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Kiiwtjky 1 importované kerey látky barvě Černé a hnědé

zdobené páskami vysokým límcem $ 1 00

Kazajky ze zvláStě pěkných Kni(lísh Kersey a Melton látek

podsité těžkým atlasem pouze 7 OS

Pěkné pláštíky dvojnásobně páskami zdobené pouze t2i8
Pláštíky z hedvábného plyk-

-

pouze #11)8

100 tuctň mužských nezehlených koSil z dobrého plátna za

něi jiní počítají 50c pouze 25(!

1 00 tutlft dětských rukavic Tf pár
5 beden těžkého spodního prádla

too tuctu Ženských lleeced punčoch I2ÍC

50 tuctu mužských koží podšitých rukavic 25r pár
Mužské těžké zimní rukavice KU'

Ženské rounové spodní prádlo 25c

Pěkné mužské klobouky Fedora mají cenu Í150 pouze 1 00

NejlepSÍ a nejtrvanlivěji! klobouky v trhu tvrdé i měkké po $150

Největší výběr zimních čepic pro hochy a dítky od - 15C dO $150
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podilaty na nthradu Xalovárt byl
V lalobí tvrzeno ž prý Fiala
dobfi vřdíl o podvodných koti-mÍi- Ii

katfra irhula kťrýl zpro-nevffen- í

itvé v káznicí Mátni tti již
odtí( tudíž dav za el zá-

mku do jiM míry za zpronevě-

řený obnoi zodpovědným j'M
Porotou vydán rozfttiihk proti ob-

žalovanému n ručil Iřim na obnot
I400C1 zároveň odtotiMii k za-

placení úroků od Čhii zavření

banky v obnosil I700 — Ilylo lo

jíŽ Iřelí přelíčení případu onoho
V prvém vydán rozsudek proti
obžalovaným na obtiot I700 a v

druhém porota e neshodla
— V Colfa Co zvoleni byli

náedující krajané za preiínktové
úfadníky: V Shell Creek prec
Jo Macháček smírčím nudím ve

WíNon prec Frank Sucha Jr
ansessorem v Stanton prec V

J Pánek řep atsessorein: v prec
Midland F J Lodi rep ansetHO-re- m

John Kopač ceMafem v

Adama prec Adolf Uukáček rep
assessorem Ant Janda rep ce-

stářem J M Mundil rep smír-

čím sudím Ad I Suk áček rep
konstéblem VColíax John Kou-

ta dem assesHorem Rud Itoba
rep cestářem V Maple Creek J

F Vaněk cestářem v Lincoln

prec J H Šindelář assessontn
V Kučera konstéblem V Shell
Creek obdržel John Mundil stejně
hlasů s odpůrcem svým pro úřad
assessora Zvolení kandidáté u

nichž nepoznamenána politika jsou
fusionisté

— V Saunders Co zvoleni při
poslední volbě následovní krajané
do různých precinktních úřadů:
V Newman precinktu zvolen za
soudce J Jelínek za konstébla
Fr Malý a za cestáře J os Závod ný
Fr Klimcnt a Fr Kačírek — V

Elk precinktu zvolen odhadčím
Ant Pospíšil smírčími soudci Fr
Kuneš a Ant Pospíšil konstébly
Vác Polák a Jak Vojta a cestáři

Jos Fencl Fr Kuneš Mart Ho-

lubář a Jan Pospíšil - V Chester

precinktu zvolen odhadčím Ant

Kašpar soudcem Cyr Svoboda

konstébly Jan Řehák a Jan Dělík
a cestáři Jan Ilaba Vác Cink a

Rud Novák — V Bohemia pre-

cinktu zvolen odhadčím Jos Pa-bia- n

soudcem Jan Vyhlídal kon-

stébly F R Brožovský a Václav
Bunda a cestáři Fr Vojtěch a V

Šavlík — V Rock Creek pre-

cinktu zvolen soudcem Jan Kavan
a cestářem P Jurovský — V

Chapman precinktu zvolen kon-

stéblem Jan Walla a cestářem J

Řezáč— V Morse Bluíí precinktu
zvolen odhadčím Ant Soukup a

cestářem Fr Hyneš ml —V Center

precinktu zvolen konstéblem Kar

Přesba a cestářem A Polák

Když jíte stíženi nachlazením a
kHglem užívejte I)r Augusta Koenlga
Limburské praní thé vyléčí otié

