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tijtih řeno bylo f lotll MasyIIEBBASU
(očltlny Um Ipatnl Je tro dotat
by odevítáni mnohem vfm fclasl

rtel jk AMfl Mňiftiano Vs řtvř- -
— V Kirnbsll nipldld V řltrtek

fi IA psi inH a na inl h tulit
tek odbývána sa prelawInMvf krti
líího sondo prritestq(ef Sfhll

ských ifiiónA ékwly Vto spAnony
— V ílmfto uši rlenl Jam ď r-- ly

mfaliké krtjlfti Joe Kirkytin
kUttt láAastnlit as vlichnl volební

— Výhvnl fidílsUlvo vyklálo v

sobotu itUítní výbor k hinksři

Knvílttotl aby přtSvMČIl Mf tl
týl nsbyl by volným mM t akru

pmsmka na výstavišti ií ffm-M-J

Ibih podmínek přfftschstl Jak lfá
m propAJ'11 Kmintis prái1n4 p

infiitif # pro výsttvUtl btiptstnA
lárovsA cbláil ! eslý Jln £lr

fs% fit ikr mMti x skončení vý-ttv- jr

k násilím parkovnfro dafs#
tr-t- i vfsk jsdinoa podmínko! I iřf

tana Um bwde budova ohnlvidorná

nákl)m n)řon IOOoo ktrI
hf řn ©bfsiáfny mniM popliváno

bylo Výllkm porady bankéře

6řa laM bel roiJflu stran přijata
ře#oloi's kteroul clnnoat knmUs £(

Fř Jíxmi Kř Zomsrt Fř Kol
kovtfl K l Teitl

tací m ne)řoiho lfi)l a odusioje a— II ]((ilitllla plilai ve tmok n
kteřoiil prilaJtija se aby vlAitftfmttIitot frrnar II flam%n sice isbll
výbiira dovoleno hlasovací list# pádem i lelemtínlhn přlmott
ky triová přehllnontl a spočítat!as min a čtvrt ol míta naitfsjf

CÍhrt VaISřll S Uai ti iaař aa $

' pym ~ ě i4 M' r M-- Xisa aiy ns'ie vi potnytnosl se
fllok Is s kfm vfatol Ivlndl byl— V Harvard nl#M v stMu

Vetř bletk do stál a kolnT L ('

kasv Mai aa i M'"'" "'
v4# la!4áM I aa#rtí'a aalífM

lllsrkwi-ir- a

spacsftin aty vinnici náieíitl potrt
táni blil rnfhli žs roiboMsnl ob--

Ilirl a vi ťr IttiJ wrri'fl tm tnva l snstvt oprávněným jst 1 'slta
GoiiuiiicDuiii

knftaféhri tabikn

Seti ef HW Wk4 tflMtKáaa lákána S

i obathem lehla popalem
— Ve HchoyUř uutk-kn- t bide

v 'onlélf vslkonočnf ČteB oehot

spolkem TyT v tnl Uaakovl taneč

cl lomie latonoJirstvi sketeA4
Itiodl páíe patrným jst fiellepa
výtsdk sčítáni bla 4 v ilrowa

towpshipa Dl sčítání soudcA vo-

lebních otisvadáno tsm 99 hlssU pro
dodstek Astavnf ]S proti dle
ťltánt komla lt( se vlak 69 bfaea

im ttoois 1 hlas iřotl A vlsle

S -- 'á SMaaai aak lul s } ♦ní tábtva Vstupné pro pány ftOcIS

— V Norih Ilend #meo byl

porotov učitel Cořfier ic na DbvU dek" trfsle InJíí v platnosti tostati
ma vťior tomu i vio ]k tacet vo-

lič volními jsem odpřísáhnotttl le
prou dfrietka hl#ovalil

— llagh iisrtson taměstnaný v

písárnl idejlí tinoptlay latčso byl
v pátek v Kftnea City na oblalobu

VťlkokraJele kterál proti nírau

nlní ! jednoho I lák A přilil citelná

potrestal rotou sinin byl nevin-

ným
— Ve Weepinjj Watef spáehal v

nedali eamovraldii podfetsnfm si

krku starý a válený farraer Jsmes

Clíibe Týl byl dlouhou doba ne

mocen a v posledních dnech Jevily
na tťm inimky pomatenosti mysle
— V Hastings udsřit ve středit v

roci blesk do příbytku C Amena

Ténéř veákerá omítka s'rhána a

kamna roabity Amen a dvé děti

jistou Urac Wiseovou vtneiena roh 10 w I)odgef Omalm Neb
byla Jlarton před nijakým časem

tamfatnán byt v úřadovnách kořa--

lečofho trustu v Peoria III a tam

ufTlal si s Wiseovou tnámost a ko
voll(oobcl)Výprodej obrovských zásob znečná aí se tasnoubil Kdyi v

