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Httížní zboží

Vlnín řiovf!tit dvojité Sfrky

m
ttO roiliínýcb druhu látk poov

aěných 15c

100 rozličných druhů látek dvojité

Slřky po 120

25 rozličných lát-- kolkovaných
15o

Nejlřpil druhy celovlněných kost-kovanýc- h

látek po 50 a 7:o

Černé látky ol 12jc až do nejjem-nějáic- h

po I j

Plátna poslamky

Liwrence li I plátno 3jc
Fruit of the Loom fijc

42 pal bílé plátno 7c
0 4 sheeting 15c

10 4 " 18c
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Vola 24firti ítípittrova budova
VíUního velkoobchodu Ifpbam
rueker t t!o na Thomas ul a
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tíitty klnul teploměr al na 45
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V htfclton Jí J aaien byl
řtvrU-- vier při přííjíldřní
bnayífin no rychlíkem povoz v

ml řtyry onoby ne nalétaly a je
ru na mfftlč UHnirovna onUtní pak
žce irarířny

V okrtmním vřiení v llome--

zemřel ve čtvrtek nouchotž
i I'ril Itriiatnl V tuři i nrn- f

J )iku vj Šinutí rychlovlaku minu- -

ho lintopailu Hpolu r třemi ou-uh- y

obžalován byl

Prohibiíáci v IndianS prohla-l- i
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Murphy ho kterými z opiUtví a
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nt mfté JpJ tatřelil
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Jnm Jil otiiámilt nebylo
nejmenií pochybnosti o lom le
obm inřmovnami kongreau reo-loc- n

v zájmu Kubánců přijaty bu-

dou a v nenátu jil v pátek pře-váino- rt

větiinou ntalo v nnémovně

podlancft pak ttann tre tak jifttfi

dne neb nejdéle zítra Ohi revo-

luce jiou téměř totožnými al na
ten jediný rozdíl le revoluce nž- -

movny poularcft jde mnohem dále

neuoi jhiíviujm bij v 111 uy ryuj
Státy po přípIS i ne zbraní v ruce

zakročily a mír na Kubě za každou

cenu zajistily Kenolune Knřmovny
zní následovní: "UsneSeno u

poulancft že dle názoru

kongresu na Kubě válka panuje a

obě strany že k uznání co moci

válčící oprávněny jnou a Spojené
Státy vftči oběma stranám neutrál-

ními zaHtati muHÍ UHneSeno že

kongreH lituje ničení životu a ma-

jetku trp&Hobované válkou nyní na

ostrově řádící a věříce že jediným
ttprávným rozředěním oporu jak v

zájmu Španělska tak i v zájmu
lidu kubánského a vřech národu
OHtatních bylo by zřízení vlády

jaké hd tamní i přeje problaSu- -

jeme za názor kongresu že vláda!

Spojených Státfl má proMtřednlkem
i

k donazeni tono ne Htati i NncHeno

že Spojené Státy dosud nikdy neza-náhal- y

do Hporu mezi velmocemi

evropHký-j- i a zdejiími jejich kolo

niemi Jelikož vsak n&nledkem

úzkých stykl lidu nafieho h Ku

bánci a následkem značných styků
oocnoimicn vauou nynejsi obyva-
telstvu naSemu značné škody pQso-ben- y

jiou jest kongres toho náhle- -

du že by vláda naffe připravena

býti měla k ochraně zájmu ameri-

ckých třebas i se zbraní v rukou
bylo-l- i by toho třeba Usneíeno
% Ir al Ku Mantrkti rkn rrrna t in rTuuJ" V I I

všemožnou pooporu pri provancni
resoluce této v skutek"

I'roh lliice poražena

V zákonodárstvu iowském titr
Děli ve čtvrtek ráni nrohibičáci

i

upinou porážku neoor snana je-

jich aby prohibiíní dodatek k ústa-

vě státní sněmovnou přijat byl tak

aby občanstvu k Odhlasování při
'

volbě příští předložen býti mohl

nesetkala se a úspěchem IWIa to--1

lil rřlloh ňntvtnk RO Drnlíll

poražena — Minulým zákonodár-

stvem byla předloha dotyčná při-

jata a nyní namáhali se probiUičáci
O opětné Její projití neboC ústavou

státní jest nařizováno že každý ná--

vrh na opravu ústavy dřív dvěma

zákonodárstvy přijat býti musí
ne! občanstvem o něm hlasováno

býti mflle
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Hílé látky
IJntWfy v pěkných pruhách a kost-
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Do St Louis Mo

