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ftádiní luplíň

nepatrná poněvač nikdo neví

jaká bude příští celní sazba
Požárů založených vyskytuje se

stále méně Je to z části zásluha

dobrovolnických sborů sorgani-sovanýc- h

na vyzvání mayorovo z

Prodává se čís 8 červená tboží hotové sa 674
ažtw pro prosíme 68f květen?68tvrdá SIbIo

iziiMhi
KukuMce setrvává nyní v cení och blé pro-

dává ae čís 2 za 31ii pro květen 81%

New Orleans 10 listopadu
Bavlna je ceny stále nízké bei vyhlídky n

zlepiení Prostředni prodává se za 4

V Lůndýn? koronerova porota

vyšetřovavší úmrtí Harolda Fre-den- ca

dopisovatele New York

Times vynesla výrok v němž

obvinila ze zabití Kate Lyonovu
z domácnosti zeznulého a paní
Millsovou kněžku "křesťanské

vědy" Bláznivé ženštiny tyto
nalézaly se totiž u lože nemocné-

ho a na místě poslání pro lékaře

kurýrovaly( jej modlitbou „ Hařold
Frederic zemřel ig říjaáV i

y t Jistý úkaz záškrtar

Cbraptivost u dítka jež nakloněno '

jest záškrtu
k

jest v2dy jistým úkazem

počátku této nemoci Když dítku ta-

kovému dáte ihned Chamberlain'
Cough Remedy k užívání předejde se '

t
'" !

Chicago 10 listopadu
TrhideJlU setrvává ochablým Dnes prodá-

vá i onimka červená čís 'i in 08 a i 67 pio pro-
sinec 6IJ prďkv&ten (WH Jurka číslo 2 B3 až
H tvrdáíis2 VlAlii
KukuHue Je též ceny oobabla a líce za 313ť

pro prosinec 31 a kvitea
Oves Jest nejen ceny ochable nýbrž 1 nlžSf

ČÍHloS prodává se nyní za 24 až 85 bily 34

a87
Žito Je ceny obstojné za 5114

Ječmen Je též ceny ustálené 33 až 41)0

Lněné semeno kleslo na 07c za Sí 1

Dobytek hovězí Jest zase ceny ochablejší
Jateční voli prodávají se po $400 až 6 60 větňl-navol- ů

kruienýon uo #490 až IW5 voli k žíru
jsou 1300 až 450 krávy a jalovlee Í25U až 450
voli texaské $275 až 400 a voli západní $350 až
$4 50

Vepřový dobytek opít v ceně poklesnul a

prodáváse lehký po $340 až 357(4 a těžký $346
až 365

_ Omaha 10 listopadu
Tento týden přívoz dobytka valně ochabnul

a zcela pékného vykrmeného tučného dobytka
uiilo se přivá?! Hlavnislabým přWozem jsou
ceny pnvnčjái a sice 1uk následuje
Nejlepli jat voli 1400 až 1500 lb $485 až 510
Pékné jateč voli DOOaž 13U01D' 470 až 5 0

Prostředni jateční voli 385 až 440
Pěkné až nejlepěí jalovlee 350 až 4Ž5
Pěkné až nejlepií krávy 330 až 400
Prostřední krávy 200 až 3 3í
Těžké voli k žíru 850 až4a
Pěkné lehké 700 až 800 lb 351 až 440
Ročky k chovu 3 75 až 600
Pěané až nujiepSÍ západní voli 3 75 až 4 30
Pěkné až nejepSÍ záp krávy 250 až 875
Pěkné až nejlepši záp Jalovice 3 Zo až 300

Vepřový dobyteK zde též tak Jako na výcbo- -
dé v ceně trochu ochabnul a prodává se nyní
lio $340 až 355 t

