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Cburchilkm E E IJalcb který e

ocbáil o navržení ca státního pokla-dník- a

pracoval proti Broatcbovi

ovíem ruka v ruce Churchillem

ale sotva považován byl ta nebes-pernéh- o

tvému spojenci Kdy2 ee

skončily ve Čtvrtek primární volby

byla jedna vře nade víe jintou a to

bylo že náS pan mayor Broatch byl

úplně na blavu poražen a že ani ve

městě ani ve venkovských předek
tech nebyl rvolen nikde ani jediný

jeho přívrženec vyjma několika v 2

wardě Vlak ani v této vf ardů se

Nfopomřfit navítíviti Vřlký tento obchod V dob
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Nejvíllí neítěitl jakél kdy po
tkalo ktreakolir čenkoa osadu

tje iřiJmě a výíe ovednnýth řá-dt- k

Nejméně &00 českých rodin
okamžikem bylo ožebračeno ně
kteří tabitt a mnott imrtačeni
Nejméně &00 českých rolin skoro

polovice obyvatelstva českého v

St Louisů připraveno o mnoholeté
své úspory a uvedeno rátem na

mizina v bída a nouti
Takové neštěstí hrotné a houfné

musí dotknoutl se dojisU každého
srdce lidumilného a mast dovolá-

vat! se naši štědrosti a dobročinno-

sti Pomoci jest potřeba potřeba
velíce potřeba rychle a pojíme ka
žádosti ubožáků žádost svou vlast
ni ku všem našim čtenářům aby
každý dle možnosti přispěl k úlevě

bídy a to co nejrychleji — nej-

rychleji!
Budeme ochotně přijímat a za-

znamenávat každý dárek buď sebe
menší a sprostředkujem bezodklad-

ně zásilky k rukou ubohých trpí-
cích Zejména ale připomínáme
všem že co má státi se musí státi
se rychle Navrhovali bychom aby
všude sestoupily se dobrovolné sbě-

rací výbory ku přijímání příspěvků
a vybízení ku přispívání
Víme ovšem že co se Nebrasky

týče jsou mezi čtenáři našimi mno
zí jenž postiženi byli neúrodou po
kolik roků a nemajíce sami čeho

potřebují nemohou ovšem přispí
vatt na úlevu bídy jinde Všaic ne
všichni jsou v postaveni takovém
Velká většina může bez ublížení
sobě dolar neb dva neb i více po-loii- ti

na oltář dobročinnosti Jest
to naší svatou povinností co lidí

abychom se dle možnosti podporo-
vali a proto očekáváme že naše
Nebraska nezůstane ani tentokráte

pozadoCo se jiných východních stá-

tů týče v těch nemají osadníci pří-

činy odmftati pomocné ruky ubo-

hým nešťastníkům a byť i nemohli

býti tak štědrými jako by snad
chtěli přeo nikdo nemůže vymlou-
vali se že by nemobl část nějakou
byť sebe skrovnější k účeli torna

přispětL

Zahajujeme sbírka pro nešťast-

níky zasílajíce na tajemníka výbo-
ru částka 1 1000

Vyd Pok Zip a Hosp

— Že východní kapitalistéo nich!

minule zpráva jsme přinesli kteří
novou budovu na spáleništi bývalého
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Obleky !— Obleky!

Mulké celovlněoé obleky mající
cenu 1760 po M7'

Mulké pěkné 'obleky po $750
maji cenu f 12 :0

Muíké nejpi krf jií obleky po
Il2 f0 nekoupíte je nikde levněj i
jak za 2U

Krátké prací kalhoty pro bm:hy f

íoc

Muhké výbavné zboží
i

CfíO tuctů mužnkých British tun
čoch 9c pár stojí za 25c

1000 tuctů kravat rozličných vzort
kŮ zhotovených z nejlepélho hedvábí

1

po 12c mají cenu 25 až 50c I
Mužské cellaloidové límce všech

velkostí a vzorků 5c

Mužské balbriganové spodní prá-

dlo po 15c

Mužské žehlené košile 50c mají !

cenu 75c až tl

--—
Krabice meruněk quartová 12 jo

M broskví 124o
" hrušek " 12o

2lb krabice hrachu 0o!

2lb fizolí co]
21b u sladké kukuřice 3 a5o
31b " rajských jablíček "0 Jo )
10 liber ryže 25o
10 liber fizolí 25c
10 liber kukuřičné mouky 25ol

střevíců !

za úžasně nízké ceny !

Ženské pěkné "Kochester" šněro
rovael střevíce $348 mají cnu
$500 V číslech A až E

Ženské pěkné šněrovací polobotky
75c 98c $125 $150 a $200

Mužské pěkné střevíce $J50 $225
až $300

Ženské kamaše vhodné k jízdó na f

bicyklu 75c 98o a $125

Gilt Edge nátěr na ženské střevíce
15c i

JtaT Neopomeňte navétíviti nál 1
oddíl obnvní v západní části budovy f

od 0 do II řervna Víschny dráhy
rol budu ítlialé vniknu vroIoti pro

koup A iboll nsvltívitl hodlají a

ZbozI železářské

Hnllené ceny v rxllioru tomto

jsou dosud v proudu

Potřebu jet li hřebíky ku stavte

přijďte k nám a koupíte ta ráIe-dují- cí

ceny s

lOd al COd drátěné hřebíky libra 3io
d drátěné hřebíky 3j 0

Cd i 30
4d u II

3]0
3d It II 40

3d I l laťkovaci 4o

Zahradnické nástroje
Dobrá motyčka 11c

Dobrá ocelová lopata 43o

Dobré ocelové vidle 2!)o

Dobré hrábé 19c

Sekáčo na trávu $225

Nástroje řemeslnické

u výběru největáím
Pěkné ocelové kladivo 27c
Pěkná ocelová sekyrka 2So

Hlazený ocelový úhelník 03c

SOstopová míra 33c
Dobrá ruční pila 39o

lim
Prodáváme kola proč 1360
tudíž nezaopatriti v a- - $450
ším maličkým kolo v $500
podobě pěkného ko-

