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loroval Ct imlnénoa kniha shle-

dal Jwm It Pe-ř- a na Isst nejen

dobrým lékem proti katarrU f hrdle
fiftfí I prott katarrha pohlavního
ástroJI a fisrvostdme t yslUnf Zaslal

lírrn nksmfitltro nfktsré vallcř)

— Mínalý lýl#n nl)ři byl sl
řřtít mlrftý plvrcký klub ktrfý

'

bl( Sfl Sf liálotl ku C¥Ííft(fTI f bl
Jďvé pani IH'H'vl na Jihovýrh'Hl

nim robu 19 Willism n a W

_ fclsjll popokratlvký denník

prokletý avf tai ssnsscnffni mlf-kar- nl

pastll minulí ho tý lne do svite
keohae le pt ý mayor Urosten nu

aetoept Irovi avolsiima roatnra

Pllel fhadlny

ÍUtpUíiniUftni df ihtrlmnnn wl-lí- h

mnnhti ittruvl

NáiUdofrl dopis došsl BsdtvhO

od p U A lllentharde a Wasbin

Ion (li IlopU unlo mtevl sám ia
sde a fisul k filme upotřebí dode- -

na kapitál doft fný it f#t tt

df l fttfll připravena Wl řek4
VtřVJnott ku podniknuti stavby lnl

ftárndnf Vlirhrd Hukf

lovi by m mdl lésstnitl ělvrtsénl
mimořádné hbt a o I léto po-jdns-

— V Kwh Vdstý Nmse ia
tln byt v pfři lll vsř na tllkon
tbfatobe tnásílnént étyflsté dře-

MUllval Jsem iVro-n- s v m do-

mácnosti Ot doby kdf Jste m

vaie spisy a alltána byla v mé rodb

ni proti (akémakoliv nsduba Přs t

% roky onsmwnéla moje manželka a

připoutána bvla obéas k laika po i
m vaílomti le Isme iknslll
nlkrdik lékařa NhIH jsjt spočíval
V Bspravidslaém mlslénlm loku a

nemoha naléitl slov timil bfth

ulrpnf jj pfi[mal OÍstřovánl té

ksřk4 řinilo stav jjl 14(4 horlím

kdelto já thedtm jsa a obavami

pohlllsl lm do badoocňostl Bvé

4aro eoU pocítí N4hodoe přiísl
ml do rukou Psru-n- a kalendář a

přsblllsje Jsj sbtslal w v nm
obraiee znáiorfisjloí kstarrh hrdla

Jimž Jsem byl občasné stflsn po tu
roka a jsstli néklerý a léktt které

J#n užíval néoo pomohly byl
4či-oe- k

tak ma'ým le jsem Jsj ani nspo

rvn

5s

knih B V Jedné! nlth ttalt JssrtL

jm lékaře a koupil I4hf Pe re-n- s

'o a dnsrh manlslka povstala od

té Joby jsst idrav4 Podobn4 Jsem

byli jí abavsn katarrhu a Uato m

vfee nedostavil Přs I llv4ním Ps
tu lU tftanlalhs má řborobott

svoji st li ne nejméné týden f rréstol
a nyní visk Jest Qpme aarava a si
skala 49 hbsr na váse"

(i A JUamhard

KaldédosvédéenfavsřsJnšnlThe
iVru ae Drocř Mta Co podáno lest

slovy pisatele 8v rcha avedený přt

pal spoříval v katarrha proti nímol

jest Pe ra na Alsným lékem Zašlete

si o kniha pojednávajíc! o katarrha

na The Peruna IrR Mfg Co

Colarnbd Ohio obdržíte JI idarme

V in fit ""fP ) MMrsl
ft lit JI' {)( 1t 1reM Slalki
n I" " nrfr-ti- m i —

nul aflřf nnfh rtiul otuma nim t- -

alra rnmi

a mladíky nejnovéjil mody
ve vsťch vnaostecn oa 13 ay

$675
spodky $198

$375
$27&
$375

suken a kaSmlrU $500

tvrdé klobouky po '$150
v 65c

$1 až $150 maji ceno ai $3

roh 10 n Dodgo 0malin Neb

Šatstvo! Šatstvo!
ZA P0I0VI0NÍ CENU

CO Všechny Jarní obleky na rok 1897 za 55c

na dolar Ušetříte 30 až 45 procent Pro-

dej tato předčí všechny dřívější
Přknó obleky pro hochy od 4 do 18 roka pravidelná ďna 5 00

