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THE WESTERN CLOTHING CO

Třetí dvéře východní od 14 ni Douglas ul

tiT KsMjf k fj koupi od rá otoVk oblrli v tomto sobotním prodeji
l'jiiku doeirktt rUrmv
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to]l t provdlot kutdiho lov

nelíbí Víe jest nové a tuodní neboť

STANDARD FOOD
H svými praty ? Pakli ne tik byte mílí
Ct mya!lt že se vám lo nebude vyplácet?
Ci že to tuze mnoho Moji?
Či vám to snad nenapadlo?
Neb Jutě se rozhodli krmit jím až n podzim?
Pakli ano možná že nám chcete pát abyc liom 4m

sdélili co ílokáíemt ? My jíme jiným ukázali k jich upo-koje- ní

profi ne vám?

Prasata krmená tímto krmivem

váží 200 liber v t měsících
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firmo pr]k'in
Ítrut%4 irJfitÍ ft IVrtí Pál

tkn ji! ř)pj imi!uj) # Vídní nikďi

J i vt!n f pohromy jk4 utrhla # ln

7 řrv6 o l Iwlirl řinol n l Vid

ní (k'líi i5ttivil vvrhvíll tito
fit--t řt hli-ln- i tpoiMty Millinny
tl-u!- í v oknech a n vítilnách rot

tito itrofuj zbaveny itelfnfi a

kfřtinv roibitr Pohříchi také

níkolik lilvkých lívotu utrc
no a 1'řifrlné ooly třlc zranřnj
Kroupy velikimtí zde nebivalé a
daly o celou čtvrt hodinu v tako
V Cm tntioJíitvl ie ulice namentl a

nady zejména v severozápadní íáti
whi ne které strany katMtrt fi při
lis v nřkolika málo vteřinách po

kryty byly ledem al n% metr vynoko
ba na třklerých mfatech na kterých
se kroopy hnány vřlrem srazily

bylo ledu až na tři metry Aby ka

tasirofa a siiouatv krounatni ziiAao
i

bené byly dovrSeny řítily se po kru

pobití r mrak ft potoky vod a po ku- -
nech ledu duUvila se průtrž mra
čen která vie zatopila Po ulicích

oduáSela voda napadané kroupy na

místa níže položená kde je hroma
dila Pokud známo bylo iiejb&ře v

0 okresu vfdtňkém kde byly hlav

ně podiemnl byty dilem zatopeny
neb kroupami přístup k nim zatara

sec Jak již podotknuto vyžádala
si tato Živelní pohroma též několik

lidukýeh životfiv mezi nimiž cékteří
Češi V Piatru zabity dvé osoby
Jedna z nich je Václav llfižiika

Ukryl se před krupobitím pod silný
strom který véak byl vichrem vy
vrácen a padl na Ufliičku jemuž
roztříštil lebku a k nepoznání jej
zohavil Kftžickovi bylo 21 let V

bytu Františka Čecha utonulo 7 mé- -

eíéní nemluvné Poručík Holub byl
J ídním ze 14 vojínu kteří poraněni
téžco pádem s koní jež se s nimi

při cvičení následkem krupobití
splaíili

Turecká vláda obdržela ze Sofie

zprávu že pravá příčina pádu Stam
bulova byla tato: Stambulov aoinil

přípravy ku svrženi Koburga akní- -
žetem" bulharským rnél býli provo
lán syn Alexandra I3attenberga ny
ní chlapec Étyřletý Kdyby se byl
převrat zdařil Stambulov byl by se
Mtat plnomonným regentem až lo

p!nolet08tí mladistvého knížete V
zemi nenastal dosud klid Všechny
pocádky mají napořád hotovost Z
Plovdiva byli vyhnáni cigání mezi
nimiž Stambulov míl své příbuzné
Jejich MotciM Stambulov propůjčil
méžranské právo méuta Plovdiva
Z cigánil Stambulov verboval po-v-é

ntié avoje kla':káře a kterými al

celou zemi Stríékové le
ho jnou nyní s Plovdiva vypovězení
a stany ve kterých za méstem by
dleli strhány

Jedno jízdné ziohfi resty
Dráha MK & T prodávati bude

bude jízdní límky dne 3 a 4 čer- -

věnce do všech míst na téže dráze ca

jedno jízdná za obé centy Línky
platit budou do 5 žer věnce TDx2
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Aallonal 011 ti 1'alnt Co
10TH-- 18 a U ward ul Omaha Mel 1

MM puly
Posleto nám své jméno a adrert'

zaSleme vám knihy cirkuláře mjJ
atd pojednávající o krásné fon
onadé jež před nedávnem v okr5
Barron Vis„ z ložena byla Nek ]

pujte pozemky dokud jste nepřecevj

tyto obřžníky Jest to nejlepíí pb
ležitost k zinkání výhorné farmy 2

poloviční cenu co stojí a to v hezi
tenké osadé Áíám na prodej 230'%
akrft výborných farmářských pf
semkQ fi
Pilte si o mapy a cirkuláře nebuí í

vás to nio státi K Itnsiiolt i
TllxS Kau Claire Wis4

Pronajirio 80
kovářská dílna! „

Se vším kovářském nářadím v

~ m iiviun J " "lili SJJ n

jetníka Vzdálenost od Wilher V

mil od Crete 8 mil Kramer Taií
camer Co Neb Přihláíkv déitf
se pod adresou YAr Prheh-- i V

Tllx2 Wilher Nebfh

BROWNING KING & CO
kteh víe námi ni vyrábřjí a vyrobené prodávají vypovč-děl-i válku druhým
závodňra toho druhu Uznávajíce zlé časy na vAtch Hlranách a držíte ne
heHla: IJpt malý wjdlltk nti žádný my první přicházíme vstříc Tvým
potřebám lide americký a urážíme ceny odévft a jiného inuínkého zboží
na nikdy před tím nepamatovanou láoi