Velcc jsou nyn stále ceny pevné čerstvé za
18 centfi
Máslo domácí obyčejné prodává se po 10 až

c12 pěkné stolní 14 až 18c z másloven J 3 zase
pevnějií ceny 20 až 22 centů
Drůbež je ceny levné slepice jarní 5%c

staré 4 až 41c kachny a husy 6 až 7c kroca
nl 9 až 10c
Zvěřina prodává se jak následuje: prairní

slepice $400 až 450 tucet kachny 150 až 285
zajíci $100 tucet křepelky UM
Hrarabory jsou stále po 35 až 45c
Cibule je Iftoa levná za 35 až 45c buil
Jablka Jsou letos dražší než po kolik roka

minulých za $325 až 375
Seno dobré prodává se za $650 až 700 tuna
Ceny kůží udává nám Nebraska Hide &

Leatber Oo z Nebraska City jak následuje:
Č's 1 Čís 2

Solené vyleželé každé váhy lib 8 1
' býčílib 7!4
" s vypáleným znam 7

" koňské velké kus II 75 až 225
" " " malé $100 až 175

Částečně vyleželé % centu levněji než vyle-
želé Syrové 1 cent levněji než vyleželé

St Louis 10 listopadu
PSenice kolísá trochu každým dnem pod

vlivem příznivých neb nepříznivých zpráv

roii 1© a

Kansas City brigádní lékař vy-

jádřil se že potravu jakou vojáci
měli nedal by ani svému psu
Stěžoval si zle na vrchního lékaře

Hoffa který byl prý úplně ne-

schopný svého úkolu a mimo to

velmi bezohledný Divisní lékař

Jenney nebyl o nic lepší Cel-

kem výpovědi Dra Warda byly
téměř totožný se svědectvím Dra
Schoolera Dle jeho náhledu

zodpovědnost za bídné poměry v

táboře spadá na gen Boyntona
jenž armádu v Chickamauga držel

a místo přes všecky stesky lékařů
chválil Plukovník Turner z prv-

ního pluku illinoisského byl úplně

spokojen s poměry v Chickamau-

ga ty tři týdny co oni tam byli
také v Tam pa' obdrželi správně
všecky potřeby avšak nedostatek

veškerých příprav pro přijetí ar-

mády jevil se v Siboney na Kubě

Tam zanecháni úplně sami sobě

Když paktáDořili před Santiagem
zmírali zrovna hlady Konečně

třicet mužů přihlásilo se že do-

jdou do Siboney a přinesou po-

traviny pro vyhladovělé soudruhy
Gen Shafter poslal prý pak ještě
ostrý dopis plukovníku Turnérovi

proč se neobrátil přímo na něho

Svědek neměl stížností na pře-

pravní lodi jež prý dostatečně

zásobeny byly potravinami i léky
ani na dobrovolnické tábory ani

na tábor v Montauk Point Shle-

dal jedinou a to ovšem velikou

chybu totiž že vojáci propouště-
ni byli z nemocnic dříve než se

náležitě pozdravili Toto potvr-
zeno bylo paní Virginií Betzovou

z Chicaga jejíž syn poslán byl
domů sláb a nemocen ještě Ke
všemu přinucen byl jeti v denních
kárách Ubožák zemřel za 19

dní po svém příjezdu do Chicaga
Dr G A Smith z Clinton la
líčil skutečně hrozné poměry v

divisní nemocnici v Chickamauga
V lékárně na příklad neměli ani
vážek ani obalů na prášky a pi-

lulky' Když on se přihlásil ke
službě nebylo ani v jednom z ne-

mocničních stanů podlahy Po-

lovička všech nevyhnutelných po-

třeb v nemocnicích jako povlak
prostěradel podvlékaČek apod a

všecky lahůdky dodány byly do-

bročinnými společnostmi hlavně

organisací Červeného kříže a
National Reliéf Association "Vlá-

da Spojených Států neopatřila
žádných zvjáštních pokrmů neb
lahůdek pro nemocné" pravil
lékař významně D Smith chtěl

prý jednou zaslati zprávu o sku-

tečném stavu věcí vrehnímu léka-

ři byl však od toho zrazován

svými představenými gen Comp-tone- m

a majorem Jennym Podal

ji přece ale nedostala se prý z

kanceláře gen Comptona Chas
S Bullock kaplan z prvního plu-

ku illinoisské jízdy nestěžoval si
na nic Zajímavo je že všickni

kaplani kteří za drahé peníze
krmili slovem božím hladové vo-

jáky byli s osudem svým jak ná-

leží spokojeni Rev George
Hooker jehož Syn zemřel v ne-

mocnici druhé divise kterou on
sám navštívil shledal prý tam
nedostatek léků a ošetřovatelů