Každý měl by mítl thé toto stále v

domácnosti Lze je obdrželi pouze v

původních ptiklfíkAch
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r lownlipu ílt nty ll( tí lk fa
a Hiff přijmutí od nih cátku
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$ 1 1 00 Ho-lMk-

byl
zárov fl poklsdníki in thU Dodf
a Um též píníe xpronevěfil ni- -

ldketn rhoŽ podána na ručit-I- r

j ho žaloba kleráŽ v tomto zav-
dání noudriím k projednání pfijdc
--- Po zmízilm pokladníku vzdor

pilnému pátrání nenalezena dotud
ani i nejmcnSf ittopa
— Nedaleko Pirth nalezena

byla Ve Mfedti odpoledne dvěma

mladíky na honu se nalézajícím!
mrtvola neznámého muže v tu

jíž tupni rozkladu ne na-léza- jí

í Dle dobrozdání lékaře
ležela mrtvola v místech třth
spofl šest měsícn a nenalezeno

11 ní ničeho čím by totožnost zji-

štěna býti mohla Smrt sposohe-n- a

byla dvěmi střelnými ranami
do hlavy vypálenými a jelikož
vzdor bedlivému pátrání revolver

nalezen tam nebyl má se za to že

o úkladnou vraždu se tu jedná
— Z Premont oznámeno v so-

botu utonutí pí Nels Nelsonové
as 5 mil od města s manželem na
íarmě bydlivŠÍ' Nelson jel s ná-

kladem ovsa na trh do města a na
voze s nim nalézala se manželka a

děcko KdyŽ k mostu přes řeku

Platte vedoucímu se přiblížili
splašili se jim koně při čemž ne-

šťastnou náhodou na mostě s ji-

ným povozem se srazili a paní
Nelsonová i % děckem do řeky
svržena Děcko bylo za v čas

zachráněno nešťastná žena ale

utonula

— Nedaleko HaySprings nale-

zena v sobotu z rána mrtvola 16

leté Augusty Meyersové a vše zdá
se nasvědčovati tomu že táž stala
se obětí zločinu Dívka nalézala
se totiž ve stavu požehnaném a

oprávněné podezření jest že stala
se obětí kriminální operace vypu-
zení plodu a že když smrt se do-

stavila na místo ono dopravena a

láhviČka s jedem podle mrtvoly
položena byla tak aby zdálo se
Že o samovraždu se jedná Koro-ne- r

případ ten pilně vyšetřuje

— Právě zvolený populistický
člen rady universitní Von Forrell
teď jest jako osel mezi dvěmi

sena Týž jest totiž též

"kaplanem" v polepšovně v Kear-ne- y

kdež za to že nic nedělá do-

stává $300 pěkných stříbrných
Teď neví jestli co sluha boží jemuž
sluší následovat! Krista v chudo-

bě má složili tento výnosný úřá-de- k

a podržeti si úřad k němuž

byl zvolen kterýž ale je úřadem

pouze čestným aneb naopak On

by ovšem rád podržel oba to však

nechtí připustit jeho političtí sou-

věrci dovozujíce že jeden úřad

by mu měl postačit když jest jich
tak mnoho kteří nemají úřadu
Žádného

— Wilberský Republican vě-

nuje následující úvahu minulé
místní volbě "Tak dalece jak se

týče okresu Salině žádná ze stran
nemá příčinu k nějaké zvláštní ra-

dosti a každá se může něčemu tě-

šili — vyjma populistň kteří
kolečka Oni kuli plány

aby spuntovali spolčení kteréž se

však nevydařilo leda pro demo-

kraty Populisté sešli se v rádni-c- í

a navrhli Walkera Murphyho
a Chatburna z nich! všichni byli

poraženi Demokraté sešli se v

operní síni a navrhli Frantze
Shestaka a Ilopkinse z nichž byli

Vcllíý výbér přikrývek
10- -4 bílé přikrývky po Í2-3-

5 ° $3-5- °

1 1- -4 bílé přikrývky po #3-7- ° a °

Jestli potřebujete přikrývky jakéhokoliv druhu navštivte nás a bu-

dete jak s výběrem tak s cenou spokojeni

SmipHoii m topič Knhiusmi na 11 i

usmrceni

— V'r Wjllii r zmrl v sobotu
I jměsíční hoíík J (!oxe násled-

kem rány kterou! as před 10 dny
obdržel Spadly naň totiž nftUy
a jedna z nožic při toni mu lehko

