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něco jiného Oni chtí míli poli-
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é mánlo I2}c
Oalotiová krabice jablek lOic
ZhuStěiié mléku krabice 7Jc

SapoHo 6c
10 kunti mýdla ku praní 25c

Slaelká ěokoláda 8ic
Dobrá hiiHpenlna ktwllk 15c

Dobrá rffo libra 5c

Lucky Cut Vlug ivjkací tabák 25c

Dukes Mixture b 25c

Purity Ib 25c

liattle Axe 20c

Home bboe 35c
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Střevíce Slss pár
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run projednáváním !ádotio vy-

dání lkiu noudního jimi by ú

Fadníkfiiu ulátním ubráněno bylo

provádění zákona pode dním ně

íwtn přijatého jimi dobytťl uhra

tly do jisté míry v kontrolu státní

dávány jtoti a to lim ? áknem
oním výUka poplatku a oíitíová-n- í

a krmení dobytka r nulován

jest £ádot tato podána njn£
DOKt f dobytčí ohrady nouthomaž-ftk- é

vlaMnící a Jovoováno j st

í zákon onen jest

— V úřadovně výběrčího vni-

trozemských elaní bylo ve čtwtck

neoyíejně livo neboť od il ti

clopcdednc do 5 h odpoledne
prodáno za $63051 pivních kol-k- ft

za niž vSak utrženo pouze
I5H87S 10 an zákonem ládknm

srážka 7Íí% povolována byla
Kolku těchto nakoupe na tak velká
síla proto an novým zákonem

jehož přiji tí ve Čtvrtek již před-zvídán- o

a což také skutečně v so-

botu odpoledne so stalo srážka

tato povolována není a sládkové
tiulíž pokud jim to možno bylo
co ne jvíce zásobiti se chtěli

— V páteční schůzi výkonného
výboru výstavního usnešeno zvý-Ši- ti

náklad na budovu zahradnic-
kou z $25000 na $35000 a vy-

pracování plánň svěřeno zdejšímu
architektovi Dcindorfovi Z&to-vef- t

usnešeno změnili plány na bu-

dovu mlékařskou a včelařskou a

sice místo budovy společné posta-

veny budou budovy dvě a sice

prvnější nákladem $8000 druhá

pak nákladem $7000 — V téžé
schůzi oznámeno Že nejspíše i

Kansas na výstavě úředně zastou-

pen bude a že odporučení na po-

volení peněz k tomu zahrnuto bu-

de v proklamaci kterouž na pod-
zim zvláštní zasedání zákonodár-
stva bude svoláno

— Dánský zamississippský klub
v poslední své schůzi rozhodnul
se ze všech sil pracovat! k tomu

aby národnost dánská důstojným
spftsobem na výstavě naši zastou-pei- a

byla Úmyslem klubu jest
zříditi na výstavišti vzornou dán-

skou farmu u spojení s jídelnou a

hostincem a za účelem tím vyzvá-
ni býti mají ku spolupůsobení
všichni Dánové po celých Spoje-

ných Státech usazení

— V sobotu zjištěno že získá-

ní záruky za zpronevěřilého po-

kladníka státního Bartley-h- o ne-

ní tak lehkým jak pán tento a

právní zástupci jeho z počátku si

to představovali a následkem to-

ho že se strany jejich užíváno
šest různých spůsobů jimiž by to-

ho konečně přec jen dosaženo by-

lo Zjištěno totiž že několik o-s-

mezi nimiž i zpravodaj zdej-
šího popokratické Worl-IIeral-d- u

shání podpisy na záruku onu
za peníze a že těm kdož by jí po
depsali nabízena jest až 1 $10 od-

měny za každý $1000 na kterýž
ručiti by se zavázali Lidí kte-

rým jednalo se o to aby nějakou
tu desítku si lehko vydělali a kte-

ří tudíž záruku podepsali nalezla

prý se v městě našem hezká řada
— otázkou však jest zda zodpo-
vědnost jejich zápisníkem nejvyš-šíh- o

soudu dosti dobrou uznána
bude
— V pátek přiveženo do města

našeho přes 20 tuláků kteří v Te-kam- ah

zatčení byli na vážnou
obžalobu kladení překážek dopra-
vě poštovní kteréhožto "zločinu"
dopustili se tím Že vlak dráhy
Chicago St Faul Minneapolis &

Omaha poštu vezoucí v místě
onom o 5 hodin zdrželi Již po
delší dobu docházely zprávy že !

