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Vflera dali Jme ve itláštnf prodej krámý
druh spodního ) radil který ná-- jeat inolnu prodávali l 75j kmi
k"k neb A(l dtlřk Dnes npřl dali Jm v prodej právl tak
kráanA spodof prádlo Jiko bylo nno Toto však jest a télké (29
itneové) fpfit Inřné látky husté p]itrié a právě takový oblek jsme
prodávali minuté itmf ta $100 Téta umy bu lem prodávat! ta
dtr dolary oblek Jen pomysleli-

- po to mámená To znamená
bCii srářka a kaf lsho konakii naší vlttn( reny minutého roku ta
stfjný druh ibolí a znamená to těl latiA oporenl Vám Jnlptl
dollar na kal léin koutku spodního prádla v porovnáni s cenami

Jiných obcho Ift To znamená Žn naí! odděleni se spodním prá-

dlem jet Jidrifm l podnikřt kde ušetřit penéa v našem krámé To
inamená le na místo abychom prodávali it loňské ceny a drželi

starých kolejí my aalolili Jamu nové itélUko cen spodního prádla
a ono to znamená le lolo Jest pro nás nejlfp! dftvol co se tíká

spodního prádla Pravé místo spatřit! prnvoil renu rrnlkkého

spodního prádla Jest v našem nárolním okně Místo kc koujl
mulakého spidnlho prádla l vnitřní ceny jest u ná

Pošlete si pro náš podzimní katalog
Nemáme Jiuh mnoho zbylých
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pt lpáho na liaiech t aalanýi h d

itinkritAm po fiUiii stálé a láduji
(Mi o přjapěiky ni kaní) ift iaty

ty opatlrny jm pn lpíet llichird

tiiia jikoito ěleht tiár iltmokraf

týbufa Hirhardn podporuje tef
1'altnera a lincknera I) ply ty

poihárejl i noíějíl doly Kd i ty

lity viděli fikají le podpisy jou
buT pftvodnl anfbo le Jou výlecnf

padřlanť

Pondělek byl rpublikáukýiri
dnem píl jubilejní ulavnoati v Jíurl

ington tt 1'rftvodu sú5itníIo
mncditi klubu odjinud V Colieum

v Crapa parku měl senátor Foraker

hi ai k 10000 lidí
V Porte City la (působilo

velikou sptiuci tatěeiil M)Slmistra

C W Havelins který byl obviněn

te ipronevěřenl poštovních peněi

Byl v pondělí pohnán před spolko

vého komisife a odkárán od něho k

veiké spolkové porotě pod xirukou
♦ lOuO Schodtk obnáší t428 a jeho
ručitelově onen obnos již ta něho

nahradili

NfHlřxt! na dráze

Dvě míle severně od želemiění

stsnice v Oage City Kans vybuchl

kotel lokomotivy osobního vlaku

Jelikož altojvQdce i topič byli výbu-

chem sabiti neví so příčina ale má

se i% to Že to byla nedbalost Róz-

ami se že lokomotiva rotbila se na

kusy ostatní vozy pak dostaly se do

trosek Cestující jedoucí v nejzad-cější- m

voze vyvázli bez vážnějšího

poranění ale zmatek mezi nimi na-

stal takový že jeden z nich Will

Becklcr a Los Angeles ze samého

úděsu prohnal si kulí hlavu Krom

něho a svrchu řečených 2 zřízenců

přišli o Život 4 tuláci jedoucí na vo-

ze nákladním Poraněny byly 3

osoby

Loupežná vražda v bance

Z Fairmount Minn oznamuje se:

Dva maskovaní lupiči na bicyklech

přijeli do malého města Sheburne

14 mil odtud vrazili do tamější

banky zastřelili pokladníka Th sbor-

na a cestujícího jednatele O J Over-ton- a

a sebravše tlOOO o jeli před
očima překvapených občanu Vše

to bylo dílem 2 minut o li hodině a

poledne a jediným svědkem toho by

la žena která stála na druhé straně

ulice a učinila poplach sotva že se

ze svého ážaau vzpamatovala Na-

stalo ovšem stihaní na všechny stra

ny a ve Swea City zatčen bil jakýs
podezřelý chlap který však dosud

nebyl stotožněn

Začnou opět praceratl
Činí se přípravy k opětnému zahá-

jení práce v dolech Bison Little
Johnny Míhala a jftesurreetton v

Leadville Colo Nejméně 600 děl-

ník B jak se za to má bude zase za-

městnáno ve 14 dnech Nebude li
možoo sehnati dostatečný počet bor
niku tam budou obetdáni a Missouri

