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ML COKOŘ— Ku zprávě o výsledku po
rad poroty v případě obžalované

ho z urážky na cti tiskem Hro- -

nrnarioriM wiht-mádky dodáváme že porota i

počátku stála 1 1 hlaso pro uzná 1_ I I II A

nyníní obžaiovaného vinným však je kterákoli w

válená' '
den z porotců se tomuto výnosu

1 — Hotovená od —
zpěčoval Koncem druhého dne

hlasování když bylo patrným že T DOBA American Chicory Co - Omaha ['ob

t3T rtejte se ?liy svého groceristy po Flag Brand clkorll praiwreni

ten jeden neustoupí počali povo-

lovat! někteří z těch n kteří byli
přesvědčeni o vinně obžalovaného

a dva z většiny byli volni hlaso

vatipro nevinnu aby se dostali na
svobodu z vězení porotní síně Do VELKÁ LACE V CliETE NEB
pondělka nalezli se čtyři jenž byli
ochotni vykoupiti se z vězení za

cenu přesvědčení svého vsak

sedm stálo neodvratně při svém

obejiti rozličné obchody se šatstvem a zkusiti upřímnost jich
oznamování — přesvědčiti se mnoholi jiného vyjma pravdy
dáno do tisku Každý obchod tvrdí že má nejlepší zboží

nejlepší modu a Že jest oprávněn k největší patronáži Není

více nežli správné přesvědčiti se kdo má pravdu a kdo ne

Poohlédněte se kolem přesvědčete se Nebcřte na váhu slo-

va v oznámkách uvedená jsou placená nýbrž poohUJnfte st
kolem Přejeme si abyste prohlédli ty úžasně vychvalované

koupě dětských obleků po J167 $198 $239 $263 $297 a

v jiných lákavých centových cenách a pak prohlédněte naše

$125 ři50 Í175 $2 a $225 a shledáte které jsou nejcen-něj- ší

nejpěknějŠích vzorků a které máte koupiti Chceme zí-

skali obchod vftho mužského pohlaví vlech rodin a chceme

si získati uznání a důvěru tím že nedáváme do novin nic co

bychom nemohli dokázati když nás navštívit Nové obleky

pro hochy od 13 do 19 roků jež prodáváme po I450 $500
a J650 jsou nejlepší jaké jsme kdy za tu cenu nabídnouti
mohli

přesvědčení jež ze svědectví po
daného nabyli

všeho druhu obleků hotových klobouků
J spodního prádla —

Obleky na zakázku dle nejnovějšího střihu

Chtxs Mron WriŠ:

— Četné krajany zdejší zajisté
že nemálo překvapí zpráva o

úmrtí Václava Kaíky kterýž

po dlouhý čas ve Fontanelle la
usazen byl a často do města na

šeho za obchodem i zotavenou za

rvn
rrrwv

jiiiii iiiiiiiiimiif iiiiiíittiitiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii iiiiiiiiiiiiiiutiii iiiiiitiiiiiiiinimiiitiiiiiiiiiiL
-

Vyzkoušené semeno kukuřice
§ Zaílete 5 jednocentových kolků o th paklíčky nejlep&fch druhů kukuři- - §
= ce jei zaslány budou na ukázku a 20 stránkový spis "Hinta on Corn =

5 GrowinK Uovr e Fannerg Orow tbe Uík dropa" Iowtká bo- - E
5 spodáhká kole) vypěstovala této kukuřice W buMb po akru jež vydala 3
s 62 buílu kukuřice drolené a 70 lb íácbu Adresujte: Pleanant tley =
= Seed Corn Farm J B Armtttronff Prop Sbenandoah la th242m =
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roli 1B a IDodge