První poručík Charles MoQuiston
ze čtvrtého pluku jenž na Kubě
zastával úřad zásobovatele a stra-vovate- le

neslyšel prý ani jediné
stížnosti od mužstva svého pluku
Plukovník Young z prvního pluku
illinoisské jízdy stěžovaly si pouze
na vodu která prý často nebyla k

pití Sedmý pluk illinoisské pě-

choty ústy svých důstojníků pro-

jevil pouze jedinou stížnost a sice
tu že nebyl poslán do boje Dr
Frederick H Wines tajemník
armádní a námořnické ligy jenž
bíoem války navštívil tábory v

Chickamauga Tampa a Jackson-vill- e

shledal prý tam poměry
celkem uspokojivé Pravil mezi

jiným: "Nevěřím že nějaká armá-

da šla kdy do pole jež byla lépe
krmena nežli tato armáda'

Bouře aa jezerech
Divoká vichřice řádila na veli-

kých jezerech včera Pokud zná-

mo čtyři lodi se stroskotaly
avšak od mnoha jiných nedošly
zprávy a tu panují vážné obavy o

jich bezpečí Blíže Glencoe 111

vrženy byly na břeh dva škunery
Mužstvo jednoho pět osob Nej-

spíše zahynulo Vichřice někde

provázena byla sněhovou vánicí

jinde opět lijákem V Michigan
napadlo až deset palců sněhu
V Chicagu dul vítr rychlostí 65
mil za hodnu

Velký prodej žensKých plást u i
Tento týden prodáváme za velmi nízké ceny velkou

zásobu nových krásných plášťů Došly nám pro vý-

stavní prodeje příliš pozdě a jsme nuceni zbaviti se

jich za následující ceny

Soo kazajek jež měly prodávány býti po řiooo nyní $59$
400 kazajek měly být prodávány po £1500 až fi8oozagg8
250 plyšových pláštíků 30 coulů dlouhých tibetem zdobených

i měly být řia50 vyprodáme je po $6g8
200 plyšových pláštíků jež prodávány měly být po $600 nyní

vyprodáme za $2g8- -

350 dívčích kazajek z ozdobných látek měly být prodávány po

$798 nyní je vyprodáme po "$475:
500 dětských ozdobných kazajek jež prodávány měly být po

{600 nyní za $3g8- -

150 ženských obleků nejnovějšího střihu z jemných látek všech
' barev měly přinést £1800 jeden nyní prodáme po fggS
50 krásných ženských obleků jež měly prodávány býti po #40

nyní vyprodáme je po $1750

mužů přítomných v budce měli

značné sumy peněz při sobě -

Chtljf odškodné

Vládní advokát George Carter
z Washington D C mešká již
podruhé v Deadwood Již Dak

aby vyslechl svědectví o Škodách
které Iudiani spáchali na majetku
bílých osadníků hued v roce 1877

Největší účet mají občané Horník
a Evans kteří tvrdí že rudoši jim
odehnali 215 volů z tábora jejich
blíže nynějšího města Whitewood
Poněvač dosud v Černých Vrších

žijí mnozí očití svědci indiánského
útoku je dosti možno že nárok
bude povolen

V Křižák Buífalo poškozen
Křižák Buífalo zakoupený od

Brazílie jenž minulou sobotu na-

stoupil plavbu do Manily přijel
ve středu do loděnice v Newport
R I kam kapitán Hemphill
musel se uchýliti následkem po-

rouchání strojů Vyšetřovací
na kom zodpovědnost

spočívá Když křižák vyplul z

New Yorku měl 750 mužů pro
loďstvo admirála Deweyho ale
mnozí z nadějných hrdinů stali se

sběhy

Bohatá kořlsť velryfcářu

Velrybářský parník Thrasher

přijel ve středu do přístavu v San
Francisku z polárních vod s veli-

kým nákladem Lovci měli neo-

byčejné štěstí Mimo tuk přivezli
1 5000 liber velrybí kosti Náklad
má cenu přes $50000

