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Milké pkné takátkové oble-k- y

s delšími kabáty buď

Je In od ii i neb dvo)ilA pf
praa v kaífitira chcvlot neb
Mellon látkárb obleky kleré

stoji ca J0 a %T1W naás i
cena U

Mažké obleky jelnoducbými tfC

neb dvojitými přes praa ka-- 1 '
bály celovlnřné černé nebř- -

modré %L£

Pěkné Kesrsey a Bcaver télké
'

inuldkó zimníky které se jin-- y L

de prodávsjl sa 11000 naš e t
cena %'J

Mužaké téžké Mellon zimníky ť}
jednoduché neb dvojité přes j
praa jinde se prodávají sa #

$12 6 naše cena $7- -

Pěkné těžké Freize kabáty a

pláštíkem v černých hně-dyc- h

a Oxford látkách
ukutečná cena $15 ji

naše cena $( i
1800 obleků pro chlapce od 4 t
do 15 let z nejlepšich látek
kašmír a skutečna
ceza $0 a $8 naše cena f f

700 oblekli pro hochy pozíistá- - í
vajícl ze třech kusflod 10 do %

16 let cclovlnéné látky stojí v)
za $050 naše cena i t
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Brazilská Java 17cyÍJ
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1

58 palcíl široký nebílený dámu
25o yard 'O

29 paleft široký polovlnéný lisí
3u yard
tri -- i i tiv neru uarev nejiepsi laixy

podšívky 4o yd
U-- 4 marseilskó deky $100 J
Kostkovaný šotiš na zástěrS V

yard V
Celovlněný červený íltnel 1J
Nebílené ručníky 5c ► V

Tmivý iotiš 60 yd
'

Perkaline který stojí 15c jent
10c yt W

Nové podšívky do rukávů ť
15o a 20c

Čistá bavlna závitek 5c

NeMepší barevná látka na kc £
3o yd

Tmavý bavlněný ílanel 5c yd#
Nové kaliko na deky 5o yd trf'S
Celovlněná sukně 09o 'if £
Bílé háčkované deky 47a
Perkalfn na po JSIvky kierCÍ" L

25c nyní 16c yd
' v

2J yardu široký bílý damaiVL
$100 yard
cerny nneuf a seay bavlnA)

llanel 10c 12}c a 15c
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Averarim takto umě-lnání- m lékár

nický pomocník mlatním redakto-

rem ťliicK nové talolsníbo den

Diku republikánského s stal

Blahopřejeme lChiatfkému Občs-n- o"

k této 'vydatné" síle

— Z minulé dva roky měli jme
mnohokráte přllelitosl pouk4tati k

tomu ! ol tó doby co republik4né
v okresní rdé vřtAiny nbylí cil

lítosti okrexnf íprio4ny byly po

ctivřji ntl kdykoli? před tím a ie

vidy kdykoliv o cřjtké vydAut e

jednalo bledfno k torna by kde

moloým to bylo tíemožni uspoří

popUtDictvu docílena bjU A

přednfra e komínařft okrentcb kt--

aijera poplatnictva vidy na myli
míli byl komisař Slenberg kterýž

' nyní o enovutvolenl v dÍHtrikta na-ie-m

ie uchárl s kterýž tudíž br bia-a- u

kaidého občana poplatníka obdr

Jetí by mél Odevzdáním blána

pro řJtenberga a docílením cvolent

téhož bude moci každý poplatník

býti caítHtčn že v okreaní radé ta--
sedati bude muž tájma poplatnictva

povždy dbalý Že íiHodati tam bude

maž kterýž vhvfim bodlernké kiiky

přístupen není a co hlavního že bu-ďe-

tam míli muže kterýž veAem

a v každém ohledu učiní v t&jmu n&

vžech víe co v moci jeho bude

— V minulech dnech dostavil ae

do Daií red míntnoati kandidát jisté

strany by ot&aal ae n& na amýSlení

íeakého voličstva v politice Od-povftd-

Isme mu: "Čech obyčejné

jest horlivém a vytrvalým pHvrŽen

cem té atrany ku které ne přiinavá
a podporuje ji veskrze poutě a tou

výminkou když jedna ae o Čecha

Ten jet n&m vSem přední byf ná-

ležel ku Htraně kterékoli" "Pak

taalubují Češi vieho reopekta a

úcty—" odpovčdčl nám Američan

Doufáme že jame se nemýlili a že

zejména letos dokážeme jednoavor- -

Dým volením a podporováním te-

nkých kandidáta že jame tak dalece

národně uvédomolí a zapomeneme

politického náboženského a jtnébo

presvédčenf odvrhneme osobni

nechuť a z45r jedná li se o krajana
Ivetou více než jindy mflžeme doká
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bodoa j od likii t poalii llp
mxnula tyli dva dtac#ti bdary
kritrl tt vk cáby yp4tránsaj
likof u% tluráky a nf rl#ny by-