„ jÍ?K ušetření času
U KjlJ-f-cilrá- k11 YVb Aí zaílete nám seznam toho co

práv6 potřebujete v oboru

Stromovka
stromku a my vám za&leme

zvláitě nízké ceny stromku

žádaných Zvláítní snížené
ceny na pHStích 30 dnu Pě-

stujeme vSeno druhu stro-

my křoviny révy atd Z če

Oddíl oděvní
Před otevřením našeho závodu byly čítány

všemi firmami za šatstvo ceny nespra-
vedlivé Nyní tomu jinak avšak levněji
nelze nikde koupiti aniž lepší výběr na-lóz- ti

jako u nás

Za 95c kcupfte dčtský oblek za nějž museli byste jinde

ho sestávají? Z jabloní tře-

ní ivestek broskví hrušní a drobného ovoce v&eho druhu Jehličnaté stromy
DejlepSího drnhu ruie a jiné ozdobné křoviny Stromovka naftě Jest umístěna v

krajině řeky Richardson a stromoví nase není vysušené nýbrž bujné hladké a za-

ručené že uspokojí Za£lete si o katalog a cenník Adresujte: thlim

NĚMEČEK majitel
FirKNl?£m"uiank HUMBOLDT NEBR

9 IltimlMilrlt Nšh
dáti $150

Za iix 1 ftia nrnďáme váni ohlekv totoSná s třmi které se
CRETE-SK-Á STROMOVKA jinde prodávají po $200

Za $395 a $450 koupíte elegantní obleky pro hochy s dlouhý
a TsrtžxvTJk TtoxT? 1072: mi spodky

Za I500 $600 a I650 můžeme vám ukázati nejlepší výběr
Nabízíme úplné zásoby ovocných stromu a £těpu ozdobných stromfi keíu a

obleků pro mladíkyruží Stromy Jehličnaté ve viech velkostech osm palců až pět stop Odkazujeme
se na tisíce uaSich zákazníků a ovoce nesoucích Štěpnic Že naie ovocné stromoví Jestli jste manželem přineste nám $375 a my vám dáme oblek

jížděl Týž přestěhoval se před

nějakém časem do starého domo-

va svého do Detroit Mich kdež

asi před 14 dny náhle onemocněl

a neduhu svému po krátké nemoci

podlehnul Mrtvola jeho byla na

výslovné přání jeho v tamním kre-

matoriu spálena podobně jako to

učiněno bylo s mrtvolou sestry
jeho kteráž byla vůbec první Če-

škou ve Sp Státech jejíž mrtvola

na vlastní přání její spálena byla
Pan Kafka byl starým osadníkem

clevelandským kdež náležel ku

řádu Lidumil č 16 č S P S

odkud pak odstěhoval se do De-

troit odtamtud do Kalifornie a

po několikaletém tam pobytu do

sousedního státu našeho Iowy
Do poslední chvíle byl společní-
kem výborným a těšil se právě
tak dobrému zdraví jako neustálé
Žízni

— Zajímavý případ projedná-
ván jest před okresním soudcem

Baxterem co soudcem pozůsta-
lostním Henry Lingonner byl
Členem "Piattdeutscher Vereinu"

kdež byl pojištěn a částka ta v

pojistce manželce odkázána Před

několika lety manželka následkem

různic domácích požádala v kraj-

ském soudě o rozvod kterýž jíi

povolen Z rozsudku tohoto Lin-

gonner se odvolal než však odvo-- j
láni jeho ku konečnému projedná-
ní došlo zemřel a jelikož manžel-

ka jeho následkem úmrtí jeho há-

jení se více nutným neuznávala

nechala se celá ta věc padnouti
Leč za nějaký čas si to rozmyslila
a činí nyní nároky nejen na po-

jistku u spolku ale i na veškerý
ostatní majetek zemřelým zane-

chaný a nároky své opodstatňuje
tím že zákonitou manželkou a tu-

díž i dědičkou jeho jest Toto
stanovisko své hájí tím že manžel

její z rozsudku jímž rozvod jí po-

volen se odvolal a jelikož o od-

volání jeho rozhodnuto nebylo
ona dosud za ženu nyní ovšem

vdovu jeho považována býti musí

— Paní Kateřina Šípová poda-
la v těchto dnech žalobu proti
spolku Modem Woodmen of Ame-

rica na částku Í2000 na kterouž

zemřelý manžel její u spolku toho

pojištěn byl TýŽ přidal se k

té 22 května 1897 a ze-

mřel po 6 měsících vyplacení po-

jistky bylo však odepřeno a to na

tom základě an prý při vstupo-
vání do spolku starším byl než

jak udal

který manželka vaše bude ceniti na $7-5- °a Itřpy nestu ovoce dokazuje úroda ovoce jež Jsme vypěstovali 1 aaa nXjg

