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řiíovati neboť je liné iouJa prý při-nil-
elí

rothoilovat!jIt ( ktirá utarb
líroto neb míjetka obcotfi nebei
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dené knihy mají cí-n- u % 200 a
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anglické Ctil se tajné evé-- ti po
nákladním vlaku spali ale t ntLo
nohou na traté a JUpadlo bylo mu

roídwno
— Kasír nedávno ibnnkrolilího

banku v Litclfieldu NichoN a jeho

příručí Wilson bylí trati do vyse
třování pro podvody a oba odkáiáni

pod nirokou ku krajskému soudu

— Pánové J Doležal F a J Pro-ke- i

a Karel Lipáček t Colf x Co

j-- li minulý týden na podívanou do

Oklahomy a Texasu Až se navrátí

doufáme že dozvíme se od nich juk
se jim tam dařilo a líbilo

Okresní pokladník Siline okre- -

su panj E Spirk rozeílá upo

minky 1300 občanům kteří dluží

posud daň a majetku movitého za

rek 1893 KUjby tato Jan ovla za

placen mohly by splíny býtt

víechny poukázky na pokladnu vy-
-

ataveue i

uveřejnění oznamující žo csidníci
ze Ikolního distriktu 18K v Cubter

Co vyslali p Josefa Veverka k sbí--

rání podpory a svolili tříčlenný vý- -'

bor jehož adrcM
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UnU Albrecht
Voráček Buwell Neb Dopis ne

obsahuje ani Jména výboru ani j ho

podpUy
— Okr komiesři ve Filmore C'

povolili $3350 obecních peněz ku

zaopatření semen obilních pro po
třebné občany v okresu Každý kdo
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"Jest skvělým sladkým žvýká-tí- m

tabákem a obsahoje nsjltplí

druhy tabáku má jemnou bohatou

příchuť a exelr ntní žvýkací Jakost

spojující v sobě vie potřebné k i

zhotovení výrobku nejlepHho ve

svém oboru"

Každý jenž tkusil Ctimax ťlug
praví že jest nejlepsím

Viude na prodej

Pozor!
Ct krajanům na venkově ozna

in u ji že prostřednictvím mého
távodu mohu Vám

ušetřili peníze při nakupování v kaž
détn odboru ako grocerním stříž
ním oděvním obuvním honpodář
xkém Železářském hudebním zlat-

nickém hodinářském tnbáčnickém
doutníkářském likérním lékárni-

ckém atd

Chicapo jest nepopiratelné nejvěU
íí zásobárnou v této zemi jeho pra-

meny a výběr žádné jiné město ne-

předčí a odtud že i v nízkých ce-

nách není k překonání

Jediná zkouška Vás o pravdivostí
tohoto tvrzeni presvědéiti mrgí
Kdokoliv t Vás co potřebujete s

výse uvedených odborů ať jednotli-
vě aneb společně obia?te se přímo
na mně s ujištěním že uspokojeni
budete hned při první zakázce neb

peněžní a spravedlivé obslou-

žení bude Vás stále nabalili k dal-

šímu se mnou obchodování
Na dotazy odpovím po obdržení

2c poštovní známky Pište o kate
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774 a 778 W 12th St BouPd
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j l))fnufo fá a nf kolik kar obilí

f yti rotetinn j„Ht prý to ku

podivu-pra- ví LincolmtkýJournal—
mT0to hti „ obilj holo_

vými ac miínS tíž prodává na

řiíl Tohoto iřlklalu m£l by být
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opakována v Linwoo l 25 břetna a

na paání sokolu Iirnřnkých bu

dou fraku onu ochotníci Linwood

stí též bráti v Urně a totiž v sobotu

dne 23 břeina Všechno účinková

ní bíiií a ze třech sbora asi s dvaceti

členy hudba bude rdarnia Výtžt--

i obou méstecek pnjde suchem po
ttižfijýro kriiiftu) na seápad Ocho
nioké síly Linwoodrkó ncdyly nikdy
tak dokonalé jtlto právě nyní a ta
znamenitou r&tavu e rucf
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dráhy senátorem mohlo se očekávat
od nébo že se postavení svého u

dráhy vzdá dříve než lhůtu senátor
ekou nastoupí n slibováno ře pak

J louiit lidu a ne ílráze Sena
tor-k- á Ibota nantala dnem 4

března ale Ihurston Je ponud zá

Blu)Cem dr4by a nalézá se nyní v

Oregonu kde odbývá e přelíčení v

jednom t četných soudA proti dráze

bodlá jen jemu sloužiti nýbrž utvrdí

jen domněnku že zťMane i na dále
"luhou dráhy
— Dovolujeme si upozornili nafla
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ku st&aa Wm liurKee sesiávaiící- -
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Mjící se na jiném mítě t I Wm

Burgesx byl prvním jenž koně druhu
lob ve Wílber pěntoval a jelikož

J""0 věnují dobytku neobv- -
cejnou peci a zachází a ním mírně

jřst moto Wilber a okolí známé pro
chov dobrých koní Podobně stalo

'V"l"t J!m![ JtlM'lU ? ít

Vojee U líhni
piaoib rws bliyrb a bníayeh L#ftorn
Miycb a atřbr-4c- Wd-tv- - abruaro- -

