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U j'řec ifíj'lou ty lej-A- l čy kUré
nim od Clevettoiiá !tlovalil odbý-

vali ho "Počkejte %l budoa o

kraté djl u vliJy vlJyt jrtě máuje

ty republikániiké takony" A ble v

minulých mřtlefch oi volby a t když
to p1u mima nejen demokratické

takony ale ta varnou dcuokrt
tickoa vládu která nám imeula tu
demokratickou b(du u via Jy a ptmn
ti aaraf lidé kteH za dva a ta th roky
po nastoupen CieveUnda odbyvah
kaidou tmtnka o léch doorých éa
lecb odkazováním la to přijde pot-děj- i

nyul cbtl od republikáuítktbo
presidenta tátraky hluk ee jednou
ulálo 2e jneui He dottUl a nimi do
bádky kdyi jat-- i jednou neil Po-

krok t počty Jeden čtenář Slavie
mi hekl že prý Pokrok I2 Já mu
na to odpověděl že ne tak jako lbou
demokratické čactopisy Potom jem
doslechl že demokraté mluví že prý
ae rád bádám a demokraty A j
jnem ie před dfčmi lety bádul i a re

(ablikány Kdyi ae vidělo jak ta
demokruíká vláda a ty demokmtické
cákony p&iobí kterak v terni mezi
lidem bídy přibývá dluby e množejf
a dluh národní zr&atá kdežto za re-

publikána uplácel tedy mnozí ř
kali: ' Teď už budou demokraté na
dobro odbyti teď už o nř ani pea
blaaem nezavadí" Ale já říkal:
Nevěřte tomu: Co pale nevíte jak
demokratické caitopUy před volbou

lhaly a slibovaly blaho když budou
demokraté svoleni a lid jim věřil!
Ted ten lid ví s vlamní tkuMenotti že
lbali a on jim pořád jeíté víří Až
bude před volbou váak oni zaa nčco

jiného vymysli a budou zane lhát a
libovat a ten lid jim bude zae véřit
A atalo ae právě tak jiiem to říkal a
teď doznávají že bylo právě jak jxem
předpověděl Vždyr anad jeíté ni-

kdy nebyl tak tubý cápaa před volbou

jako před minulou aspoň jak dalece
já vím A já mymlim že nebylo
nikdy vládní ffvní tak obtížné jako
bude tenkrát Podám přiklad: Po- -
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jmenován tt aloíby atrariř pnpufi
atieke rokáianK d(lo lonelfti o

btivbické dílny v atatní polfivftě
v Karny
— V Min ln Vloato v tř lu

v noci lleiářký oM-ho- v něrni a

rov-f- t I pníta nalíiala L-i- tá-a-
l

i několika břitev a t a za f oo
dvoucenlových kolku

— U Wílbr při4#l iiiínulího ly-d-

při těkání dříví k válnumi úr
ta krajan Jan Aifránk Kutm
odlětnuvilt o dřeva udeřen totil do
oka tak prudet že njpi$o o A při-

jde
— V Lincoln takorporovtna v p4-te- k

společnoat Hioux City tlí Weatern

Hailway Co a kapitálem $i00000U
Trať dráhy této věsti má t (VNcill
okresy Holt Hck Hrown Cherry
Hheridan Ilox Butte I)w's a Hioux

— U Oibbon zadušen byl v nřdflí
v kikořičné sypce 12ietý syn f trmera
V liurgesse Smrt jeho spozorována
teprvé když dlouho doma se navra
cel a teprvé po delílm hledání mrtvo-

la jeho pod vrstvou korný nalezena

— V Hastinga odbývána ve člvr-te- k

tcbfize žen 5 kongresnlbo ktu

za účelem zvolení 2 členkyň
ženského řiditelstva výstavy zamisHÍ

ssippské a zvoleny pí Wm Duttono-v- á

a pí L W Fike-o- vá obA z

Hastinga
— Ve Franklin zadusilo se v so-

botu dvouleté děcko manželu A

Whitmoresových Matka ponechala
na chvíli děcko samotné doma a než
se navrátila dostalo toto něco do
krčku a zaduiilo e než pomoo při-
volána býti mohla

— Stříbrařití republikáni v slit
nim sněmu zasedající vydali ve stře
du provolání jímž do Lincoln na 25

března svolávána jest konvence stří-brařsk-
ých

republikánu ta účelem
dosažení stáinf organizace jakož i

za účelem 2Volení člena prozatímně-b- o

výkoného výboru národního

— V 0'Neill odsouzen ve středu
11 Muxaer na 8 roku do káznice

Týž střelil v hádce svého souseda
kterýž ta 6 měsíců na to zemřel a

porotou vinným zabití uznán byl
Soudem uložen mu trest osmiletj
vtdor tomu že porotou trest co
možno nejniŽsí totiž jednoroční
odporučen
— V Auburn skončeno ve středu

přelíčení s J W Argabrightem kte-

rýž te zavraždění tchána svého obža-

lován byl Při prvém přelíčeni
uznán byl vinným zabití a odsouzen
na 10 roku do káznice i rozsudku
toho vsak se k nejvySsímu soudu od-vol-

al

a nové přelíčení mu povoleno
Nyní uznán byl vinným vraždy prvé-
ho atupně a odsouzen na doživotí