Plemenná válka

Běloši ve Wilmington Již Ka-

rolina konali ve středu nadšenou
schůzi jejíž účelem bylo "potvr-
dili povýšenost bílého člověka"
Po několika řečích přijata byla
dlouhá resoluce jež v několika od-

stavcích požaduje: aby v zaměst-

nání všude dávána byla přednost
bělochům aby mayor náčelník

policie a všichni radní na místě
čekání do jara složili své úřady
poněvač ukázali' naprostou ne-

schopnost aby Alexander Monley
černošský vydavatel Časopisu vy-

hnán byl z města během dvanácti
hodin Zvolen byl 25Členný vý-

bor kterýž postarati se má o pro-

vedení resoluce Monley sám vzal

nohy na ramena ale úřadníci tvr-

dí Že doslouží své lhůty Nebylo
prý v Americe slýcháno aby kdo
dobrovolně vzdal se úřadu Dle

posledních zpráv mayor náčelník

policie a všichni radní vzdali se

svých úřadů a nástupci jejích
ihned občanstvem zvoleni Prvním
krokem nové městské vlády bylo
zapřísáhnutí 250 zvláštních poli-

cistů samých bělochů a zjedná-
vání pořádku Během dne bylo to-

tiž osm černochů zabito a tři běloši

zraněni Do Wilmington vyslána
byla milice z okolních měst

Krev tekla v Texasu

Zvláštní depeše ku St Louis
Post-Dispat- ch z Dallas Tex pra-
ví: "Včera byl krvavý volební
den v Texasu V Hubbard okres

Stephens Roscoe McCarty Joseph
Sambey a Jefferson Squires byli
zabiti a J F McCarty a Riley

Squires nejspíše smrtelně zraněni
ve volebníhádce VeStenbergokr
Hopkins R C Sutton a George
Young byli zabiti William Young
nalézá se ve vězení jako účastník
na zavraždění Suttonově kterýž
před časem zabil Youngova brat-

ra V Aubrey okres Denton pří-ru- :í

šerif B Taylor střelen byl do
krku Lee Webbem a nebezpečně
zraněn On sám střelil Webba do

nohy V Sheflield okres Trinity
J W Ashefield byl usmrcen a je-

ho otec těžce zraněn osobami je-

jichž jména nebyla zjištěna Mimo

to mnohá menší "nedorozumění"
udála se v různých částech státu"

Vyšetřovací vojenská komise

zasedala na počátku tohoto týdne
v Chicagu kdež vyslechla opět
celou řadu svědků Prvním byl
Dr Lewis Schooler z Des Moines

la jenž od 7 června do 17 čer-

vence byl vrchním lékařem druhé
di vise třetího armádního sboru v

Chickamauga Hlavní zodpověd-
nost za utrpení vojska svaloval

na odbor ubytovatelský a zásobo-vatelsk- ý

kterýž ačkoli byl o to
žádán nedodal dosti nemocnič-

ních stanů ani léků Nejhůře

bylo s ošetřovateli z nichž v jed-

nu dobu "polovička byla nemoc-

ných neb ve strážnici pro špatné
chování a neposlušnost" Diviš-n- í

nemocnice jsou prý lepší nežli

plukovní Náhledeji tím různí
se od vrchního lékaře sborového

Hartsufla Dle náhledu Dra
Schoolera padesát procent nemocí
zaviněno bylo přílišným vydává-
ním pasů vojákům kteří v jiných
Úborech neb ve městech dopou-
štěli se různých prostopášností
Voda byla bídná a jámy pro

kaly mllká Dr 11 B Ward z

Obyvatelé vesnice Danforth 20

mil již od KankakeeIllna Illinois
Central dráze spí s revolvery
neb podobnými hračkami po bo