Ct odběratelům v St Ixiuis ozna--

mujeme že p J Hoffman ▼ čísle
„ tiriim„ uinrl

Bl¥l nsich li'tft a Jest oprávněn před
platné přijímati jakož I jiné tdeži
tosti vyřizovati Vyd Tok Záp

ti proHpřch Hvobodnčho raíení
IříbrA a navrhli HtmoHtatné čekan-Vípr- o

vSechny úřady et&tní
f

fy: ' V Výbor na z41'ittoti námořní

ť4ízhodnnl 8e ve Htředu odporuciti
'íí Jngrettu ntavbu va' lodí váleó- -

Ifch a 15 lodic torpédových na

ťvMř náklad na 35000000 rot- -

K íčten iertt

t I V Chicagu napaden v úterý k
_ _

eru Bkéb krejcovHký L Itomn

kářem 1 Meinkem a jak ne

í utlučen Následkem toho

i' lir1 "e zamHtnvae'i
Jtrt Nkébúm revolverv k nebo- -

Hayden Bros

Roli 16 a

Každý z rolníků Man se bohatým

Jest úsudkem niiSím že přáním každé-

ho Jest bohatnout i ne snad k v&li p

něz&m sainym Jako sÍSe k vTili dohru

Jež lze penězi zfskati Tak ku jř prívř-nedávn-

do obřhu uvedené tři plodiny

rolníka obohatí Jcdnmr z nich Je Silvi r

King Jeřmen jenž Jest térnřř ziízrutoctn

naSeho ví-k- sypaje r 18!r w 100 a# lli
huílu po akru a tisíce rolníku soudí in

docilí 150 bul& po akru v rwre 1HWI

Dále Jest tu Hllvcr Mine oves který v

r 1805 sypal 20buSlu po akru Každý

rolník Jenž oves tento zkusil víří že

lze rftcílitá až210 1uiPi

Dále Jest tu Oohven Triumph kukuřice

které sklizena bylo přes 200 buhlfr [mi

akru a t Jistotou lze očekávat 1 až 250

buSIft

A což brarabwry Halzer-ov- y Karlicst

jež byly vhodné k jídlu v rore 1W5 v 2

dnech po vysazení a přinfíSl hJnou ilro-d- u

kdežto Champion of the World

brambory Jež ziiuseny h)4y na tisícero

rezliřnjxh místech vydaly od 800-1- 000

4uM& po akru

V novém Halzer evř katalogu nalézí

se bohatá sbírka novy h odrůd jenico
ovsh jcfmsne žita bramboru travin

Jetele a pícníoli rostlin a soudíme že by
se vyplatilo každému rolníku mnohoná-

sobně kdyby si pre WnalK tento zašla

dříve než semen nakoupí
Když toto vystřihnete z 'Hospodáře' a

zaAlnte 10 centy v kolkách ia John A

Halzer Soed Co La Crossv Wis obdr-

žíte zdarma deset vzorku obilí a travin

spolu t Jelich obrovským katalogem

Katalog sám vyžaduje přuYentovou

poitrrnf známku A

tT Nepište nám nýbrž Hrmě která
tuto oznamuje na John A Halrer
Seed Co La Crosse Wiss- -

t

í
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i

)

and opatří

Spolkovým troudem y San

icihcu rozhodnuto v pondělí že

tičí spolkových marAál& a zří
ci v úřadovnfi zápiHníka noudní- -

ejoou úřadnfky apolkovými a

dfŽ vláda za plat jejich zodpo
iou není

Západně od Troy Kam vyíi- -

ho v neděli k večera a koleji
JAladnl vlak dráhy Rock Iuland- -

čeml tři zřízenci HmrtelnS
lent vorů nákladních roz- -

V Siour City la přiíel v pá-- T

nakláÍárně Cudahy ho o

Wymans Zachycen byl
1 hřídelem 120 obratu v minuti
4cfm a než utroj zantaven tíraíř

kont v třle mu roztříitřna

V St Ioum pohádal ne ve

"k zubní líkař K A DM
čolkem vm dr J J Free--

fi

i:

UM"
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