Horníci dostanou t3 denné slézači a

spoutači po t260 Unie žádá jed-rotn- ý

plat pro všechny t3 denné
fterif Newman bude nahražen zvlásu
ním bailiffem a bývalý soudce Dick
son bude mlti na starosti soudní stí
hání na tníslé distriktního návladní
hoTbomasa Ještě bylo rekrutováno
oddělení Jízdy čímž počet národní

gardy v mfsté dostoupi čísla 500
inužo Těmto bude se starali o klid
dolu až milice odjinud bude odvo-

lána '
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V Abbevillř M (! ntfdil It

fjkft Mary WiUcy Milone feriici-k- u

Mattii Iďllniariofou rrolole tnu
riemobla f Uliti dlalnýcb 21 i ctitA

Tyltr Car A Lumlipr ťomjany
Jeden ejřtlrh lávodft toho dru-b- u

v Tmiti udělal úpadek cávas

ky Ur0J0Q Míjet rioat páěí e na

$160000— S00UOO

Ve ťre-n- o Cal a iStotkton

byla guvřrnírem HiMfijj n přitom
nonti ani 30000 lidř odevadána veřej-
né voabf mvá dráha 8an Francinco

k Hn Joq lín

Zlatí dfmokrat v Maaclianílla
nominovali kaudidátřm guvírnírstvl
(Jifo F Williamnp jako tříbrní

AIo týlior jejich řdráhá
e utnati bryanoviké elektory

Mnotí majitelé uhelných dolu
ae domnívají že horníci v dolech
na měkké ublí chystají ne trne na
vSeobecnou távku jako byla před
3 roky

V Kanaaa City araiilo ne nára-te- m

re tadn 5 vlakd Hozbily ae 3

lokomotivy 2 doplňovací voay jeden
PuIIroaDuv spací vfiř 2 turiolické 2

nekladní a několik voi6 pro doby-
tek Na Štěstí nikdo nepřišel o

Život Čtyry osoby byly lehce pora-něn-y

Williani D Uynam předseda
národního výboru Klatých demokratu

odjí I ve středu veěer c New Yorku
do Chicag VyHlovil se že v pří-

slích 10 dnech jeho strana bude miti

po ruce a v kampani 60 řečníku

jména a několik set místních
řečníku ve středních etáteob

Na frmu Lee Wilsona deset
mil Již od DtísMcines la vloupali
se ondyno kjjž celá rodina byla

pryř dva cblapH Gcar Wilde a

James Lewi byli víak cahnáni a

potom po thodinnéra slíbání cástu-pe- m

ftrmářA polapeni a do Dea

Moinea dodáni

Republikánskému výboru v So

Dakotó dostalo se tprávy že muž

představující so jako Boudce F E
Dellenbaugh a někdy také Pierson
se nabývající jíst sprostým podvod
níkem Byl ani 2 týdny nebo déle
ve státě a proMaSoval a náram
nou hubou že dráhy dopravují re

publikánské řečníky rdarma a že je
lajné srotuměni meci republikán-
skou strsnou a drahami

Pro letošní ipatnou akliieA

pSenice v mnohých ctiícb teměděl

ských temích a pro tpfisobenoa tím

neobyčejnou poptávku po americké

plenici jest tvláitS příanaěna sku-

tečnost že i a Indie objednána

byla kalifornská pienice V pátek
a v sobota odjely dvě veliké lodi

a nákladem péenice Sin Francisca

do Kalkaty a mnoho jiných bude

ještě ta krátkou doba jicb

Keverfiv Ilalsám pro pllcni neduhy
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xaživinl ilmlává l'lu — Ona 11 ' a A0 ccnlfi