prorazila
— V I 'rok en Uow udát ar v

nedělí o a hodině ranní ráka
dvou nákladních vlaku lt Sc M

dráhy při níž strojvedoucí jedno-
ho vlaku na místě usmrcen a pět
vozft obilím naložených roztfíMě

no
— V North lknd prodáno by-

lo vc čtvrtek stádo poland-chin- a

vepřového dobytka Hy kusň Číta-

jící za £3500 Jedna svině při-

nesla {511 a 50 kusu prodáno za

průměrnou cenu $57 kus

— V Hay Springs vloupali ne

v úterý v nocí neznámí lupiči do

písárny tamního mlýna a vypá-čivS- e

dynamitem nedobytnou po-

kladnu přes £100 na hotovosti
ukradli Úřadníci jsou prý lupi-

čům na stopě
— Divadelní představení 'Mistr

Dedrník a jeho chasa' kteréž v

neděli v Howells za spoluúčinko-ván- í

p A Z Donata ze Schuyler
pořádáno býti mělo odloŽeuo by-

lo na den amerického posvícení
Zajisté Že návštěva bude co nej-četněj-

— V Hartington vloupali se v

neděli v nocí neznámí lupiči do
hostince Garvey & Carmacka a

z pokladny $100 na hoto-

vosti a asi za Í1000 razných cen-

ných listin Většina posledněj-
ších byla druhého dne v kol ní za

hostincem nalezena
— Sedm mil východně od Chad-ro- n

srazil se v pondělí po 1 hod

ranní na trati dráhy Elkhorn ná-

kladní rychlovlak 9 pravidelným
vlakem osobním a vČru zvláštním

jest Že pouze jedna osoba při tom

poraněna Celá řada vozft ná-

kladních byla roztříštěna a Škoda
obnáší mnoho tisíc

— V Colfax Co krmí se velký

počet Bkopového dobytka Schuy-lersk- ý

Sun přináší zprávu že bě-he- m

minulého týdne obdrželi ku

vykrmení: Adolf Dvořák 5000 k

sň C II Chase 2500 George
Little 2500 John Prokeš 2000 a

J A Knolin 31 železničních ná-

kladů
— Jak se podobá zradili de-

mokraté v Salině Co své spojen-
ce O nominace se sice rozdělili

stejným dílem ale když došlo k

volbě zvoleni byli všichni demo-

kraté ale ani jediný populista To

je podivný partnership při němž

jeden partner má všechem pro-

spěch a druhý všechnu práci
— West Pointský Kcpublican

dostihnul počátku 27 ročníku Č-

íslem minulým a právem mnŽc se

honositi že pod pečlivou správou
nynějšího již mnoholetého redakto-

ra a vydavatele krajana pana
Antona Langra jest jedním z nej-lepší-

a tušíme že nejrozšířenřj-- U

venkovský týdenník Panu

Langrovi k úspěchu jeho srdečně

gratulujem

k ' ?

Vylilíiňoiií

Osobní řízené vtflety t Omnby a vSueb

slanin im Union Pacitlc drite di Market
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za Kstck
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koliR riMlin jedl lam Jlí uauxenu n Bnuy
vil e rolnletvtm Mil astnfte se Jednoho
x třehto vyictft abysto kraj tento uiMi
NavStivto té krajany abyste seznali
co vím krajina tato nMo poskytnoull
kdybyste se tnm usadili

Nynt Jest neJlepSÍ doba ku prohled-
nut! krajinv a úro ly 'U restu i Omahy
tam I zpít čita se pouze

VAi-fhn- přihláiíky adresorány burieí
na:

THE SSAKE RITER IAJiI ASI)
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