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Nedávno za botové koupené námi zásoby šatstva

spůsobily žo vám můžeme na zimním obleku

ušetřit $5 až $1000
Mužské zimníky zhotovené z cclovlněného Kerey v barvě modré a černé

podíitó pevnou serge podšívkou neporositelnou podšívkou v ruká

vech mají ceny n' jméně flO

je tento týden za

Mužské velmi pěkné celoílnčné Auburn Alelton a Kerscy zimníky pevnéV
a zaručené barvy mají cenu

koupíte je pouze po

Kazajky!

Kaldý občan vykonal povinno!
svou odevadáním hlasu tvého ťm
nb onomu lekancl o ten oren
Ařvl se acháifjíflmu A iajlt
le kaldý občan volil dle svého

Dejleplího náhledu avé neJUpil
ikuUnostl převldčn( jestlile
se nadliančlmu 1 té nb oné strany
dal uohv'ltl a alrhnoutl 1 vlastní-h- o

véhi přesvědčení jt to chybou

jtdio a lidného jiného
Den volební byl krásný slunéčko

svými podiimnlml papriky tahřl
vilo blltké i vidálená občany ubí

rajíoích ae k osadí volebnímu

Volba odbyla ae bet Jakék lv
výtrlnostl klasů volebních ode-vidán-

jak ve městě tak i po ven-

kově nad lét minulá o několik set

více

Město ae achuylerakým preclnk
tom odevzdalo 640 hlasů a ostatních

jedenácté precinktů odevtdalo lB'ib

hlasů dohromady 2525 hlasů

vřtíina Hryanova obnááí 400 hlasů

I'an F Ouba kandidát pro úřad
okresního zástupce byl poralen jen
nepatrnou větíinou Uválíme li

le ae tři uchazeči o ten samý
úřad nalézali na tiketě tudíl do
tnati musíme le popularita mladé
ho a nadaného právníka ta ten

krátký pobyt v okresu naXem je
nad očekávání slušná ca kterouž

p Ouba hrdým býti může
Pan Křivohlávek jenž se na

lístku rep o úřad ceetáFo uchá

tel a jshož zvolení se takřka 1

jistotou očekávalo byl též nepatr
nou většinou 30 hlasy od soupeře
svého poražen
Nechceme býti naivní aniž ně

komu výtku činiti než dovolíme si

podotknout! le ae pisateli dostala
tak zvaná "sample tiketa" do ruky
vyplněna pro ěeaké voliče
rodákem u nás dosti známým vy

pracována Než bohužel musímo

deznati Ze onen pán při dělání
křížku u jména Křivohlávka musel

míti vlčí mhu jinak by ae neminul

jména českého
Pan A Z Donato který se o

úřad odhadčího ucházel tvítětil

opět a to jen nepatrnou větíinou a

sice jedenácti hlasy nad soupeřem
p J Zertanem
ran u Mcieoa oekaneo na

lfttku rep do domu zástupců byl
zvolen překvapující většinou 259 hl

proti oběma soupeřům proti němu

běžícím P McLeod přiznává že

jest díky zavázán českým voličům

nejen ta svolení avé alebri i za

tu služnou většinu českých hlasů

kterých ae mu tak neočekávaně do

stalo

Dále takřkt v každém precinktu
zvoleni jsou Cechové buď za od

had čí neb cestáře na lístku demo- -

populistickém Zpravodaj

ťbeHlfil iiiííHt'
Já nížepsaná tímto oznamuji všem

již trpí kostižerem revmatismem

čerstvými neb zastaralými ranami

bolením očí růží vředy otokem bo

lestrai na těle liiejem avrabem a vy
rážkami na kůži vůbec le každou a

jmenovaných nemocí a bolestí jiatě-
-

vy hojím Vyrábím čtverou masP a

uvádím ji v ňirůí veřejnost pod jmé
nem: uI'ani Krtltchmerovi četkd

bylinná a kořenná tnoaf" Moje
masf Jest zde v Umaže ta posledních
devět roků dosti máma Zahojila