nyní $2 50

Nejpéknéjíí obleky pro hochy od 4 do 16 rokft -n- ejlépe aholove--

né obleky v Omaae mající ceny 1660 až 850 po f $375

Preek MoořMol bide Jsho mMo

oatsetovati i U rt£injrv le prý tk
kon praví le nikdo Jonl tpronevf
M Jakékoliv obore mnf 6mI voli

tetafra do éfade proto f r vollu

aalealá Je nsplataoa Nev íme ovm
Jakl smysly chová in flroatrh ish
se atťiime jsho dSvíře a ilnmysť

aýra Ji doti ku provedeni řhko
llf Halte JJ jsko vlastní í'frh
le sám sám nyníjíífh mluUkýeh

áfedalka nsdoeílil inoňrl'fl
volsaí Vím le př#d d#hl My

poaivedl &dsáhl inovtiivoUn'

přičinil o porálka republikánské-

ho aavrlsnce kdyl byl lřít fři(--

vidli na tvoji borltvo podpora

pomoci ivé aapřiiáblé "osma Ivaeit

ky" pracoval o ivolsnl demokrati-

ckého kaodidátaCashínge (Mm
! při minulých volbách ne aics v

fejnl evtak vltmoln rvt o

porálke pio kíoorsM a kdtl ma

aepodařile slopovlstná práce Jt-b-

nedivili bychom ee preníe kdjby
msta avoa sp&sobera Jiným si vylé

val Vlak I to nebude moci býti

tím eposobem jk sensační Wirli

Htrsld si vymyslil o tom tiemftle

bf ti lilo pochybnosti Pan Moores

jt právě tak málo rprcnevs 'ileem

Jako kterýkoliv Jiný ihwik poctivý

Je sice pravda a aep 'plrá le tví

éčty okresem dosud nevyrovnal je

pravda a od nepoplrá !e má okres

aa ním pohledávku ale aárovřfi jet
pravdou Ze on má saokrenem pohlo

dávka mnohem vřtAÍ a le obé tyto

pohledávky jak jebo proti okreau

tak okreaa proti nřmu nalútsjf e

Jil po delií doba ve vyšetřováni a

Jakmile budou f jištfny že přikroč
do bude k vyrovnání při čfmí doji
ta pan Moorea mnohé tisíce bude

doblrati ZpronevCřtlcem do té ml

ry aby podléhal onomu ifkkonittmu

nitinovení m62e býti Jen ten jemuJ

bylo ipronevéření dokázáno a eoud-n- ě

ajištěno víak v tomto případě

nebyla vfibeo íádná žaloba vtnešena

a proto viecbny řeči o jakémai tpnJ
nevíření jsou nesmyslný tUcb který
netailooží aut pnvíimnutí
— V sobota odpoledne tasažen

byl na sev 28 ul na tratích ď-áh-

okruinl 16letý Z Offman žák tdej-lí- ho

ústavu hluchooěqiých pHbna-vií- m

ae vlakem nákladním a na stra

na odhoren pH fiemZ ntrpel poraní
ní tak těžkých že o zachováni Jebo

při životě a počátku se pochybovalo
Hoch ubíral se k domova a jsa hlu-

choněmým oviem výstražného tna-aae- oí

nesly Sel ie na místě usmrcen

nebyl aa to děkovati jest jediné

strojvedoucímu ktrýl vše možné

činil aby Tlak ta v Čas aastavil

— Dleoinámenf řiditelstva tďejšf

telefonické společnosti docíleno ba

de 1 srpnem přímého spojení tele

foontho meti městem naším a Ntw

Yorkem pochybujeme však že by

bo přílii často používáno bylo Ob

eáieti bode totil poplatek sa spojeni

pětiminutové pravý pakatel pouhých

čtrnáct dolarů

Co vám

chybí ?—
Ohi vc pravíte V tom

případé potřebuje nervový
ByBtdm váá znovu oživeni

Kdyí vSo nalézá so v stavu

Épatnm tu jest pouzo jednu
cesia k niípravč Kupte si

láhev Dr Álilca' Xetvine od

lékárníka Tento vrátí vám

peníze když vám lék nepro-

spěje
Knih poJeliiárJ!rt o srdci

oerrwh ttiurmm

Dr llilcs' Nenine ffisř
Klkksrt tmi

kal lý f lA v hodin uht Vht
oiti kbibti ifl#n p Vt Voli ks

jlřnířlřfti p Vá tllába a eviitř
Um p J V M'k Jakmile bi ď

vypf'ov4na pravidla a prM řlr
Jitva dtftpl BřřllhO ítf ph
tnti ln budu klub t neviděný po-l-