Jablek v Jedné sézoně 17 do 24 bu515 Jablek na jednom stromě Přkný modrý Serge oblek pouze Í7-5-

Úhledné obleky zhotovené z kašmírů a cheviotů po $1000
U nás lze koupiti rozdílné obleky v cenách od $375 až do $2500

700 buSlů třesní 81 buslD na stromě 570 hroznů na jednom keři ZvláStnl pozornost
věnována jest balení a výběru žádaného druhu Tratíme část při vSech ztrátách

ZaSlete si o (Ilustrovaný katalog s cennmi na 112 2k a za každý z nich ručíme Že jest nejen co možno nejlépe zhotoven

ale zároveň levnějším nežli lze podobný koupiti jinde

llamhursKo-Am- er akciová paropl spol

Přeplavní renj=

Elegantní Fedora klobouky v barvč černé a hnědé 50cPo parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h
Dobré mčké klobouky vs všech barvách a tvarech -- 75c
Pěkné plstěné klobouky mající cenu nejméně Í150 po $100

Z Hamburku
do New Yorku

Z New Yorku
do Hamburku:

Fo parolodích expreasních 130 00 3850 Prohlédněte si naše klobouky a shledáte že nelze předcítí je
nikde jinde jak na jakost tak na lácipiaviueiujiii

-

Union linie liK OO $3150

Baltimoraké linie 12600

Galvestonské linie 13000 13150

Ohledné přeplavu hlaste se u Mužské výbavne zboží

Největší snížení mužských pěkných bílých košil o němž kdy
Uvn clvKánn Neinověiší vzorkv nouze koc

HAMBURG -AMERICAN LINE
57 Broadwaj ÍZnlii Sew Yrk I 5 W cor Kandolph k LaSalle StreeL

I Cilcsiro IIIIboIí
— —— — I - —

yjw J

3000 pěkných mužských šlí ve dvaceti rozdílných vzorcích

po 25c
Mužské spodní prádlo prostřední váhy 39c
100 tuctů pěkných kravat jež mají cenu 50 až 75c po 25cParoplav Spol Sov-nĎinoclí- étio Lloydu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut

Pfepla-rn- l ceny
Z New Yorku Z Brfmeo
do iiremen do Mw Turka

130 00 13850

t2S00 1360
Po parolodích expresních
M " pravidelných

Prodej pěkné obuvi lacinoj
Prodáváme pouze zboží Jei uspokojí Nikdy

k vůli cené nesnižujeme jakost

Výhodné koupě y ženské obori
248 ca lentké jemné kozinkové Jnřrovacf

350 atfevíce - linřdó a černé novými
vríkyv© viech velkostech

tlW za300 iemké pkná Donola kozinkové
střevíce ini rov sel neb za pí naci — nové
ípifky — ve vftech velkostech

VjkloTOje STOK TdUBMt

Albert A Lanou Klrmala la vjrilovuja
aron ráíf oomt majitel &m Allea'tLuo( Bblu-
mu a pí: "Vířím perel la by manlelka
iboJo byla xemrela OQCboUml BfebfU T Cm-né-

užíráni raiebo baUámu" Kupt II XX)

liber proti va4im pilo

ULAVŠÍ ÚftADOVNA:

OELBICHS ČZ CO

IILAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD:

ZE3L ClavLssonl-u- s 2cCo — mcruTKi dcd napínací — ve vseco
velkoatech

Pánům úřadníkflm spolkli

Účetní (obchodní) knihy Jako Ledfr-e- r

JonrnaU denní knihy jiné od

7Sc uaboru u Pokroku Západu
MAYBEET BROSPředplácejte na týdní Tokrok Západu" 8 "Knihorna Ame

ríckoa" poaze $300 na rok


