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Fciné podzimní ilyly pro Jeny n slečny

šaty z atlasu a tricotinu
POUHÝ fakt Je tyto šaty jsou motliu zhotoveny t atlasu a hirotinu po-

stačí ku přravčilčrnf kndé }c erna jejich jest poomhmliu níkou V prav-
dě onacili jsme jc velmi zvláštní cenou jako počáteční potlimní nahítlku
Jsou několika rozdílných vzoru znichJlr Ai vyhniti jako Uedinote núpodo-hrnin- y

tunikových a hladkých rovných linií vzoru
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banky obchody o úímhivtiy bvly
V IWISO illll'll1 ITIIV MiiyiM''lii

prohlášení bud" Utě U

nýtu pro členy Americké 1
w I

vyslmidee Jinnkc válkv n Široké Šerpy náprsenky límce umělé vyšíváni n
korálové iňůry jou upotřebeny za ozdobu Vc
Čtvrtek za — $49

španělské Milky fl Vysliillilé tlili

lióáky ji iiáimiřtiíky ježto mnoho

t lihli bude V U Ti Vmlll

$49
Hned při JuliAjení noňení

podílmnich vnorfi i $49
Tuto pozoruhodnil nnbiíkn

vyvolil povšimnutí zaPOŽADUJE MÍSTO 0 PO-

VOLENÍ K ZAVEDENI

AUTO BUS DOPRAVY

H Obleky z velouru tricotinu Podzimní kabáty z velouru a

silvertonuseržea

í !' Mlíi kinorc z Mi 121 ji
21 iivonil' v úlfrf iíi'ini
itioHfhU nul' ')íuns a iovoli'ii(

ly nmlil 1 li'ilim ziliňjiti h

iIvíktIÍ pťtí kiinitni "iiiilolnin"
i lopni vu nu iiiiuikv'rli ulicďli

Illiwkiiinri' niiliíí inřxlii dilvň- -
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likýitt npoo jetiíiii rMo klilmly Z Itebkýell lútek II lillťeV
I30Tl'!STKIN)' VVIiyilmi prodeji' jnkn tnlioln jet ze ženy i

liulrti VorV II Velkostí dle sr I i I to V ft lt Nebylo
luiiu iiiiitýiii iiéiniií iiiilildkii jiiko tuto v uváení nlioifi n tiní
eeiiy po liéjilkV i"iih a vélíltie že lumpiiiirilllé ŽeltV livéiloltil i tyto
lioilnoty hůlky jsou — i

ilřll U jinicchtn z linilirlin prfhu u =====

liiiill velké Airnké límec je iiniliioi liti vkitMié kuletu krku při
peVIlěliy II lllllulio jes jieli koeMIluU oduliei i l) Isuli Z Velutiri!
ii NÍvei'tniiii vzmii h pásky kiiuflíky ozdobené jvoii velmi IVAué i

zuliriiiijí burvy

in-l- procent i veJki-n-li- vtiV
kllMtítl klillllsjlřl' mlíMili Itíurk

niore-iiv- i li I v m' prn nulu dimin

vil pííítl pondělí n podal ňplnřjSÍ
vyvrtli'nf $49

Velour tricotine a revi v rozsáhlém výbéru itylů
rakteré Jhou kožešinou ozdobené Jsou ceníné za $491

oblíbené pro podzim odutíny Jiiou ccnďnó za —

Navy burgundy černou hnřdou a tnupo a jinéflVe čtvrtek jest vaie příležitost! Kupujte! Kupte v tomto levném výprodeji! sDALfií 2 RYCHLI JEZDCI
POSLANÍ DO VÉZENl Brandcii Storei— Druhá podlaha— Západní itrana

J Htoley KH) kovítiiÍ 21 Illier Oznámení pokračování 4 ' '
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(In Vřelif
výročního našeho tří-denní-

ho v

basementě výprodeje")lien jest Židovský Kvňlek

ItHíto KiinJíllé prošitu i vkI í

za

liié liepohílnl dn vězení" odvolil-Vli- l

Hř Hloley nikIÍ VhiiI um pře-- (

nndikloviil tří dni vězení

Ilook byl uvězněn když ueuiold

řwipliiliti 1)110 pokuty

Vždy stejně
Vynikající

skvělostí

barev
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$221 cenene za$3
$10zvl46tní volby na při

jmutí novr upravené
ústavy státu nebraska Jsou to bújeéné li'iee - dobré U Vii li-

li žioloiieí vzorv vSeeh velikostí n '7'HÍřelt Tento výprodej poskytuje příle-

žitost k ziisohení se vviiiiiieéné dobrý-

mi stíevíei yn kroinobyěejnou nízkou

cenu — SOKLAM přírody vluslní bnrvy zrendlí se v této neoliyéejné podzimní módě
ve které odlišnost n spiňvné linie doilií vn jí koneéný ri'iZ bňjeěné hodnoty