k

fif'iuel Jffino Jk # doivMá
ro budou d řvrrkhí olk a při-

jímáni vll íiftfiýrb I řlrmé přl-sp'vaj-

Vntkttp U b'ř lnto
b l# třM foltil jistou lářrikoil

j#t II kládijlrlrh íluftft Ifmt
bořliiýcb 4vrft pltkyft
— Iht kvftoa přiv!ino bylo do

dibylííih ohrad outh-omlký- ch

VOQnV) kij1 drbytka hoilhí2l4
OM knsli dobytka f řpřovlhoJlfasj
ka4 dobytka tknpovbo a 2601 kus

kna a mftl crlk#m tulil MJ7a2

ka5 Proti tmal období roku mi-nut-
i

Jl Mf6lk b&tn koň
hovibo kutU do-

bytka Vífdotího a 174181 kuili do-

bytka kopovlho a úbyUk P5 koni

a mol

— Ná Js InaUd a WesUn an

Vojta přijl ťtn v pondělí a má-

lem byl by přiset o život udušením

plynem l'říjd sern s roanlelkoa

a hosfkem a ubytoval se v hostinci

p J Hrocha Uložili se a večer

iak po p&lnooi probolena byla pa-n- í

Vojtová sténáním dítka Sama

též pociťovala těžkosti a proto
viavři děcko vyila s nim na kalo
rii Tu sexoala Že děcko je bea

vědomí a svolala pana Vojtu který
sbudil sklepníka a ten savolal dra
K II llreuera Teuto shledal dít
ko bet sebe ale vědomí počalo se

mu vraceti a pátráním ijiatil příčí
nu toho a poskytl mu potřebného
léku Jest pravdě podobno ž ne-bý- ti

dítka mohli maaželé Vojtovi

plynem se udusiti Jakým spfiso- -

bem hořák otevřen byl není vy-

světleno Pan Vojta jest jist že

plamen sbasil tatažením hořáka a

přece nějakým tp&sobem musil ta
nuti otevřeným tak že plyn a něho

uchátel
— Jak vyrotumíváme bude se

odbývati potitří ve čtvrtek tvláítnl
Rch&ie Tél Jed Sokol ta účelem po-

rady o koupi místa pro budoucí bifl
národní Již dříve přinesli jsme
tprávu že bylo usneseno konpiti lot
na rohu 15 a VVilliam ul který na-bt- zei

se na prodej ta $2500 Koupě
tato ačkoliv se o ní od té doby stále

vyjednávalo nebyla uzavřena a sice
a té příčiny že na onom lota vátne
dluh o Jehož vyplacení se jednalo
avšak věřitel nebyl doma aieti
Km vřak naskytla se těchto dn& při
ležitost neobyčejně výhodná ku ku
pi maittka jiného Jest to majetek
na 13 ul tedy na ulici kteráž jest
a bude vždy obchodnější nežli Wil
li um ulice Jest to majetek mnohem
větsf nežli onen na 15 a VVilliam

ulici neb zaujímá celý čtvrt bločku

louž vn Kirevica prncen na ij unci
při 132 střevících hloubky lotu tak
ie Vy majetek poskytl nejen místa
dost pro velkouslfi až by se taková
zřiditi mohla nýbrž také i pro letní)
cvič mu a pro řadu obchodních bu
dov jež by byly zdrojem stálého

přijmu Na técbto lotech stojí n6-ko- lik

domko jež se pronajímají a

pMnárií nyní $22 měsíčně nájmu ač-

koliv nejsou všechny pronajaty A
tento celý majetek lze konpiti ta
právě tu Kam on levnou cenu jako
oděch 50x100 střevících na VVilliam

ulici totiž ca pouhých $2500 Jedna
lo se již několikráte o koupi majetku

i pro budoucí slň ba bylo i vytýkáno
i Těl Jed Sokol proÓ tak dlouho se

takonpeidm nujetka otálí- - Patrně
že odkladem ničeho se nepromečka
lo ba naopak poutě jen vytlskalo
neboť tento majetek by sa byl ne
koupil před 5 lety ani ta $10000 a

jeitě ani před rokem by jej by neob-

držel ta $5000 ntb $0000 Že nyni
nastala doba příhodná a čas kn zaji-
štění sobě staveniště pro badoucí
národní síň kdož by o tom chtěl