ku Mají strach před lupiči a

není také divu V noci na středu

nějací chlapi kteří nezanechali po
sobě nejmenšf stopy přišli do ve

snice a rozvinuli zrovna zim nič

nou činnost Vykradli místní
banku ačkoliv na $7000 ulože-

ných v želeiné pokladně se nedo-

stali na poště pomohli sí ku

$500 a senařské firmě Cole' &

Egan ulehčili o $750 Práce dle

všech známek vykonána } byla
znalci v oboru lupičském Za

neznámými ničemy vypravil se

šerif s ozbrojenou družinou a slí-

divými psy"

Žádné patenty na bicykly

Spolkový soudce Seaman zase-

dající v Milwaukee vydal důležité
rozhodnutí pro vyrabitele bicyklů
Prohlásil totižže každýkdo chce
mAA Vftniltl AlovíriA nHImilrir

používané pro bicykle ježto prý
nejsou předmětem na kterýž ob

drželi lze patent Rozhodnutí

bylo vydáno při odmítnutí žaloby
Indiána Novelty Manuíacturing

- Co proti Crocker Chair Comp ze

Sheboygan a Smith Manuíactur-

ing Company

Zlato z Jižní Ameriky

Franklin Ranson z Clevelandu

jenž odejel před půldruhým rokem

do Terra del Fnego pátrat po zla-

tě vrátil se do svého domova
téměř s {18000 v drahém kovu

tom Praví že ačkoli mnoho
zkusil v Jižní Americe vrátí se

tam opět na jaře Zlato lze tam

rýžovali ze Štěrkové půdy aneb

Vyprati z černého pískukterýž ua-v- át

je na břeh mořský Někdy vydá
až $1 80 z pánve Pás černého

písku leží pod hladinou mořskou

tak že se musí čekati až bouře jej

vyvrhne

Krvavé volby v Již Ka rol lni

Nedošlo sice ku všeobecnému

boji mezi bělochy a černochy v

Jižní Karolíně jak se předpovída-
lo avšak krev tekla přece Ve

Phoenix černoši kterým nebylo
dovoleno blasovati v pravidelných
budkách zařídili si zvláštní stánek
a tam odevzdávali dosvědčení že