Dali jsme do výprodeje všecky

sezónní nové formy

Všecky styly—Všecky velkosti—Velké hodnoty

Vú pfKtl íítrrý 21 tMt budou

koniny v Otiuize h po celém Milu

Ni'brnlfl zvliífilní volby v zijuiu
fiřijetí nbo- znvržení nově upni-ven- é

Htttní (Inti vy Mezí dodiit-k- y

k nově útivř tmlézú hc ť)
ěllí'nek'(t žeimkém iilimoviieím prň-v- u

n j'Mt tudíž HlliejvýSe dfile?!-fft- i

ítby nejen miiiSi nle zvbiílě

vfieeky ženy — k blinovínf oprlv

finěrovací botky z šedé kozinky
Botky ze iedé koasinky

Ocrné Oun metal itřevíce

Žcnuké itřevice celé z černé kozinky
énérovací botky x hnědé kozinky

Žtniiké pohodlné střevíce z černé kozinky Xiihi' moilinlieké odvětví ziiliriuije knídý t v n r pro žiidoiiel nové 1'onny
vieeli Hezotiiiíell luirev Hebké visící imlrONÍ péro jehlice licho kmisek vvií
vři ní lodávnj! ipriviioii dřívku kouzlu

rtěně doAtnviJI hc nrěitě k volfb-liím- tl

OHiulí n vini IdiiKy dopo-

mohli iby hiwrímd nově iiprnve
ná rtutřivii doeílíU xehvílení

Pohodlné ztřevíce i gumovými podeívemi poduSkovými kramílcky
Ženské botky celé z tmavohnčdé Indické kozinky

Lesklé botky íněrovacích vzorů

Botky celé z černé kozinky i vyokými a nízkými podpatky

zapinací a éněrovací vzory

Brandeií Etorcí— Bascment-Východn- í itrana

Ceněné vždy za $10

Brandeií Stores— Druhá podlaha Východní stranil

Americký křižník llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllíll1 I

ruvázl na mělčíine

koěiěek obou bílých jako berme
lín s Černými skvrnami na oeás-káe-

h

- Ostatně Ohatenubriiind- -

to ovsem kočka vclmi dobře a
" vychovaná"' která zim

la dvorské ceremonie a věděla co
kc sluší a patří Proto mohla bý- -

O SLAVNÝCH KOČKÁCH

])'% v době? kdy m l "hv
ovu lásku ke kočkám lze jeňtě po

' " V™ ™ ' ™
hodlněji konstatovat! z výroku lovnou Vik oni řebaŽe ato krá

ný" o vSi-r- ě"mu iib-hjio- trochu

lii j'fi přÍNOiidítí
tí-nt- o

nfpřckvfípí ní nikoho ni nízcv

Obrněný křížník Spojených Hli-tf- i

rilfnburtfli uvízl n riiějéíné v

Uiiltíekém rnoří íih] l míle od

'Líbi vy pří pobřeží KuromUn

%r(iVH která o tom zinkánu byla
odborem loďstva v VMliíři((toně

(a) podidmírilu ííusc-- n nemiznu

l'h liemilézl-l- í Hť Imf v vážném

řiebepeěí 'AfirkvH iu]n1n fa ImriK-jortn- í

Jodí VrAvfV fifiléziijíef

který Často pronášel fotíž fa jÍHtě

'Miivpá kopku" TícbH y !