Severflv Regulátor ženských nemocí

KlHtriil!uJi Í pflvidt clravt yU-- flplnř ii'iikk-
- Jcwt

K)ii liiinIin pro matky I divky Viofny vb usnířní ílvota — (Vna 1100

Sererův SIHtel ledría a Jater

JiíKt iipjtit lk prott vlk-- nemiMem lwlvln a JaU-- r jevlatfi pnitl htaivci mofovímu
kamenu úplavlct a xáuřtu lcdvlti — Cenil §135

Severfiv TiŠitel děU

ji t vyuWnf m lCkcni nnj rl' M vtUH Hrhf a nM Npatink upravujo raílvánl xabítit
hurkimt vyll koliku 1 protiilk mipomihá vzrixtu coulikft — Cena 2V- -

Keverfiv Olej v Gvttharda

cahiiit n klíny vWio druhu revmatl-mi- tifchátit u lolwr bolastl v kHl boule a
xátiéty Jo to in'JI-p'- ( doiu£-- l miuinl—Ona Uku

Meverfir NlIItel Tlasfl

mrlirínl vlaný pfnťl vypiwUvánfm podnřoujo vxrfmt jich a alll Ji íirovi-- lixlivá
jim ptU'iime vbiií IimkulaJomnoHtl — dna IIUI

Severfiv KrveéiNtite!

vyll nimvl Viií I krevní kriW vrálky otoky boláky a J Člxtt krov atlt tílo
tmviiujo inyl — (léna 1100

Severovy 1'llulky pro Játra

ixlutranf ku Mou %iepn a (!fInkujl Jlti KiML dívka má dobr úCInsk — Cniia 8fc
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Office: 222 v Bea budovA

rok

Tlř

Mim 563 íii 26 Dl ll St Kam
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DM AHA NRIl

Dr E HolOTtcnmer

ČESKY LÉKAft

Offlf st rcho 15 a llortrd ni Hfar

:rtBlockt iís dřH 210

OMAIIA NEBIl

Cla telefonu
▼ plína k Btlexol xj 0 do 1S r ino od

oúpoL o4 T—I ír
Obydlí v iísle 1619 Center ulice

Telefon ▼ obvdlí 1674

Dr Rudis-Jičíns- ký

—ČESKÝ—

LÉKAlt A UANHOJIĎ

V CHETE NEB

Ordinuje v lékárně p Fr Neděly
Telefon Málo 32 15tf

Novinka šňupákům
Pravé baličukó (Galicier) rapi

přesní dle předpisu rakouského a

ta pomoci bývalěho dtlovedoucíbo
v rakoanké továrně vyráblj

L J PALDA
Khjxn Jowa

Poélete dva dvoucentové kolky
a obdrifte poítou vtorek v í& ceně

Donad dJo lepňíbo no la v tom obo-

lu nevyrábřlo Žádný íňupák ať
nelení potil at i ni pro vtorek
Adreoa:

Great Central Tobacco Works

Vyrábf těl dobré knřlavé tabá-

ky: Koránu Granulovaný Au-tria- n

Pure a Cigár Clipping (od-

padky od doutníku) 5 tfm

IfejstarSl a sefzknteiiiíjSi český přímil
f Sebraiwe st
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a prtMlcj ve Tíerh fenkách

Kdo objťdni l!ky pilino wli- - inno iniihl platili xprťNHtit idIki poiltoviit dovoind

Iky v cen 1400 poflu tu 1600 IViilxo mual hftl wisltny ripf''(l Admurlto dopity
jwlnodufes

V F SEVERA Cedar Rapids la

ilambursko-Amo- r

Přeplavní ceny:
Po parolodích expresních nejrychleji! jízda přes moře za pět dní 21 hod

New Torku Z Hamburku
do Hamburku: do New Yorku:

Po parolodích ezpressních 934 00 134CO

Po parolodích pravidelných 13000 13160
Po parolodích Union Unie 12700 13150
Po parolodích Baltlmorské IlnJe 12700

To parolodích Baltické linie do Štětina 12500 ze Štětina 13960

Ohledně přeplavu hlaste se u

UAMBURG-AJIERICA- N LINE
87 Broadway I taariial iHdotay

I NW corIlandolph A Lafialle 8t
NKW YOIIK 1 CHICAGO

—- # jiauWP1