la utrrna a v j 4tk ff tvář aou

r v trríuím autidtt oatana
M(up jj( ládal (a o llolanl pt

líceni do pMitlho období oudníbo

ktiríito ]4diti an k tomu doata

třiných d5ola míl vybořuo býti
tuu-!í- ) a tím také bttretn4 j ropu-Alf- nl

střřťuky jfbo na avolxxlu

lajiíířna Hlavni avřdek atálnf

okradený probtáil tolil t nemnže

v Ornáte do té doby e povalovat an

lálf iitostt obrb'dní do Han Franci

oka jfj volají a nevyplatilo by re

mu prý aby k pfíítímu taiedání e

dontavi! a výlohy tím apojcoé 4m

i kry- l- a to vře jen k %&li tornu by
dívku ta do káznice doatal Ná
ledkem toho ohláoil že proti ni
védčiti nebude a roto také žaloba

proti ní vybosena
— V pondčlí odpoledne tmřd v

''Unič" po bemoci témřř tři mřslee

trvající mladý krajan Fr Kulhánek

Pohřeb odbýván bude ve atředu sa
účaatenatví spolku Kytífů av Jiří
jichž dlouholetým členem teinulý

byl

— V pondélí odbýván v mřaté
naSem dvouroční státní ajezd kato

lického dobročinného spolku "Cath-oli- o

Knighta of America" — Na

poaledníin sjezdu národním téže or-

ganizace usneseno aby národní

sjezd příští rok v městě našem od

býván byl a proto na sjezdu tomto

jmenovány výbory kteréž příprav
né práce podniknout! mají
— Chas Kaděra bydlící s rodiči

svými na 2 a Woolworth ave při
Sel v neděli odpoledne k vážnému

poranéní IloSík vyskočil si totiž v

Houth Omsee na stapátko jednoho s

vozu poítovního rychlovlaku chtěje
se na nádraží omažské svéntipři pře

jlžděnf železničního mostu na 13

ulici vystrčil vsak hlavu příliš dale
ko tak Že k zemi sražen byl Po

ranén byl značnou měrou na rame-

nou těle i hlavě přivolaný k němu

lékař prohlásil vsak že Šťastnou ná

hodou poranění smrtelným není

— Jak se podobá ošetří město
naše při příštích kontraktech na

aifaltových dlažbách hezkých pár
centS neboť dosavadnímu monopolu
Barber Asphalt Co vzniknul koňku

rent v osobd Uugh Murpbyho kte-

rýž doposud pouze kontrakty na

dlažbu granitovou bral V pátek
otvírány výborem veřejných [raci
nabídky na dlažbu kteráž letos jeíté
provedena býti má a tu sp&sobeno
všeobecné překvapení otevřením na-

bídky Morphy ho neboť týž nabíd-

nul se tfi dosavadní nejnižíí nabíd-

ka na dlažba asfaltovou 1241 sa

yard obnášela provésti ji sa 1207

nejnižíí to cenu za jakou kdy asfalt
kdekoliv kladen byl Jakého vý- -

zaarau nízká nabídka tato pro město'
'

naše má seznají čtenáři naši i toho

— I Iliřtflatř p4l tnlls !

nifiti nařnrwřiy byly h pljíl lnl
trati 1 M dráhy plihnsvíím se

vlsksm pl Mary fiwysřvá a tn! lil

jfjl devra druhá pk tfi defra

byl iptltk poranlnt !