' O" uiairovny eirkoir
ináíorialírl pláay ka praktkklaa korali a i
„„drit t i i ad™ um
loaaoU vebova 4rtbta SoOkvuíao krti

lrr:l£Z'4Í?£Zlí
-

K!ffh pila Jt lí#jn4 in4m

jr jm#ň#fri nf tintliijl ansli lil- -

fňih4 ílí#jftl ksřsrrh pnithlni
(ýpMIml Iřfibfřfml A pll

'fcotly jiot t)'jhnjm Mkftřiés
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valí o l 111 o i in ann Idyl
ftsmftý posbyl nsdljs oí#třov4
ni stalo st bfioMným j#st don I

nadlj t IV r a na alleUi sl pto
spis Kamily fbysirlin No 3 obdf
Hit JJ s lsrma f pis t#nto pije
dn4v4 o Uíonf chrosíckiko k

ksil# řiit(ii#n( chřipky
souchotin A Iresejte Thtl' m n

tUfi Mansfaetiring Co CoUn
bas Oblo

Dopili sl o knihu pojednává
jM o raka dr Kartmanovl Colam
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HS3M krfaaáUSSS
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žilo aa U4 Hka bH4 tSam SI4
iafaaa lát mi ca a bt tmint so®M

Laiat taaaaa ]a aUla íobr aaor 11 41

HoTÍd iubytok aá aal laltl cQB aa ařa4 lr- -

4Da CrliiU pikat a Uís ?oU prodÍTa]! aa
U M 4St TaínI oU iip1nt lihy I3S9

al 1400 b prxWJ( a a 14111 SS proalfr4
Dl puk fte34 10 oU k Ura I1S0Q4SS krávy
a JtJaTlaa 1 604 P)
Vtpřoty dobytek tft Jat ul tii eaar

prt4aai Moy )at po I4S0QI4S pjkar
aUaay I4I0ÍU SS Ukky 40fr34tt a4o(4

17 kkky a aakraan S 00409

řHo Sobytka Mirrává ackublya icjatoa
Taporot do v Biiaalta Sna loacaf atn by-

la prtTtteao loilt pvaxa SS04I kat kSatla lka

lfiat ta to ikopoTibo pNvaiaoa caatal
TÍea lolilllll
Volt kraaayeb aálo phiiU XaJIapM do

bytok daa na pnvrtaay bjrlo lUii viilol prt-intr- aa

ItM Ib aa ktarat atrtaoa p )4 W Jlai
iUi% 4t4 váby 1430 b„ pro44na pa 1480
k4tlo dvl tU4a Ubťl 1071 al 130 Ib by
prodiaypolSTlalles Iriry a Jlna pra-dtv- ajl

aa po S03S SO foli k lira 3 toeSSO
VffoT dobytek j—t lapil y aet pr4 ly

doa rha 00 Ilbar 4ky prodával hu 4IS
e at Uhtl po JSo4 40 aHloaplly atdokr-o- y

111% so

ktáalu)taay anaain4 k aUlidial SSa
pritfdal rmikora lomila rJUpli V4al s
vaakova l3lae s aaáalovaa l"Q30a

Vajoa Jak teaa BlaaU pMpTÍ4fil klotly
valní f ani a proddvajl aa Jit Ja atlla
Drlbwt in apM aay Upil (UplM IHasi
krnl TiSiSaikaabay a katy SftlOe

Braabory Jaoa aaay drUI aa liry S0a

apytla7lo
M LoalalIbraa

Maaloa Ja arav aal Uta SUlo S u uua

lakaha prodává aa dráia u 13 ia

U Kimberly Minn uíinřn

bjl v sobota v noci pokus na vyli
nutí a kolejí a oloupení osobního
vlaku aápadu přijíždějícího lei
dík rátnémn sak rocení tclegrafistky
paní Heichertové kteráž rosmluva

lupicft vyslechla a níkolika ranami
a revolveru na oiék je labnala

e

a

it

u
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obilí od okresu požádá muf doká by se i v jiných českých osadách

ialiže téhož nevyhnutelné potřebuje
kJe h Vm H0n" ié7e ova- -

la Koně ve stádě tomto jsou cej-- a
da notu nesoucí 10 procent urokú

Iepi svého druhu a budou prodánya ta pět dnu po vzejtí obili pojistí lémtf ett ri!lbldku kupujícího Vřu l

notu ruortgagem
I kde více Čfchft jet usazeno a kil

dlouho nemoci tak e totavil že ale- -

pofi řásteční povinnonti avé taoti- -

vatí mohl rotneraohl ne nejmUdil
fyn&ček jeho a miláček celé rodiny

dyptherií a pouze vóannéma použití
nového léku proti broiné té nemoci
antitoxinu který mu dr HolovAiner

vstřikoval jest co děkovali že bude

při životě rachot án Krie minula t
nedéli a adravolní tay malého paci-ent- a

ae od té doby inacni tlrpíiil
— V noci na pAtek navítfvili ne

mimi doud dlouhopmráci obydli
II Markne na 21 a Nichotaa ul a

tý! mfile vskutku jít6 býti r4d že

mu i chalupu na 1 hlavou nednesli

Mimo rfisných drcbnoxtí vykradli
mu kurník do potlednf slepice nato-lil- i

a! veíkeré dřiví a konečné i né

kolik balíka sena aeboo vsáli — To

aajUtl vrhá prapodivné svřtlo na

ochrana po!icejnlJak4ž popUtuictva
poskytována jest

~ Periodická etižno1 nULích
iuri) omře trcucp ro'ii i' uy nfl

kteří odbyli si trest v kázm
koféLo W11j0rt lřili it Zn

ci objevila se minulý týden Propu
ilěoý kirinec II K Ilawley jinak
též Frank Jonea zvaný stěžoval si u

guvernéra že prý zachází s káram i

ve autnl afcznici velmi plísně lim
f hotelích první třídy tacházi a li 1- -

ni ovšem jinak
— Chicagská bira pti! tento

týden po káře pšenice k prodeji ie
plán teoto (mařen

323 N lth St
IS HSVDOI kffr

OMAHA NEB
TtaHwtfPaKAXB IUmajemym oiaioiaum a seti do na tuai


