)111 poukázky a registrované dopiny na
%1'f LI! _

I jest ji! m!adý P Slťpiuka tu mm to

I Oaumrukra který jrajnovini jak
anámo odmítnul

j
h Anglický jeden denník zdojSI
1 óvéřejnil na vlastni úúet platební

HT i U JII AI _ lt A

[' I eeauaiu vsetu kiisuhvu
'' I' co! bylo dle usnešuní dera kooven-'- 3

ee tvatou povinoostí niSi)ho ma-- i

V Jor terý anad pro amó "opravy"

y aápomněl oznámit poplatníkům ki
i U na veřelné 'unko4tv v luínttkA
li " — ' ' '

'4f 'iM a 11 ¥

'loíoa pODOiiino it usiatno pan

Vlopkioa zdá ae 2e rá 1 po paiuku

'Alibnj ale po Sertmm nral 00

i jplof jak miohy 1 n išioh poiitikara

oyoí doznává který v potu tváře pro
f' naho dřel Mtyormi z avé zvoleni

jjiajo dékovnti pouze Čichám jel blány
Vjf ' vými rozhodli v jeho proapéch a za

w
1 to takový nevdék kury vAak otevřel

'ýooimoobýtn deraokratnin jil nyní

' wíf Zatím co v politice ae jen tiňe a

I ř pjtají praoujH roumM ar mano- -

lJaxtnl rej po čeiikýuh okrnnfťh tak

í
(
Vířivé a bujné Jako by nouze a bídy

i l"f ! lebylo a noMbaly neitovioe Víude

'i