Omais před několika měsíci se osat

ELY & WALKER

Tisíce kusu střížního tboží hedvábí a pracích látek vvkoopeno
bvlo Ilayden Bros po nedávném požáru ve velkoskladu Kly A

Walker a dáno dneiním dnem do prodeje

jeho byli bleskem omráčeni táhy
viak vMorol nabyli
— V La 1'latte shoten byl ve %H

dl brtdařem i nákladního vlsku'17

lelý F W Appleton který! lacino

do Omshy svétti se chtěl Mladík

poraněn byl anačné na hlavě a dle

výroku lékaře bylo mu těžké poraně-

ni vnitřní sposobeno
'

— V Crete pořádáno "bude v pon

29palcové batisty 6ot
SOpalcové Corded Dimíties 8 Jc
83 kusft celovlněných Novelty Jarních látek 42 až CO pal lirokýcb

dělí velikonoční dramatickým spol
Hooteb novelty twills a mnoho jiné látky mající ceny ai 1125
jdou ve výprodeji této po 76c yard

kem Svatopluk Cech divadelní před 36 a 3 8palcové oelovlněné černé vtorkované novelties 29a yard
a m —

díl přijela nevěsta jeho aa ním a Je-

liko! Bartson mnoho chutí na lenění

neměl vedli protatím oba společnou
domácnoit Ve čtvrtek tečer Hi do

plesu který! ve Washington Mail

byl odbýván a odtud po nějaké chvíli

Bartaon se vytratil a do bytu ae ode

bral kde kafr milence jeho náleže-

jící vypáčil $200 odtamtud otmut a

Jeítě téže noci do Kansaa City ode-

jel Kdy! milenka nemohla ae mi-

lence svého dočkali jata byla pode-třen-fm

které! také po návratu doma

opodstatDéným ee býli ukátalo Krá

de! otnámena byl policii které!

podařilo se v pátek Bartsona v Kan-

saa City vypátrati a talknoutL

— O jedno vysoké učeliitč máme
v městě oaSem od pátku více Ote
vřena tot! dnem tím kolej holičaki
a frísérskl v které! ti kteří umění
haličskému naučili ae chtf přílež-
itost k tomu mlti budou

staveni "Nepokradeš aneb Cité tlato jsou laoioo po ouo

výborem bylo f# týl svolil by po
nsebáno bylo komisi parkovní n

loihodnalf mill hhtttktňi po ikon

řn( fUy t a t]4! vyitrlovint
tftl lirovtA nnllil tn pfílltitjť
cich h J!i(rh krS n IlOMc)

Vjtnfm fíliUltvm luU mj

(Úliteb trbto jít kf(J koojř
no (ik {o konřřol výtifjr
lQ'Jrtu ralita dtrofinj £(rol mito
j ifko ? roitoi 10} tkm ifk4 I'r
kotof komimM jrobl4i!l It ft t

kfcti okolnottf budoa volafmi

úprtta vftltviitA t $10000 i tímli

pirkoTofbo vfoovti

- Dobytkiř D W Wilton -t-

ak Mpoft Jmno vé nt tUold {oli-cj- n(

odil — xlkoii i Oklahomy

ktrrjl poíAtkenj min t ý 1 n m

n4klil dobytkk přived t v cbrtdkh
ottb-otnalakýc-

h Jej prodli bud nt
civitřva Bfoo dlonbo ptmatoTiti —--

cbr&n byt totii y pátek kolem p&U

noci n 13 a Ftrntm o 12?5 a k to

coa jeítfi drobébo dn jukolto ivé-d- k

ítitní ta tnřilemi ponech&o —

WiUon po prodáni dobytka mfuto

aby herky rychlá doraft m nafrátit

rothodnal Re rnřto i prohlídnout! a

několik dobrých dn& ti adělati a

pH potalkách míutern sešel ae v pi
tek večer kdesi a veselou

upolečností v otl tneii jinými i

Harry Malloy policii jakolto
dlóa-hoprgť&-

k

lépe pod jménem 'Chey-enn- e

Kidn ttkmý Během pitky

kdyl hádka vsnikla o to kdo ta
část platiti raá pochlubil e Wilnon

peněti čeho! Malloy dobře nal

a při roschoda snačné opi-

lého jí 2 Wilaona doprovodit! ee na

bídnil Když ka 13 a Farnam doSli

strčil Malloy ryohle raku do kapsy

t si! penise se nalétaly tyto vytáhl
a s kořistí svou na útčk se dal

Oloupení Wilaona pončkud vystři-tlivřl- o

tak že betodkladnS na stanici

se odebral a policii v otnámil —

Malloy vypátrán v sobota v South
Omace kde! s několika kumpány
statně popíjel — při prohlídce nena-lete- n