Stojíme na prahu no-

vého rozkvětá města našeho a je čas

aby si právě ted Tél Jednota budou
cl staveniště pojistila tvláSté kdy!
m&že to učinili ta tak výhodných
podmínek jako se Ji nabfat a nabýli
majetek který nemusí leleti ladem

nýbrž bude přinášeli alušné úroky

♦250 obleky pro hochy 5125
$U0 plavecké obleky $125
$500 Veatee obleky po $29
60o celovlnónó kalhoty po kolena 19C4Q
75o přknó celovlnéné kalhoty po kolena 35C

rošky K Hol lena nlhol jako
ihralnfk lamtnán bl Div
íátka ineeb4no v pondllí odpo-Isdn- e

v opvtrováfil Kha k ly!
matka po páté hodiri doml se

♦ fátila ři"lil dterolktt v ti4h
a lékařikort prardMkoq ijiítíno l

kntcěné ináiinlna bvla Koek

tvrdotijnl taplrá

Tlroto vyiývam TflteU LUU" by
In bantbnoit prdiami kt#roul na mn

uvrteul nřjřodlrné odvolal a to

nJn vs svých novinách nýbrž i

v Pokroku Západu a v Amerikáne

nb ta pohana mé osoby roitroiila
po c#lé Amtrirs Prod pik Pokrok

Západa při fxxtávánl oné fprávy ne- -

tpínil řiefinnow Jjbu7 Proto 1#

redaktor Jst sluiíný válený a doko

nalý člotfkl Já Jem s nsprscovsla
dost abych si své živobytí poctivé
vydělala a dvě děti Živila po šest

roka v Oinate cneti Amerikány vit
co Jsem vydělala dala jsem na výživu

svých drahých že mi tni 50 centfl

nezbývalo týduě na o4acenl sebe a

přece jsem ani nekradla aniž jinak
čest svou lahodila Všichni kdož
re ne v Oraazw tnsjí ví že co jsem
lam byla nemohou nio spatného o
mně říci a jelikož jsem již od mále
minulého roku v Armstrong Neb

tedy to bylo ničím neomluvitelné na
clí utrháni když Přítel Lidu obvinil
mne zlomyslné t krádeže spáchané
jinou osobou a na jiném místě
Jestliže křivdi na mně spáchanou
nenapravíte a pohanu na mne vrženou

nesprávně neodvoláte budu se dovo
lávat práva jinakým ep&sobeta a uvi
dírae zdali maže kdo drzoa rukou
sabati na nevinné a vinili je z krimi- -
rálmch zločinQ Pak uvidíme kdo
vlastně spáchal čin kriminální!

Znamenám se M Hrichova

Armstrong Knox County Nebraska

Tržní zprávy

Oik-air- o i kvétna
Vylilidky tm lirkí Nkononi vilky Kcko-tunt--

octil udily ricm spekulatlvoiho du-

cha a po vvlkém kolMni ci-- n kterét Hinřřova-l- y

tvň dtírol ldny ví a vydo mtutal obral
opaf ny" a tkuro kaMtn dnem po tden minu-

li bylo zaxrmimmivaU kli-fin- l Pniw prodivi
Jarka ří 8 ta 70 ® 71 pro íitvmhíc H a

xiM tí% OImka WÍW
Kukuřice ]Mt ta pro xAK

Ovea trvá v rcnfi akoro lít S za

bily an&sií
Žilo J't z% X¥
Jciin-- pfkný Jant r cení ncjmfníné pro-

dává tm po WáAia
Ln!ni HMiiťuo má uhtilenf jíl aí nliíí

Oobytka liovclho bylo v minutém tilnl
liojní pMváhino a lim ochabla cina kU-r- á

byla Blilo po m" kolik iiiloulcb tydn& pvná a

poněkud vloupajíct Dnna prrdávull aa Jiit£nl
volt po t3miAih vHSInou x H 'MtA # JaUv
f til krávy a jalovice iXmUM a voli k tím
t3njQi¥)
Vepřový doliytfk VU-r- f phtdmlnul tydun

