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mnoho rad a pokynft pro
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pak víle že každý předplatitel
na Hospodáře ofdrŽÍ a dopla-

tek lot zásobu 13 paklíčkft
men zelinových a kvétinových

ívláMnbli vybraných druhft ja-
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koupi nedostanete!
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Wyorninnsky guvernér f'-el-l

v miuulýih ilneth komisařům

vřeih okrcŮ oběžník v němž

upozorňuje j na blížící e výsta-

vu zamisiisippskoii a žádá je

aby o náležité zastoupení okresu

svého postarali Doulá se le
toto upozornění guvernérovo ná-

ležitého výbdku mílí bude a že

Wvoming na výntavě Čestní re-

presentován bude Vdor lotou Iv

k účcli tomu Stifmem Žádné pení-

ze povob ny nebyly

Počátkem týdne meškal v mě-

ně naíetn Čínský kotiďúonář vý-

stavní Wong Chin l'oo kterémuž

výsada ku Mavbe paody na na-- í'

in MÍ lway zadána byla Stavba

do)čná bude dvoujiatrovoil roz:-tnčr- fi

řiixHo a vnitřek včnován bu-

de výstavce výrobkft čínskýcli a

znázornční života venkovského

V úterý inkorporováno ti zápis-

níka okresního nčkolik společno-
stí jež na výstavě zamississippské
rnné místností zábavné — výdíl-káíské-

zdíditi zamýšlí Uvésti 1

nich dlužno spdečnost kteráž zří--

IIIUJN Neb 11 litopadu —

V neděli 7 t m pořádal apoh k

Mladočfdi za spoluúčítikování p
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HOSPOD KU íUmw Nin
měl a z toho ví ho iial z iioj(lík istr j) (rník a jeho lha
úplně ničeho Návštěv nebyla tak valná

P- Jak známo vykoupila před 'jak se očekávalo a to za příčinou
ávnem komise parkovnf za i pumurn('hu počasí Co e lýČencdi

Díkůvzdánísouhry tu doznali tiiusfm že byla

dobrá ba v někt rf h scénách až
$1400 celou Stromovku sekrtáře
státní hospodářská společnosti
H V Kurnase v Hrownvilk a to překvapující a proto také mní

za tím účelem aby lacino naby la divu Že obecenstvo ze smír hu ne

stromků k vysázení jak parku
j

vyt házelo Ochotníci jak vidno

Kountzova na výstavišti zamis- -
j klestí si rychle 'stu a neuplyne

sissippském tak i v jednotlivých j dlouhý čas kdy budou se moci

parcích ostatních 1'očet zakou-- j odvážiti na něco vznešenějšího a

pěných stromků odhadován po- -' poutavějšího než jak írašky jsou

vodnČ as na 100000 kusu nyní i l'o divadle jako obyčejně násle- -
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Dosvědčuji tímto liliem
že jsem výplatu č I pro-

střednictvím br A V" Kou-

by po mé zemřelé manželce

v plném pořádku obdržet za

což vzdávám ctěné Jednotě
vřelý dík

S bratrským pozdravem

Yáctav Chlup
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ze zbankrotovaného obcho-

du A F Meinze z Atchi-so- n

Kansas
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3Za obyčejné ceny

koupíte střevíce ze skladu
Heinzova po ioc párU —

AUDITOIUCM VELKÁ DVOU A NA NA VÝSTAVIŠTI ZAMISSISSIPPSKEM
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t ozdobami francouzské ifiinisnn"é Spoilek je z kvídrB ( klenutvtiii okny Druhé poschodí má kolkolem promenádu 20 stop širokou ejli střecha spočívá

Koupíte střevíce za 29c

Koupíte střevíce za 59c
Můžete koupiti pěkné střevíce a

trepky po 89c $125 a řl50 pár

nn sloupořadí V kiidétu r dm nu lovy nalézá s imlou vnís:el tnul střec u ixidovy jiojtKi soetiy zuotmi nudou procell Ijuuovv znazornullce tlcele

Jímž bude věnováno Sochy mi roích psvil niři )ředt!ivovaii budou Luilbu límec atd Na východním prficelí bude aousoal představující musy nad nimiž se

„„: 1 111 trutl{ i iio lul H on ilcí i i vn ViiltF-il- livirnťv imruven liiidti dle vzoru řeckveli divadel sedniťv v nolnkriihti Aelum k lihu lllnvní
dvorana bude míti sedadel pr 40 ni oh " lvité místa pro 500 lo s runách iitťlituriutn v pří ze mí bude Vi neb 13 místností jež slouřiti mohou za místa pro
schfize výborfi oblékánu std Vnitřek bud- - rien éne liliVdny než zevnC víťk řádné sloupoví nebude překážet! rozhledu Btřecha držena bude típlnfi vazbou
krovt Architekti slibuji že akmiika v dvoraně onde ilokonult