d#fit owib jl pobili iníit řieil

stf ss nalítaly natíráno nrátftl
slitém A kleM pliblilosí

ku klilovatr lidnťlio výatrtlrihti
tnamt&i ncdávsIL

— V jVitiisvitle ypán byl ve

středu odj-ol- e ln studna! Chss Mc

ctlým řipěnlm podařilo se zem ol- -

straniti když však nešťantnika na

horu táhli sexula se sem znova a

McNealy saaypán tak že když ko-

nečně k němu se dostali mrtev již

byl
— V Plattsmouth jtoutřelen byl

nešťastnou náhodou 26letý Milen

Curry tak těžce že pravá ruka v ra-

meni odejmuta býti mu tnunela a

ještě vyloučena oeoí možnost ie i o

život přijde Curry chystal se vy

dati na lov k řece Platte a položil

proto o"tře nabitou pušku do vozíku

nešťastnou náhodou nějakou však

rána vyšla a celý náboj jemu do pra
vého ramene vniknul mimo čehož

několika broky i do prsou zasažen

byl
— V Dakota City zatčen v úterý

mio týdne Herman Freee čekaneo

pro úřad okresního návladního okre- -

su Antelope pro zpronevěření 11500

Ilomer State bance Freese byl v

roce 1891 kasírem banky této a v

noci 1 listopadu téhož roku přišel

probudili přednedu banky a sdělil
mu že prý při práci v bance dvěma

zakuklenci přepaden a o $1500 olou-

pen byl Jelikož všeobecné vážnosti

se těšil bylo mu uvěřeno a neačině

ny proti němu žádné kroky Záhy
na to se Freese úřada vzdal d&m

svflj jistému Norrisovi prodal a do

Antelope coanty se odstěhoval V

pondělí začal Norris čistit studni a

kdož vylíčí překvapeni jeho jakož i

úřadníkft banky když vytaženo od-

tamtud celkem $112825 akdyžčlsla
bankovek a čísly oněcb jež bance

před třemi roky ukradeny totožný-

mi byla Následkem tobo vzniklo

proti Freesovi podezření že tehdejší
pověst o oloupení amýšlenkou byla
a že vlastně sám peníze ony odcizil

Zpráry osobni

— Ji Jtoaa ml4 obchodník t Mllllgo
býval oMaa omaaak pHH 4o Omtlif na r4--
kolik dal ia otMhoSVai a aattiU iriao tTtkra
který v aoaioealai ao naUaa Jak ]l aa ptán
Jloliorl Ttdítl Jdo má vunkov k Saka JhI
6pla4 tpko]M O 4tooh aaek arnoho nvt

FRANK ČUBA'
ČKSlt řRirSÍI

SCHUYLER - - - NEB

Zartapa) pH rtech aoadaoh p"JltJi proti
kal a4apolalUv4]ISaa ipolWaoil ntltala
pont aa aaaioTtt taajoti-- vjraiálit StSlotvf
C—k na~tr

čtvrtek před krajského soudce pro
znáailněni čtyřletého děcka posttven

byl odaouzen byl soudcem Hcoltern

na 20 roků káznice při těžké práci—

nejvyšší to trest jaký! vilníkovi to
mu dle zákona vyměřen bytí mohl

Chambers jest jíl dědkem 63 roky

starým

NEB R_A_S
K A

— V Brainard pomýšlí se nastav
ba akciového parního mlýna K

ůčeli torna bylo min týdne již přes
15000 upsáno
— V Keirney zastřelil se v pon-

dělí min týdne následkem neopatr-
ného zacházení s ručnicí Henry
Ilaase z Amherst

— V Lincoln odbýván v úterý
státní sjezd tajného řádu Podivných
Bratří (IOOF) jehož se i několik

delegáta českých zúčastnilo

— V Ainswortb započalo se kon-

cem týdne s vyměřováním zavodňo-vaclh-o

kanálu kterýž z řeky Snake

nákladem okresním zřízen býti má
— V Blue Springs zemřel v patek

farmer J B Swiler následkem vnitř

níbo poranění jež mu kopnutím koně

do podbřiší spQsobeno bylo
— V Fairfield vyhořel v úterý z

rána obchod Lalzke fc Iíayeae čímž

škoda 17000 přesahující spfisobena

byla Pouze as polovina jest pojí- -

Stíním kryta
— U Ezeter vyhořela v pátek

far-roero-
vi

Jos Gerrishovi kutna v níž
as za i 600 itrojft uloženo měl Oheň

Bpftsoben byl a 6letým jebo hošíkem

kterýž tam ohníček st udělal

— Ve Fremont zničen v úterý
rána min týdne požárem pekařský
obchod O F Wolze čímž škoda

1800 sp&sobena Volz byl v obli

čeji nebezpečně popálen
— Prohibičaci v Saunders Co od

bývali státní tvou konvenci v úterý
v Ashland a navrhli následovní če-kan-

Za ponlance C A Hoyck a

A O Keinbart za návladního F M

Williams a ta komisaře T B La--
mar

— V Nebraska City vyloupen byl
min týdne v noci z pondělí na úterý
oděvní obchod J Biebla a aa za $300
bo2f od veženo Téže noci pokusilo

roh 16té a Dodge ul f
OMAHA - má

J