ni kostižer na rukou i nohou
Ísem

byly od tdejAfch lékařů k ode-

jmutí odsouzeny Vyléčila jsem zde
v Umaže celou fadu případů vsak

pro obmezenost místa nelze mi vňe-c-
ky

zde uvésti Každý ai dříve ku-

poval v kalendářích a jinými humbu- -

gáři vychvalované masti ale nejen
2e byly peníze ta ne vyhozeny ale

rány se jeětě zhoršily Cena mojí
výtečné masti jest: Velká krabička
50 ctů Na venkov ae pod tl a 10c
za táiilku žádná naf nezašle Při
objednávání masti dlužno udali na

jakou ránu neb bolest se mahf žádá
Mast? tato není nikde k doalání než

u mne samé v č 1940 So lGth St
Omaha Neb 9td-l-

lavic řothodla li irotl i') po

Utrhali na ♦ A 1 1

svým rlnftm hho
táftf O dispozičním f~ m q tt sákonii

IndnČním 'i má l ý 1 1 dočasnou iá

ehřaaou ImIo před rotpalnatím
Jak jli adřlefo bylo ilííio k nová

fotirfc v německé lev'cl M Maso

♦ áftí O ponlť0 dipOlofjho f nulu

Něnířčtl poslanci i Čech prohlásili
li hlasy pro povoUnt fondu ol- -

vídané imimffi ijf vysloveni důvěry

kabinetu hr íladena cd tthledem

ni prdiomet koti politiku Hadenovu

f Čerlich a lotif m svědomím rý

činili nemohou JilikoI byla obava

le nlmečll polacl Čech se spoje
né lev lee na Mískl radě vystoupnou
docíleno vrhi uvettbo rozvíření

JHnmnrtto dhalení v "Hamhur

grf Nachrichleti" hledné ruiko '

německé allíance doposud nedá ujiti
diplomatickými 11 v tu Nt Jedné

tratil pronáM myfilénka !e ftrý
liěák učinil tak se svolením ruských

diplomatů aby ochladil francouzské

naditnl nad návítévou carovou

Pařili Jinde opil vyslovována jest
doměnka le kníže chce roibfti troj

apolek a utvořili rusko německou

allianci Jeho slova která proned

kdyl opouštěl úřad kancléře: "Le

roi rne reverra" (král mne zase spa--

třl) připomennl i sám císař kdy!