byli zkráceni na svém právu hla-

sovacím Kandidát do kongresu
R R Tolbert chtěl těchto certi-

fikátů použiti při kontestu o místo

svého demokratického protivníka
Latimera Volební soudce Boaz

Ethridge chtěl zvěděti co se vlast-

ně tropí v tom soukromém voleb-

ním osudí byl však na místě za-

střelen jedním černošským pobu-

dou Nastala ovšem důkladná

patálie během níž několik Afriká-

nů bylo smrtelně zraněno Večer

pak postřelen byl John R Tolbert
a malý synovec jeho EL Tolbert

jenž v kočárku s ním jel zabit

Na družinu bělochů kteří vraceli

se z Phoenix do Greenwood něja-

cí neznámí černoši zahájili palbu
z úkrytu a M J Younger Cross-we- ll

Fleming a John Milller byli

nebezpečně zraněni Toto odváž-liv- é

vystoupení černochů popudilo

bělochy tou měrou že ozbrojili se

ve středu a lynčovali čtyři černo-

chy o nichž bylo dokazováno že

súčastnili se střelby na bělochy

Nyní je ticho ve Phoenix ale další

výtržnosti se očekávají Veřejné
mínění jednohlasně schvaluje lyn-

čování

Zločin z lásky
V Montrealu v Kanadě Norman

Cole zabil na místě Mathildu

ve středu a po té ve-

hnal si kuli z revolveru ďo vlast-

ního mozku Dějištěm vraždy
a sebevraždy byl cukrovinkový krá-

mek vlastněný matkou mladé

ženštiny Cole zanechal dopis v

nimž praví že odhodlal se ku

zločinu poněvač Mathildu mnoho

miloval a nemohl dosíci ruky její

FfepaJeal V fcoda ypletil''
Krátce před 5 hodinou ve stře-

du ráno 'když soudcové počítali

hlasy v Dublin Gulch precinktu v

Butte Mont dva muži se íáUy

pře obličeje objevili te ve dve-

řích volební budky Oba měli

kaz na zdvižení rukou Přítomno

bylo pět soudců dva klerkovédva
roztřiďovači příručí Šerif a něko-

lik voličů Dennis OLeary pří-

ručí šerif skočil po jednom z

chlapů Oba začali páliti John

Daly jeden z roztřiďovačů stře--

len byl do žaludku a O Leary do

ramena Zakuklena dali se hned

d a to na útěk a vlečko pátrání po
nich bylo marné Obá ranění

odvezeni byli do nemocniceaviak

Daly aa cestl zemřel NikteH s

části pak náleží zásluha ostraži
tosti vojenských úřadů Očekává
se že po příjezdu pátého pluku
jízdy docílen bude náležitý pořá-
dek i ve vnitrozemí Asi 7500
mužů tvořiti bude posádku ostro-

va až všecky změny budou prove
deny Z počtu toho 200 bude
dobrovolníků Zdraví americké
ho vpjska se stále lepší

'

' Do New Yorku přijel parník
Roumania s třetím plukem

kterýž konal službu na
Porto Ricu Pluk čítá '42 důstoj
níky a 684 muže Od svého od

jezdu z Ilhnoisu ztratil jednoho
důstojníka a 35 prostých vojáků

Z KUBY

Carlos Carrio a Manuel Pola

majitelé a redaktoři El Noticko
Universal večerního časopisu v

Havaně zatčeni byli a uvězněni v

pevnosti Cabanas pro uveřejnění
urážlivého článku proti Spojeným
Státům Článek otištěn byl : v

plném znění ačkoli censor jej se

škrtal Vydávání časopisu bylo
zastaveno

Parník Berlin odvezl ze Sant-

iago de Cuba mrtvolu poručíka
Johna A Gurneyho a čtyř pro
stých vojáků

KOMISE MÍRU

Společné zasedání americko- -

španělské komise míru trvalo
méně než půl hodiny ve středu a

bylo odloženo na sobotu Ame
rická odpověď nebyla vůbec čte
na avšak není pochybnosti že

opakováno je v ní ještě důrazněji
rozhodnutí požadovati celé souo
stroví Filipínské Španělé na konec

povolí ale proto přece protáhnou
jednání co nejvíce budou moci

Spojené Státy žádají Filipíny
jako část náhrady výdajů váleč

ných které obnášely prý $1650- -

000000 Na uhrazení jicti ťorto
Rico nikterak nepostačuje Spoj
Státy jsou však ochotny převzíti
dluhy které nadělány byly zvele

bováním ostrovů Francouzské

časopisy jednohlasně kárají ame-

rické komisaře že odpověď svoji
nečtli nýbrž prostě předložili ji

svým kollegům a to pouze v angli-čin- ě
"--

'

i Zprávy z armády
Odbor války vydal právě důle

žité rozhodnutí Nařídil totiž že

onemocnělým vojákům má býti

placena mzda až do uzdravení
třétía by pluky jejich byly rozpu-

štěny Bude jim totiž udělena
další dovolená a až vyjdou z ne

mocnice budou teprve propuště-
ni z armády
Ze San Franciska vyplul ve

středu parník Newport do Mani-

ly Nalézá se na něm též generál
Miller se štábem a osmnáct žen

štin maiželek to důstojníků
kteří zároveň jedou aneb v Ma-

nile už se nalézají Z vojska

jede první prapor dvacátého kan-sasskéh- o

pluku wyomingské lehké

dčlostřelectvo a zbytek kaliforn-

ského těžkého dělostřelectva

Odbor války najal parník St Paul
od Alaska Commercial Company

kterýž vypluje 17 listopadu se

zásobami pro armádu na Filipí
nách Kdo by chtěl překvapili
naše "hochy" na druhé polokouli
vánočními dárky musí je poslati
po tomto parníku
Ze Savannah Ga vyplul na