trochu v cen opadnul prodává k nynf opí t

isict ny pevořjřl vřWlnou po tiTWÍH 00

Omaba 4 kvt-tu-

V tdnl práví minulém byl pHvo vSnho

dobytka hoJní-jMn- j ncí v tdnl prodcháwtji
cím : I24H1 hovícího 3rfil7 vepřového a 157

skopového naproti 11074 hov 2HW f

1387 akop v tfdnu pM lim (Jcbabloot v co- -

ní hovíxiho d(rtytka nit v a byla lll-n- a v trhu
tomto a nalcial odbyt dobrf ca cvaf dřívřjíi
Voli turné JatiWnl prodávají tm po S37WÍ64 40

vfUinou tiWi 3T krávy a jalovice po&OO"

I3S0 voli k tíru t3uoiW2ft

Vepřovy dobyUB Jt cpbt orhablejil a
niMÍ ni'l byl přwd t'dum ca 1:170(4376

VfjceHe vci-D- Í trochu xlitplly Jwm ta 8c

tucet
Máslo Jost Ipvníjíi obyřejné k nakládáni ta

t a Ho pík ní v hroudi'h W&Vy s mánlovitn

H%lc
blculce prodávají ae po 614c libra Máři

kohouti Viste
KoSfatová tHIna j t ceny stále aU-jn- é nej-

-

h píi aclcná oby&ijná l'ic
Krambory alaré jitou m £k nové t Ka

lifornie po Xc libra f jlbu V W oud

Zeleniny vtoho druhu Jmou J1X v trhu Ok6r

ky DO: 100 tucťt Uparirl 5fJc tuo„ htk vleka
30c aulát 30o„ cibule 113: tuc hlávky li

8'c 1b _
K íito ju ny neimfnfní yrvé

volené l%íl"% auehé SjtlUo U IihI 4 a 7c Ib

ht Iauí 4 kvit
I'hnlre le U-- saae cen v nchabli-l- a nlsí:

ol mk a řia S prodává n m IMc pro
řrv:nc ift a aari
Kukuřice Je Wřloníoo laciný! fa SCIí iO

n o

New Orleans 4 kvit
Havtna Ječeny pevořjM pniathjdnl T S IS

475 nejpřknéjSIch obleku pro hochy

mající ceny 11350 al 118 00

19ti let

$400 obleky pro houby a dlouhými

$750 obleky pro hochy

Maiské celovlnčcé $500 obleky

Halské pěkné obleky
Maiské $1000 obleky a černých Clay
Maiské ptknó obleky které ee vyrovnají $25 a $35 oblekům ca

káikovým $1500v
Muíaké $15 obleky $750

"Výprodej nmžiMlcýcli k lolouliů
Abychom učinili místo pro obrovské zásoby slamíných obleků vyprp-dá-

me

naíe platéaé Fedoras a tvrdé klobouky ta ceny poloviční

Pravidelné $3 Dunlap neb Yeoman

Pěkné $100 Fedoras po

Nejmodnějěí Cuban Fedoras po
' — li

500 tuctu raulekých pčknýcb Žehlených kořil t nejlepfiích perkálft po 50T
'

100 tuctu mužských bílých neZeblenýcb koSil pravideluá oona

50 ctft nyní pouze 29f
100 tuctu mužských raaňlí po

100 tacto mužských 25c ilí po

15c

12ieí V

XŤr Ptejte He na éťsbé prwlavaíe kteří vás ochotou obslouží

Nová jarní obuv
Uhotřínic rám od 50c do 9100 ha páron hnědé střevíce koaiokové f250 i

"Kochster" $5 inérovací 5

Ženské Vici

tnské pěkaé
střevíce

Donesla
DiUk
Pěkné Vici
Maiské pžknó
Pěkné střevíce

Objednávky

V

i

pouae $2-9-
j

ínřrovací střevíce $! 50
Doncola iněr střevíce $125- - 4

koiinkové dčtské aap střevíce 50e
střevíce po $150 $2 a $264'
pro hochy $1 $125 a $150r :(

poStoo ee vyřiinjí i

na IR a líftdffí íimilin
1