radil ae a kancléřem Ilohenlohem o

tom co v této situaci činili

Na Kubi panuje podetřelé ticho

Povstalci kromě malých řarvátek ni

čeho nepodnikají ta to ale tnatelny

jsou důležité pohyby jich vojska

které dle vieho připravuje ae k rot

bodným krokům

Vldtla haeai$kd udělila sesazené

královně Liliulokalani úplnou tni

loef

Vitiutol McKinltyho prováleno

jest následujícími posudky evrop- -

akých Časopisů které ipravodajové

apojeného tisku taslali podmořským
lanem do Ameriky: Jeden vysoký

vládní úředník německý pravil

Vláda naie jest potěíena výsledkem

volby a blahopřeje lidu americkému

Vítězství McKinleyho jest prospěíno
viem civilizovaným národům poně

vadž znamená udrženi tdravé měny
obchodu a vstabft hospodářským meti

Némeckem a Sp Státy J — Dr O

Arendt jeden % vůdců bimetalisti-ckýc- h

v Německu vyslovil své poli

továoí nad porážkou Hryana a pravil

le anamená odložení vítězství bitce-talism- u

Ale dosud doufá ie není

ruHninnf n ni illmiVut Tafrfthlalf''v~v — — r — — -

praví: "Vítězstvím McKioleyho
valila se noční můra prsou

civili-ovánéh- o

avěta Jeňtfi nikdy nt se-

tkaly ae volby a takovým zájmem v

oiaině Bryanovo vítřutví bylo by

bývalo alaveno jako vítězství lidu

po celém světě ale McKinlyeho ivo-le- ní

anaoí obnovení jistoty ve Sp

Státech Očekáváme že nový pre-aide-

nebude opakovati avou

pochybenou celní politiku i let

dřívějších Jiné německá časo-

pisy dokládají že více McKinley
není jim pochuti ale přeo daleko

lepií než Hryan Stříbrařské listy

doufají že porážka Brynnova ana-

mená ponte odložení bimetalismu a

že ta 4 roky ae ttědíeným násilím

dostane ae do popředí alatařské opět

vyslovují doměokn ie porážka Hry-nov- a

anaoí porážku bimetalismu i

T Německu Socialistické časopisy

popírají le by vítězství Bryanovo

bylo prospělo něco jich myšlénce

McKinley ho mluví jako o raeiinirod-n- í

pohromě Vc Francii vítají vý-ale- dek

volby a malou radostí atná-vajf- oe

le jejich obchodu nikterak

nebude ku prospěchu "Le Jour"

praví: Amerika unikla velkému ne

betpečí díky uvčdomělostí avých
voličů "La Kepublique Francaiae"

vitá j a lá liým jásotem pru nchra

náístvl ioéh prsllnt Tkié
elnf I fmtilnf f irpUy llýrslý ři
dikální ttutt frirKiifniiký ISitmt

vyslovil se rpřf o Isjl l v llryanovř

poráh e je od rán ní v lk#lio nb i
pef (pro celý sř Ačkoli ivolení Mo

Klnlejho Jt J ne ipokíj lje fen vítá

je raději nJ llrjra a který byl by

přivodil rtpln-r- čný přVrat v clím
arětl V Anglii vfljí ýkdek
volby a netajenou radostí pokud ae

udrlení tlsté mřny "Star

praví ln Amerika unikla vělAírnu

a broinějifmu nidii-ipe- nel byla
občanská ♦álkt" Ačkoli MfKinley

jest represeidsntctn strany která ta
vtrá přístavy nového světa anglickým

výrobkům přeo nnl pothjbnonil o

om ÍoráJka střlhrařuW-h- kandi

dála vtbudila tupokojenl v relé An

gti! Aagličli Limetalixté Ivrdf Že

vltélitvf McKinleyhn jest vítěxstvím

jejich myšlénky a odvolávají se na

finanční plaňku platfor

my kde mluví se o meiinárodním

tavedení dvojmény Italské časo

pisy rovněl vřele vítají vítemtví re

publikánů a nádechem hořkosti nad

očekávaným vysokým clem

Nlyui Menelik vládce linbeísý
koná pilné přípravy k novému útoku

na Italy které jest odhodlán 1 jich
ukradeného území vypudit!

V $eor(hvýck(HÍni Africe panuje
velká bída a oznamuje se íe domo

rodei v jisté odlehlé čisti rvniě

báriti bo£{ snědli dva tiěmecLé evan-

gelické misMlonáfe z nedostatku

chutnější potravy

Car velmi jest rozčilen následkem

odhalení Iiismarkova o smlouvě ru

sko německé a nařídil aby mu byly

předloženy veSkeré státní listiny věci

té se týkající jakož 1 listiny z archl

vu rodiny hraběte Šuvalova jenž té

doby byl vyslancem v Iierlíně

Oencralnl komul spolkový v Iiu

dapeáti K 1' Uammond musel se

vzdáli svého úřadu posiěvadž ly
stále ožralý

Sultán když zvěděl text řeči fran
couzského ministra Ilaootauxe poslal
hned svého aekretáfe na francouzské

vyslanectví kde tento jménem svého

pána sliboval všeliké opravy

iipanélooi zahájili úsliovnou kam

paří na ostrově Kuba a vypudili

povstalce z různých důležitých posic

Nový UmUmayor londýnský Mr

A Faudel— rhillip8 byl za obvyklých
slavností nastolen Při hostině mluvil

náá vyslanec Ilayard za diplomatický
bbor a jemu odpověděl lord Salisbury
Tento zmínil se o záležitosti turecké a

prohlásil že nemělo by bráno býti
ohledu žádných při snaze zastavit! v

ř(5i té krveprolití Dále rozbíral

rflzné politické otázky a mluvil velmi
mírumilovně

Weyler vrchní velitel na Kuběujal
ae osobně velení vojska operujícího
proti Maceovl v 1'iuare del Uio