tuláci dopravu železniční na trati
té zdržují jelikož prý na vlaky

j

ženo ale účelu dráhy to postačilo
Zatčení postaveni byli pb d soud
a nepochybně proto by %v vyhnuli
uvěznění aŽ do příští Ihfity soudní
uznali se vinnými načež soudce

jim uložil pokutu každému $500
a 3 až 6 dnu vězení Ti již za

tčení ušli opustili Ttkamah a ně

kteří z nich si koupili lístky jízdní
k severu

— Zbrklá jízda na bicy klu v

kteréž poslední dobou libují si

hlavně tací z pánů sportu ktelí
sotva žo jezditi se naučili za ná

sledek měla v sobotu k večeru
vážné neštěstí Mladý krajan Jan
Dokulil předjížděl se na 10 ulici
s jedním ještě podobně neopatr
ným jezdcem a následek toho by l

že poblíže William vjel přímo pod
koně kterýž zapražen byl po
voz v němž dvě ženštiny a mladý
hošík sc nalézali To se rozumí
že kůň sc splašil a bicykl důklad
ně rozbil a Dokulil při tom hezký
potlučen to nebývalo by ale ještě
tak zlým — hůře bylo Že jedna z

ženštin na dlažbu vyhozena a zá

hy na to i hošíkem následována

byla druhá ženština udržela se v

kočárku a koně podařilo se teprvé
na viaduktu zastaviti Poranění
obou bylo tak vážného rázu že u

znáno za nutno povoz přivolati a

oba raněné k lékaři co nejrychleji
dopraviti — Jméno Dokulilovo si

mezi tím dostavivši se policista
poznamenal a bylo by k přání
aby tomuto dostalo se případného
potrestání tak aby na předstihy
na veřejné ulici pro podruhé chuť
mu zašla

— Státní komise výstavní ktc
ráž o uspořádání výstavky státní
na výstavě zamississippské posta- -

rati se má odbývala v pondělí
prvou svou schůzi v níž usnešeno
umístiti úřadovny v druhém po
schodí hotelu Dellone při měsíč
ním poplatku $30 dále jmenován
výpomocný tajemník s platem $7
knihvedoucí s platem $60 a těsno- -

pisec s platem $40 měsíčně V

dalším usnešeno aby za všechnu

prácí na výstavce státní konanou

placeny byly ceny uniové Jedno-
tlivé odbory výstavky státní dle
rozhodnutí komise umístěny bu-

dou v příslušných budovách vý-

stavních v nichž za potřebné mí-

sto státem jako každým jiným vy-

stavovatelem zaplaceno bude a bu-

dova kteráž nákladem as $15000
na výstavišti sc postaví sloužiti
má výhradně jen za jakési shro-

máždiště občanů nebrasskýth
— Pověstné hornické městečko

Cripple Creek Colo znázorněno
bude na naší výstavě zamississipp-
ské a sice tak jak v pravém po
čátku rozkvětu svého v roce 1893

vy hlíželo Znázorněny tam budou
ne jen původní domky hornické a

venkovské "Steny" ale i hostince
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Mužské celovlněné obleky v barvě hnědé a Sedé které
se prodávaly po $500 sníženy na "$275

Pěkný výběr celovlněných obleků které se prodávaly po
$750 pouze $500

Všechny obleky které se prodávaly po $ 1000 a za cenu
tuto považovány byly za laciné vyprodány budou

P°"z Io $750
Všechny obleky které se prodávaly po $ 1500 a $1800

vyprodány budou po $1000
Mužské lehké lněné letní obleky po $225

Velká výprodej kalhot po 75c ?)5c a vzhůru

Gxocerie čaj káva a taták
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FR CUBA
OKSKÝ pkAvník

VE SCHUYLER - - NEUK

Vede právní pře při vSech sou

dech v kterékoliv ěásti státu a po-

slouží právní radou ve vSech pří-

padech IVřuje Iwdlivě a osobně
o vSechny záležitosti mu svěřené
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Foldy Adresujte: Fr Cuba

Jery Cream mouka 1110

Nťjlfpií Pie nic Šunky é ] 6jc
CottHge Šunky 8c

Tnpe 4c

Vepřové nožlěky 4c

Slanina Sc

Spek ' 7c

Vařený Cornecl Iteeř 10c

SuSené hovězí l£c
Nalnjfené hovězí jazyky 121c

Orťpmíiký Iohos 7jc
JWHícp lllra 3Jc
IloIUnilnké ulaueěky 3zaSc

t&8m ObjednávkySchuyler Neb