a něho vsak ani jedinký cent
Pesděii sjietěnn 2e prý Malloy pění-

te UNchoval si u hostinského Brock-ma- na

na N ul kde! dopaden byl a

proto vtneiena proti tomuto žaloba

pro přijimánl a přechovávání krade

ných věcí

— V sobotu vylosována byla vel-

ká i m£lá porota pro květnové taxe-dá- ní

krajského sonda spolkového

které! 6 května tahijeno bude

Meti velkoporotci nalóiá se p J F

Chaloupka t Wilber

E W Ilatekin vlastníci ob-

chod na sev 24 ul vytvednul v so-

bota tatykace na J C L Nestle

house a Geo Van Ilallera kteří u

něho co prodavači taměstnáni byli
Ilatekin tvrdí !e mladíci tito ta
více jak 160 rotného tbo!í rao ukra-

dli a toto pak pod rukou prodávali
Jeden revolver i krádeže pocháte
jící byl o tatčených naletěn

(Opaloové černé Mohair látky 39c

25c Černé vtorkované mohair látky 34 palcft fiiroké poutě 15c yard

neblaží' obrané života ve 3 jedná
nícb a předehrou "Tolar s panenkou
Maiif" Úlohy jsou vesmfis v rukou

ochotníka schopných a tak možno

Línané líítlíy
5000 kosft lněných látek na stoly 58palcovfch 25a
50 kusft lOpaloovtob damaskft v pěkných vtorcícb 49a
100 tucttt 22a ručníků 15c
20 kusft 45paloovýcb batistft na tástěrf 10o„

OnHoliiiovíl kamna
Máme 6000 a! 6000 gasolinových kamen viecb možných druha

ta ceny ůžatmě levné

Jjunior kamna a dvěma hořáky pravidelná cena 15 naše cena f275"
Junior kamna a třema hořáky obyčejná cena $7 nane cena I3Í50
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rrooesa Cabinet ae čtyřmi hořáky a kamnovcem pravidelná oena

JDo Wilber lVcb

yfiicboi údové řada "Svojan" čís
29 Č S V S )oo žádáni dostavit ae

do Bchftze dne 11 dubna t r Na

pořádku jest tměna stsnov a aárovefi

akl&dá N H Řád avolánf acháte ta

příčinou jiného důležitého jednáni

FJSadflekUj

12600 naie oena $1605

Nábytek pentle ozdoby na šaty ntd všo v cenách
Telmi snížených

očekávati večer příjemný
— Iiastings otnamováno ve čtvr-

tek že složena tam t rychlovlaku drá-

hy 11 & M mrtvola si L Merrillové

t Denver která! na vlaku samovra!

du otrávením spáchala Merrillová

nalétala se na cestě do Lincoln se

Ženichem svým F B Messint kdei

v těchto dnech svatbu shviti měla

Příčina samovraždy neni známa

— V St Paul tastřelíla nešťast-no- a

náhodou v úterý večer Kletá

Marie Dvořákova 3letou sve u sestřič

ku Annu Fři prohledávání kufru

nalétly náhodou revolver a tu Marie

v žertu na mladií sestru namířila a

spouiť stiskla Kule vnikla děvčát
ku do prsou a poranění bylo tak těž-

ké že smrt v několika hodinách ná-

sledovala

— Z Bruno sděluje nám náA dopt
sovatel že v pondělí ráno minulého

týdne pokusil se tam o samovraždu

otrávením pařížskou telení krajan
Jan tapon Vtdor rychle přivolané
pomoci lékařské o utdravení jeho

prý se pochyboje — V pondělí večer

odbývána tam valná acháte ta úče-

lem taložení dobrovolného sboru

hasičského Přihlásilo se 20 členO

— V Lyons postřelen v úterý avoa

manželkou farmer Vímr N Bnck

Manželé tito byli ji! po delší doba

na itíra a jeliko! žena pánem byla
nucen prý byl Buck po několik tý

42paluové rcfklálscí stoly $3 85
Dubovi židle a rákosovým sedadlsm a opěradly j50
Dubový boupák 85(%
Dubové stolky do pokoje 7uCi gj

é
j 2j

Velký výběr pohovek po 7 60 18 60 a tis oo
Nitě tak dobré jako Clarkovy neb Coalsovy poutě f cívka