čárku
$050

co nejlépe zho-

toveného
$085

Jsou tak až

laciné po $1JOO

Výprodej
Dobré pěkné módní střevíce

Ženské pěkné střevíce $175 Sně-rova- cl

polobotky 75c střevíčky pro
děti 25c mužské střevíce $150
střevíce pro bochv 98c Všechna
obuv Jest nejlepší jakosti a mody

Hebké fiOo střevíčky pro nemluv

rtata 25c

Dětské pěkné Dongola knofllčkové
střevíce 75c v číslech 0 až 8

Pěkné střevíce pro hochy $125
$148 a $175
Ženské kŮslečí střevíce se špička-

mi z patentované kůže $175 stojí
za $250

Á

i

vítiviti svou "pMtt-Iku- Badii Mc

Clainovou kteráž tam několikadenní
trent si odbývala Přistižen byl to-

tiž když ženAtiné té lahvičku s mor
finem podutrčiti chtěl a následkem
toho na něho Žaloba pro nepořádné
chování vznesena

Nebezpečná doba

Letní doba aěkoii na pohled tak
kránná přináAl s sebou mnohé ne-

bezpečí a mnohou nemoc zvláStě

průjem a rozliěné nemoci střevní
Paní Antonie Kostková z Hed Lake
Wi píše: Ctěný pane Severo:
VaSe léky jsou dobré Mně umřely
dvě dítky na průjem před několika
lety Letos se mně roztonala holěiě
ka tři měsíce stará — již byla koeř
a kůžička Koupila jsem váš lék

proti choleře a průjmu a za dva dni

bylo děcku dobře — SeverŮv lék

proti choleře a průjmu odstraňuje
rychle a jistě letní nerroc průjem
bolesti v střevách koliku zánět
střev a pobriánice Cena velké láhve
50 ctŮ menší 2fictů Nezapomeňte
si opatřiti v čas láhvičku pro svoji
domácnost aby iste ii měli do rtu
v případó potřeby Když jedete z
aomova vezmete vidy sebou láhev
oeverova ieicu -

proti cuoleře a

průjmu (8x9)

Důležité pro učitele

Nízké Ifzdné do Great Rock Island
dráze do Bnfialo a spět k súěastnění
se konvence ve dnech od 3 do 10
července 18í6
Příští měsíc sjedoa se v Buffalo

N Y učitelé z celé země k iú£i--
stnění se výročního zasedání
Jsou to Doučovatele mládeže ná

ležející všem třídám a sektám Th
Great Rock Island dráha uznává to
očekává dooraviti ve ivích nLA

herně tařízenýcb vozfchtisíce těchto
ucueiu
O lístky reservováni lože ve SDa--

cích kárách maDV a doba odlezrin
navštivte neiblilálho
jednatele a požádejte o doprava po
C K I A Pac By
Krásný souvenir pod názvem

"Tourist Dictionary" byl vydán a
zaále se vyplacen

Adresujte na:
Johjv Sehastiam
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nemohl epoléhati na delegaci která!
svolena byla neboť nebyl to poate
jen zápas Broatche proti Churchillo- -

vi a Balchovi nýbrž byl to čáoteěně

xápas o nadvládu různých frakci

této wardě a tu spojili se s příznivci

Broatcbovými růrnó síly chovající
osobní nepřátelství proti těm kteří
Broatchovi odporovali Dávno dříve
než settla se konvence bylo již patr
ným že jméno Broatchovo nebude
téže vfibeo ani tmíněno nýbrž meti
tím že kují se kombinace jiné Před
šedou konvence avolen byl jednohla
sně J II McCullocb a sekretářem A

Cbriity Ze ředmé wardy byl kon-te- st

a sice dokázáno že dovoleno

bylo blasovati tu až do 746 a večer
a sice na radu státního zástupce p
Cburchilla samého Kootest rozhod-

nut tím spfisobem že v každé a obou

siorných delegací dána polovice hla-

sů Po té rozpoutal se zápas parla
mentárnf který trval po tři hodiny
Bylo totiž navrženo aby záovipci a

okresu Donglas ve státní konvenci
hlasovali pro EK Balche aa státního

pokladníka a pro O II Williamse ta
komisaře obecných pozemka a budov
a podporovali je tak dlouho pokud

kterýkoliv a nich bude míti ta nej-men- ši

naději na svítězenf Bylo pa-

trným že kombinace Balch Williams

mi větsioo dvou třetin v konvenci

aviak přátelé Charchillovi podnikli
zoufalý zápas a kladli všemožné pře
kliky parlamentárnl proti přijmutí

Nás obchod obsahuje 27 rozIIřnjh dřparlmr-nít- t jež přeplněny jou
I I

zbožím všuho druhu za ceny mnohem levnější nežli kdekoliv é
jinde Navétlvte nás (

Hayden Bros Omalia NcW
jtton xo a uoago ui

tSf" Venkovní odběratelé učiní dobře kdvl ai dopíšou v řeči jakékoliv
zmíněné firmě o obrovský kaUlog oděvní