Navštivte ná5 nejvřtší oděvní závod v Lincoln řízený Čechem panem
řred Iíeřmanim a přeuvědčte se co za malé peníze možno koupiti
Obleky které jinde jnou cenřnó

$2000 prodáváme za $12 50
$ 1 5 00 prodáváme za $8 (M)

$ 1000 prodáváme zi $5 00
Neien láci a!6 i ieiich hodnotu zaruřenVmp oni W rla&£nA

roh I I ti

Tržní zprťivy

Mnl# klaaUa l4al aiaUdkta
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17fT0 4ob)tta kTiki }t lml alaby

tiJ dk-- m uUi'ii Jldjr a ttav Irha ldIřiO
aalw ithnU aa Irb dbc Co aMvat

dbada m om u toa ( u iU1U loíiií
voli platí a U Í 00 piknt 11475 d--

ilM(%4M a proatřtdul 17i4 Krávy a Ja-

lovím 1 OO&JM

V{ řoábo dobytka Ul mílo aa fl4il a tialM
easy aUauvlU Prodává aa ta t &

Omaha t frrvaaea 1W4

PHvui dobytka do Irha adojlfbo tydnl tom

to rovná ao aal pMvota týdaa mlnaUhn pHve

Uno( 10418 kaad hotiJlo 11371 v přo4bo a

XTH4 akopovébo Trh b)l po vátil dli tyda
mrtvy a tiaoapokojivy )likul pro atávkn na

dráhách aa málo vyválelo a odbyl obmaval a

btavnl na trh dmuárl Probi oaoy byly akora

Bil I konc m mlouláho tydoa aHI tdao před
lim
Krmená vU prodára]t aa nyní ta l00@á43

bhfl t3Sf4OOj krávy a Jlovlca H(VtJ0O
váUiooa ia0oii36Oi voli k lira 3 0O%350

Dobyť k vepřovy Ja b viiájíl a4 př4 týdoa
Prodává a ta 14641 4 W váUlooa I47wi474

kf áalo Jeal baa tmiaj Bejb pál atolal i ranko
va ta lyl4 MBtl: k aakládánl 10

Vajea M Jaoa avny nmínín I o tucat ala

obebodald alMuJl 1 mnobo lplnob vaje a

taaylá ktorl vyladuji mnobu prám a přaMlie- -
alm

XnM poílná byt hojnijl a eaaa klaala Ba ISo

libra

StLoolasVrvanca lá
PUbIm oi4t klaala v caní Prodává ta ta

U'1 pro fár! 6t4 pmaioae !

Eeknřtea BaproU torna má eeoa llo

Bavlna proittadnt T 1-

Oziiíímení
ct pp obťhntlnikfim a kuřákům

že vyrábím velmi dobré cevké špičky
dli kostky k dýmkám a nejlepsí
jádrné kosti a v zcela nízké cenfi

Jednatelé přijdou na vysokou proviní
Jun Msžís

TlltS 361 I VUh St Nw York City

Ozníímeiiř

Tímto oznamujeme svým přízniv- -
cQm a známým Že se dnešním dnem
firma Svoboda a Pavlík rozeSla
Pan Václav Svoboda obchod povede
dále a pan Jan Pavlík se odittchuje
do Prague Saunders Co Neb Pan
Vác Svoboda jent oprávněn všecky
požadavky firmy koleklovati a do

pořádku uváděli Dokujeme za do
savadni přízeň nám prokázanou a

doufáme že p Svobodovi nadále za-

chována bude tdx

V úctě Souioda a Pavlík

tímto: Peníze se vrátí když se oblek

iieyjntwiuie více ne rauzeme proaati unceme přízeň Vá víecb a tu
jiHtS zÍHkámc jestli jen jednou od ná kouj-ít- Vyplatí ne Vám to z

nem přijeti a svých potřeb zde vybrali aneb zaélete popis obleku a
my Vám jej zaSleme k probodnutí na C O I) Snížení toto pofrvá do

Tn& oT)ť-lwd- y jmou vi
New York Brooklyn Si Louis Mo Knsa City Mo
Chicago III Milwaukee Cincinnati O Philadelphií Pa
St Paul Minn Minneapoli Bolon Manu Omaha Nebranka

Tincolii lVehriíMlm
TOVÁRNY v v y yewr York Cíly a Kockland 31e

Prasata nehynou na vepří choleru
ri i tr ti nliiritk

Hog Cholera RemédyPrussian
!PBi:8K?

w Napomáhá
f i —U j Čistí krev

PBOSTftEDEK PKOTt CHOLEŘK PHáSAT)

-
j

—

j ibiij svat

proti vepří choleře
My Mroťujem Unto prottfdk 1 íjltóí eloUrn uab

Vrttfro pění ptkll m poalivi dl M Vyríbl m

D Hopkins & Co Omaha Neb
OdroloJU M B Vabrukt Savlnm ul Pirkn k

tráveni—UdrŽuie žaludek v Dořádku

fám jkmUhj ttU oUInlky nTidy dnami

TTnlnA nbínr ftTflTT za 2

centy
Mim a Drd! v eiikrch osudách t

borné farmtnki poiamky lo mnohrm ff
ni)i n4 aknUuá Jlcb ecaa la proto U
MVHt byt FUODÁKT Plit
13T Brna IlAGiM 1'iIKZ

0tbrl Oklk

flu --i o UrnUt liitn pH cbjwdniw badn

Splidy ii tnrohy
Máme hojnou zásoba Spádu a taro

ka kteréž prodáváme hra za 1125
poštou za li 35

Knihkupectví Pokroku Západu