K novému životu
budí m celá pHrola ae spinku ilrnniho I
iloyí k (Hilfcbnje léku klerf br krav Jeho
vxbudil k tlnooatl ttm lokám ieat

8erttv KrvoéiHtitel
O nim ple pan Fr Harfa i Plato Noh t

"Za vhch ékh ncJv1o chválím HÍBnrtv
KrW!iiltl Jii jam Vám ilakal oam oď
bératflok n iřnto lék m vánohoj mt mno-bokrát-

dekovaly"
Novou 'lu fliilou krv chuť k Jídlu I k

práoi vám pMnoao m váoctinv netlalé látky i
tl odstraní

SeierliT KrreélHtltol

ig oives: ne]iepsioo mu i50
Poure 10 cívek pro jednoho tákstoíka

Hedvábí na vyifvánf oi aotlt
24 yardfl: nejlepíí hedvábné Sontache pánky goc

velké snlíeni cen krajkových táslon

Otia lloo

1000 tuctu mužských barevných kožil které a požáru byly tschráněny
a mají cenu 11 a! tl 50 po 500

100 tiolft mužských nažehlených koiil pravidelná cena 60c Jdou po 29a'

NeJlepií mouka všechny druhy #1 10 Kalifornské éveaky 6c
23 lb nejl pískového cukru 100 Čerstvě pražená káv i6o
Jakýkoliv druh mýdla 2jc Pékná Mocba a Java 29o]

„ Cttlte-l-l boleat kdekoli na tvém tlie

SEVERUV OLEI SY GOTHARDA

ji aalnna r krátkém Caan Zkuata ho s
4 pFftvéďta Cana W eentl

W Severa Ctdar Jlapidi la

dnft ve stáji spálí sám jídlo ai při Výprodej jarní obuvi
pravovati V úterý prý bo to omne-l- o

a tu pokusil se do stavení vstoupili 8&častnět se tělo výprodeje a uieířlte na ks! n
páru od 60c do I loo

ÍStřfite se manti proti katarrho obus-halíří-

rtof

poai4l Hn ulM flub Splal poikodl elf
n falkaavM de nij aUtrnulfm fmhm

Taknvtio pt4mHy mml btt alkSy fmUváaf
lét aa pH4iAt akakoal UkaK JalikaS Ikoda

jist lpMtxn4 )Mt dta-Uri- ta litii éUibr%
) viai n4 S Blok rxaikaeaU Moklo BiOl'1

CUrrh Cara Tyribiui T I Cb-a- y A On

Tol"df O aaobaatia]a tidao rtaf a kfTlt
araaa teltrni éílnkajt přímo aa kr a m-a]-

axliha tyitama Idyl kpa]t BU'i
Catarrlt Cara ptnidH aa aeyato doataU Ua
pra Ctiti aa nttřa a booa ]l v Ta

Udr Ohia t[oliaMtí T I Otmay Oo —

Odporafaai idarma

Ha arada) a vaaeb Ukáralka Tao Ubav

BaU't t%l fUalky Jaea aajlt

% tenata

Xolní Hcmcna
vtené aUch 1 1 v lavnS oanl
0ÓlrKM CAP Kl tLÍdCK 100 bull! ak

víra huáíS yr WM

IOWA HUVKK MIS (knkuHoa aa men

pBWlnthoill 00 buál dva nab vlna po H

(XOAL LKAUKK 74o aa bull najkipáloh
drubk vvkoui'né kukukm Zaálela l o vao-re- k

pHIoálv Jo v kolkách
- ntAMIIDHTK li ZRNÍ NcIJlrpU druhy
brambor! aa rany velmi lavné Bural Naw
York Dejnovfjtl a nl vdat ně( brambory v

v trhu pouta tito buál pytle adarma

A A Berry 8ccd Co
llSbSSm CLA ItJUDA IA

čemu! ale postavila ba žeounka jeho
na odpor a paskou v ruce a celý ná-

boj do těla mu střelila Amaaonka

byla tatoena
— V okr York ap&sobeno tnačné

rotborČenf otnámením čítači komise

pěkné žluté ínřrovací střevíce ve vsVch
ech majf ovnu 1350 nyní po V2LQ
pěkné vici Iněrovací neb tspinací střevf
ce (mají cenu $J) po $) 6qPěkné Donirola dluká irAf
tentovou SDičkou (atoif ft 1 9f rui St aa

I rvf iwi[Dřtské střevíčky a patentové kflže &0o

' blasi pro dodatky 6ta7ni odevtda- - Objednávky poltoo se vyřitojf
li