— V IJeaver City zemřel v neděli
farmeř Gil Moaher kterýž sounedem

svým P M IJeelerem 10 března po-

střelen byl Moaher Žil již po delAf

doba líeelerem v nepřátelství a

často tomuto i rodině jeho zastřele-
ním vyhrožoval Střelen byl když
puikou v roce ku atavení Beelerovu

se blížil a na několikeré vytváni státi
neostal — Veřejné mínění Jest na
traoi Heelerové

Jeatli navštívíte ik obchod naleznete nejvCtřl výběr na západě Obleky
naňo jwu oejnovějíl mody a střihu a ta cenu mnohem nižňi nežli
kdekoliv jinde
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Uita v Hovorné jak zní lákon Na

braky v pHpalé dědictví kdyi
iutn h I oud#m I Kdy! krajský
ou lc v)n i rozsudek a atrana pro
padající není pokojns jak dlouho
dává zákon ču k odvolán) # k

vrthnimu oudu aneb )'tli je to na
dobré voli (Hjudcov 'i Kdyi by
Ir na propadtjící promeškala avQj
zkkomlé urřený tt mĎíeli ten amý
případ předložit jinému aoudci Guímo

nejvjAÁIho aoudu 3 Co by měla
trana učinit v jejíž proopěcb bylo
rozhodnuto aby zamtat roznudek v

platnonti kJyl by trana propadající
v6j rikonnité určený č promcáka-l- a

John Maáek

OtlpovétP: V záležitostech aoud
nlcb záviaí velmi mnoho když ne
všechno na rAznýcb okolnostech a

proto nelze nikdy dáti njakou upo-lebliv-
ou

odpověď na takové otázky
když případ není dopodrobna znám
Kdo hledá poučení v jakémai jintéra
případě má tak 'jčiniti u právníka
jemuž všechny podrobnou ti vyloží a
dle nichž pak tento mftžn dáli upo-lehlivř- jAÍ

dobrozdání neb poradu
1 Ve víech civilních (tquity) pří
pádech před diftriknlm aoudem
neebt týkají ae pozfiHialonti aneb
čeho jiného má propadlá atrana čeat
měničů čaau k odvolání ae k vrchní-
mu boudu 2 Tu Mamou žalobu v

tom samém np&aobA a s těch armých
d&vodu nemá nikdo právo podati
znovu když jednou byla v krajském
soudu rozhodnuta 3 Nepotřebuje
činit ničeho neboC jestli se nettalo
odvolání do šesti mčIcfi je strana
v jíž prospěch soud byl rozhodnut v

právou a může přikročit! k provedení
rozsudku

(ilťnco! Min'i Prosím sdělte v

Hovorná zdali po panu F J Lepso- -
vi zastal syn Nás soused tvrdí že
ano že prý tak četl ve Slavii

Josef F Bednář

0lpoi)iď Jak dalece nám zná-

mo měli manželé Lepíovi pouze
'edno dítko syna kterýž před třemi
lety zde v Umaže zemřel Red t i

]et jedním a administrátoru pozfi
stálosti a není mu ničeho známo o
tom že hy bylo nějakých dítek kte
réž byly by dědici

IlrUdO Neb Bdélte v Hovorně

jaká byla největíí zima zde v Ne
brance od roka 1800 po posledních
íest roko kolik stupňů pod nulou

Čtenář

0'tpoviď: Máme po roce úřed-

ní správy pouta ta pět roka od ro-

ka lSdO a dle těch byly nejvřtží
zimy:

Koka město měsío stupen

18í0 Ft Níobrara v ledna —34

1801 vbřetna— 38

1892 v Analey v ledna — 43

193 " v února— 28

1694 ve Valentine v ledna —39

é íarní smMr no

i Dukiié svrcíiniky no

Obleky pro mladíky v stáří 13 až 10 let od 1108 248 $325 % 50

Í500 až $1100

Dvouřadové obleky pro hochy v stáří 4 až 15 let po 95o
Celovlnřné obleky po $126 138 160 175 225 2C0 275 205 až 500

Zvláštní prodej vvbavného zboží

100 tuctn mužských žehlených kosil a připojeným límcem jež mají PfU
cenu $100 $150 až $2 00 vyprodáno bude po

100 tuctu mužských hedvábných kravat po lnft
Mají cenu 25 až 50c jQ

500 tuctu kožených rukaviček pro dámy po 69c pár
Mají cenu $100 až $150

100 tuctn černých punčoch pevné barvy pro dítky po 10c pár
Mají cenu dvoinátobnoa

YÝPR0DEJ OBUVI
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