Porto Rico pátý pluk pravidelné

jízdy

Zprávy spolkové

Praha Loie Číslo 828 A O U W

Tímto jsou bratří žádáni by se

všichni dostavili do příští schůze
která se bude odbývati dne t6ho

listopadu bude se jednat o zába-

vě Frank J Fitle

tajemník

sTábr CoUmbus lis 69 WO W

Důležité jednání v příští schůzi

dne 5 listopadu vyžaduje pří-

tomnost všech členů
" Frank J Fitle clerk

Snknlky Tjrš Čís I

odbývají pravidelnou schůzi příští
neděli dne 13 listopadu ve a bod

odpoledne v síni pana Hrocha

Stazie Benák

tajemnice

Dramatický Jbor Tři M Snknl

Zkouška na "Vesničané" příští
Dondělí v 8 hodin večer Všichni

jsou bádáni by se v čas dostavili

J Mik

ŤáWr Olámou Male C WOW

Všichni Členové náležející k četě

uniformované nechť dostaví se do
schůze příští nedělí odpoledne ve

dvě hodiny do sině Havlíčkovy'
r Jan liathauser velitel

nemoci této Tak mnohá matka mají-
cí dítky záškrtu náchylné udržuj
stále v dumácno8ti své láhev léku toho
a zachová tak rodinu svou před zá-

rmutkem ChamberlHin's Cough Re-

medy jest lék spolehlivý příjemný k:

užíváni a k dostání u všech lékárníků'

HOTEL PRAHA
na rohu ij a William ul

V ČESKÉ PRAZE

Pokoje pro návštěvníky jsou víím pohodlím'
opatřeny Výtečná česká kuchyB

Tác Šonka majitel

Pánům úřaáníkftm spolkli

Účetní (obchodní) knihy jako Led--er- s

Journals denní knihy a jiné o

75c nahoru u Pokn-k- "áoadu

IDoclÉre
--ul

nití

—

Háyden
í 3 i - A:

Nadobyčejný laciný "

Pkkll aroilH eábli tmím luknnH 4

MapoaornUs na nutnou oko)ooMveasb iirňll mdllIB unnaINtidnhMH lnlM1- -
IItou obuvi asto ceny xa jaké tento tfdasimni obuv prodávat! baleme mtlr h ví
kiámbeBiMdoanatt

3Dodcx vLL

10 tuctů teplých

Ženských spod-

ních sukní ce-

ny $200 pro-dáva- ti

nyní bu-

deme po 98c

Ženské černé buk

ně v ceně $400
nyní prodávati
budeme po ři98

Ženské hedvábné

sukně 300 jich
musí být vypro-
dáno měly být
po 8 lei

prodávati je bu
deme po $390

Módní a šperkovní zboží
Můžeme paničkám a děvčatům ukázati ty nejkrásnější a nejno-věj- ší

výtvory pařížského umění Vzorky klobouků na jakých
clo za dopravu původního exempláře obnášelo od '$2500 až
$5000 budeme prodávati po $500 $750 a $1000 Jiné krásné
zdobené klobouky po $2g5 $350 a $450 Všechny plstěné
"Sailors" klobouky budou tento týden prodávány velmi levně

HAYDEN o BROPJ

Dívčí jemné telecí inřrovad 100 ikomf střeTÍce í 12 al 2 „150Žeuké vlci kotinkovi inerovací 350 trevíce hedvábnými rvTÍkr 34S
Ženské jemné Dongola kolínkové upínací i inerovací 1300 itfevíc ta ti 98

Jemné $175 telecí Inřrovad itfevice pro chlape (ias
Maiaké timnf Elaté te'ed inerovací itřevíc tvrdými lpickaai —

j tak zva-

né --bull dog toa' Jei atály M 00 al $300 syni ta 2300

Z rORTO MCA

V armádě nalí na Porto Ricu
zemřeli 5 listopadu tři prostí vo

jáci 6 listopadu neudálo se

lidné úmrtí
1

4 Na Ostrově vládne celkem klid
Peptávka po americkém sbolf je roli 1G d