Dobytak hovící míl tdnu cenu
imvnou a vyíl Krmení volt proi4vaji to po

Nejpěknějšt střevíce hotovené v

v Rochester Philadelphi' New

Yorku atd které se prodávaly
po $450 Í500 $600 a $700
pár vyprodány budou po

H iWI krávy a jalovice tS VWi voli k

íiru tsgnM00
Vepřovy dobytek opít v cení ochabnul Pro

i4v4npotia"(ja
Vejce íeratví Jnou po ICíilň c

Minlo Jettt bea aminy ohyfejnť s l(íillo
nejlepll stolní s venkova U$I7 c wiMovcn

e
Iirůlicí prodivt MUiveenieh (IfUíJíl h

dlipW e frti' o kohouti SíMc kuřata Jurn
5'4"v e kachny řVít7 c_ krocani c
liramlxry domacf prrxlávaji m tále po

ooe
MhiI nejluptf po 13 c lib

Hl tiuln 1A lut
ťkenlee Je levní]! íerveni řla taWVít

Snížení cen šatstva
500 mužských obleků majících

ceny I25 vyprodáno bude po
$1450

$18 a $20 obleky které se

vkusem vyrovnají zakázkovým

pouze I975
$1000 a $1200 obleky $500

V7 ivraaif pro proHlneownH a pro kvíu--

KukoHiw Jnt rny valní Inpll 38!4j pro
pnminee ťia" a pro Kveten atiHavlna Jtwt ceny atile ochablé a apHe Jeití
nlíil prodává ae oyni aa

doval pit--
s Hudbu jak k diva-

dlu tak i k plesu obstarali hoši z

Ileun kteří nemalé přízni tt obe-

censtva našeho se těší — Jak z

plakátů u nás vyvěšených vy-

svítá bude p Donato a jeho bed-nářs-

chasa hráti na den díků-

vzdání v Ilowells v síni pánů
Dielse a Mejstříka Přejetu mu

větší návštěvy než jaké se mu u

nás dostalo neb si toho v plné
míře zaslouží — V úterý 9 t m

veplul do přístavu manželského

p Joseí Semerád se sleč Aničkou

Dvořákovou V pouta manželská

je svázal farář od sv Trojice v

lleun Po obřadech odebrali se

hosté za zvuků hudby p V Svo-

body a jeho kapely na íarmti pana
Dvořáka kde delikátní obfdck a i

večeře hosty očekávaly Toť se

rozumí Že i o nápoje rozmanitého
druhu nebyla nouze O tanec

bylo také postaráno slovem nic

nescházelo Tomu jsme se nedi-

vili neb Matějíček náš je vůbec

pro pohostinnost dobře znám a

věděl tedy oč se postarati má —

Novomanželům přejem všeho bla-

ha a štěstí S úctou
Váš čtenář

diti zamýšlí marockou vesnici a

kteráž 530000 základního kapi-
tálu má a společnost kteráž za-

náší se plánem na zřízení ulice

kahýrské a jejíž kapitál podobně
velkým jest

#

New Jersey dle všeho bude

jedním z těch států východních
jež na výstavě zamississippské za-

stoupeny budou Guvernérem

jmenována byla totiž za účelem
tím zvláštní komise kteráž již se

zorganizovala a s prací svou za-poě- la

a jak z docházejících zpráv
souditi možno setká se práce její
s náležitým výsledkem

#

Čína zastoupena bude na výsta-
vě zamississippské spúsobem úřad-ní- m

a čínskému vyslanci ve Wash-

ingtonu bylo již nařízeno aby
zvláštního zástupce pro výstavu
naši jmenoval Důležité rozhod-

nutí toto učiněno hlavně prý pro-

to poněvadž zastoupení nebeské
říše na výstavě této bude úplněj-
ším a důstojnějším než kteréko-

liv jiné výstavě ve Sp Státech do-

sud pořádané Výstavním komi-

sařem jmenován prý bude nejspí-
še prvý sekretář vyslanectva Shen

Tung

ale zjiStťno že jest vlastní témt-- ř

čtyřikráte tak velikým Dodáno

a vysázeno bylo zde již na růz-

ných místech osm Železničních
nákladů a dva další vozy jsou již
na cestS a komisi oznámeno že

ještě nejméně 100 dalších nákla-df- i

dosud na místě se nalézá Ka-

ždý náklad sestává průměrem ze

3000 stromků a z toho nejlépe
souditi lze jak velké množství

stromků komise k použití má —

Přebývajících stromků totiž těch

jež po vysázení parků a boulevar-df- t

komisi zbydou zamýSlí komise

použiti k okrášlení města totiž k

vysázení podél ulic a k vysázení
na lotech soukromých ku kte-

rýmžto účelům stromky za cenu

nepatrnou as za 5c kus prodá-

vány budou
— V sobotu zatčeni byli na

trhu 11 a I3letý Wiilie

a Eddie Šavlíkovi na obžalobu z

krádeže U hošíků oněch naleze-

na totiž značná zásoba žvýkací

gumy kteráž z rozvážecího vozu

D J 0'15riena ukradena byla
Třetímu nadějnému hošíkovi kte-

rýž též značně gumy u seue měl

podařilo se policii uniknouti

— V sobotu večer zatčen byl v

městě našem tajnými policisty
Harrison Given z Denver kterýž

M) 100ZDARMA
doutníky

120 balíků nebíleného plátna
po 2c
Těžký Canton flanel 5c
Voskavé plátno ve všech šíř-

kách od jednoho do dvou yardů
15c za čtvereční yard

Abychom natadoutn
ky uvmIII v mátnout
dáme wlarma kailimu
kdo kouřil UM natích
KKF WksT doutnik&

MIM tyto píkné 14 k

potlačené rlřky krvi
aevní nataboluMllnky

vael a imwu novaci anpa- - n j enthina iMiliat anotienym
trojkem am'nfm na
a roka vvmvnaii
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v Iwttiora halírku l1! nalch doulnlk tyto
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koupltl la platíte eapreenluiu Jednateli Mttt
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