Jiraziltký president Moreaa jest
těžce nemocen

Nízké ceny na jih a západ

Dne 3 a 17 listopadu a dne 1 a
1A prosince prodávati bude dráha
li 0 11 & N Ifstkv na ceitťi tam i

tpét ta cenu Jednoho lístku a přiráž
kou $200 1 sice do značného počtu
miai ? jižnicn a aevemích státech
Lístky platný budou na 21 den —
1'loifA a tHvtlft n í' Iř Ar M

drány o dalňí podrobnosti neb piAte
na J aiOKTON

O P & T A Cedar ílapid Ia

1 A n I — jtiiHri v n Trxn Hrrnil Ji4lfl
Jivivdmm iMl Ví„vw jwl k přinl hy

rM iHHnuvinKU mi 111 linou v iHnnl'ii(m-t-í
niotmill tijr mluvlln tak trochu

hfla wlit

jli íMHMJriMitlé tm iipliiřiij (ul)nki Jmí nl
iiPiilirtivna nutní) Vvhivt J M I řvim-Hlni-

Mlrav a nylt-- n vIhMiiI mulf doiiu-- nakolik
Iniů a nmlf kipllil a "t rtulní ivřprivnfm
PMÍliia jtml ta to v Hati l'elru a ani v okolí
Corbft naiiL
Ct linptujř moínnll řirtiřrfli(ktrm na
p4lifi( vrátl tutlán IiuiTu I pnl ailraaoii:
HpkJniit" 9V Han IVilnt I O Hol IfOt
Ia Anvnlnt Co Cnllfornla (Mtatul uak piw-m--

Mlíenllvoit ctliarníeua Ul

Kožešin)
V oboru tomto máme takový výbor že ne

lze víehny předmřty uvésti a uvádíme tudíž

pouzo několik výhodných koupí

Pěkné vlněné htdváMm promÍHenó sukně

yardu široké rxující cenu 4 pouze 2 75

Pékoé Mohairovó sukně 5 yardů Sir m jnovéj
Sího střihu které jiní prodávají po 4(760

u nás pouze 1500

Černé Ueaver kazajky mající ceny 0t)0

pouze $398

Vlrřná Keriey kazajka rolu n oaní v barvě

černé a tmavomodré tnijli í u nyJlOOO

pouze $750

Iruh Frieze kazajka v lurvt' o mé h hnědé

mající ceny 12 po 800
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Černé importované Kery kazajky celé podíitó $1250

Černé aoukené pláštíky
2 98

PlySové pláětíky 24 palců dlouhé zdobené kožeiiu 5 00

PlySový pláštík zvláštní jakosti vkuě zdobený íňVimi s kožešinovým

okrajem pouze ♦750

Nové živůtky t Tffeta hedvábí 000

n#JIAs 100 I'ercl'1 (i(''2a Medical Disoovery 62o

llíinnr V} fíkový syrup 32o

VUUUI li nn HriHictrnn hořká 67o

álíámiOatlí 1 00 AyerUv ílitol vhstt 67e

Uldl HluiAf 25c Cuticura mýdlo 14c

NejlepSI vína a lihoviny k lékařikým účelům

Gumovky i Htřevico lučino!

tolcct alřvlíi 11 fift— 2 ftO-- v —

pro hochy 1125

gumovky 20c

Storm gumovky 25o

pěkné soukené kamaAe 25c

domácí trcok v 470

žennké Dorgola střevíce #2X0

1 1 mu(™r"
I V Šnčrovací střevíce

Ženttké Crcquet

Ženské
„

Snnkené
Pěkné

Hayden Bros
Roli 10- - a

KgT Venkovní odběratelé učiní
m i a

Omaha Neb
Dodge ul

dobře když ai dopíšou v řeči jakékoliv
_! #

Anna K re tsch měrová tminone ořme o oorovsay aainiog oucvdi