M( fa jíž vb starověku byli

lovná koěky nesnesla Taká hez-

ký kousek světa tato kočka na cc
stáeb se svojí vclítelkou viděla

podobně jako kočku "Jenňie"
která bývala domovem na parní-
ku "Majestíe"- - majetku to linie

před svou smrtí doufá "obhájili
některá díla boží která jsou u li-d-

í

v opovržení totiž osly u ko-

čky"'
7 novějších elioval s velikou

láskou dvě koěky vyniká jíef

roÍKty koSka vft vidikř- - Cietř fa po-

žívala namnoze i božské pocty n

a se zalíbením na jcjiidi hry ve

vSech svých volných (divílíeh

Uaiidelaire ncťítíl s prý nikde

dobře dokud mu nebyla přinese-
na domácí kofka a dokud nepoho-voři- l

h domácími lidmi chovaj"
koěku na klíně1 I'ak teprve byl

spokojen n v dobrá náladí Tato

jeho obliba byla dobře známa u

vstoupil li do příbytku kde nikdy
jefilž nebyl vždycky se rrnisij

nejdříve postarali o koěku AU

nad největňím přítelem koěek

byl slavný státník a spisovatel
Ifená de íílwiteaubriarid Papeí
ííijv XII daroval mu když pří-íe- l

kdys za diplomatickým poslá-

ním 'do ífíma krásného "Mieeť
to" velikého kocoura rezavá

— ři vlastně kfi kocourovi který
ní jinzýval Jfodifl— tvořila prý

"jeden z tcjpěknějSíeb rynh jeho
života" Hoiiěnsník Jobrmonfiv

UoHvvelJ ZfiHft naproti tomu Ktrafi-n- í

koéky nenřividřl a stejně i

mnozí jíní znamenití' mužové před
ním í po něm Ale nám HonwcII

pfS": "Avňak nikdy nezapomenu

1ÍNky s jakou Jobfion se svým
kocourem líodm jednal Sám s

i'i staral kupoval mu (ihHich n

propouSfěl služebníky kteří s ním

nedosti láskyplně zacházeli" I'o-dl- ě

vfiěeho byl dr Johnson tehdy
jediným literátem který miloval

koěky Ale nezfistal dlouho ona-ínoťft- fi

Jeř známo fa I veliký
Viktor ífiifro měl velikou kořku
která M nazývala riinrioíno líba

U un nám i tich dob tú podne
íaebovftlv na vr huom umím"

w v Amveriiheh tyIo nařízeno

by odebndu ihned na pomo
UhhÚVw I'jlUbur(li nf 'Vee- -

ríek fthd vyplutím do UaltiVkéfio

inoh přdřibi voj mhIuíM Mav-t- &

{ifaiHfníky Oíympíekýeli ber "tm

jinou loď i

humorista' Mrk Twain Pokřtil
je na "Hutaná" a "Hřích" —

Hntiii byl černý kocour Křícli

pak kočka zbarvená žolvovitě —

V Anglií se před válkou mnoho

vypravovalo o "nejslavněji! koč-e- e

přítomnosti" nazvaná "mar-kýzo- u

f líaddoeku" nebo "HÍIou

iáviý-- Kířypfarifi — nikdo ho

fimii nepodiví Nídiof driPK už ji'

Ivri kd co a fiánb'dkfm toho

mohou býtl takovými í koíky
Alt nebývalo tornu tnk ní do

nedávná Nawv "lřviý" ktrý
frt dne vi vfe ozlobným pří-vlatk-

nejí vyjádřením
výyjmnw kryl s inkoro l h

White Hfitr ač tam byla vbistně
jen slepým pasažérem 'j'o byla
kočka která se ze všech koček
svčta nejvíce nieestovala' neboř
křižovala s parníkem oeéán kaž-déli- o

týdne Myla považována za
velmi dobrého a osvědčeného pro-
roka povělrnosti fakže bylo o ní
dbáno více nežli o řířední progno-
sy Když jí bylo vídčtl při "tolv
í'tté" soudilo se na pěkná
ěasí Pobíhala li vsak neklidně
a nepokojní sem a tam bylo o

zeala lezpečné znamení Ž se blí-

ží bouře Nejhflře 'ala bylo vy-řl- a

II na palubu s vztýčeným
to jistá sa blížil orkáfi

stepí" Patřila mix Jariothové
barvy Než byl ye vyhnonství v

Londýně bydlel u miss 0'Ieary
írky jfijíá vfieebny pokoJ byly
velkými I malými koěkaml téměř

la uprostřed jeho salonu na řer-víti- á

pohoven a přijímala hosty Ivorní píanlstee a byla Jejím mi

láčkem Kb císařském dvoře ber- -dřívp MÍ J'jí pán Jía dávala na

jevo nevolí Jctdliž'! jí někdo po

Rodíltě sv Pavla
obléháno je Turky

Cftfihrntlii i(%iintftujit uď
to Ththim roňiill uv J'vl

hi íivnťťt mil jííM t'
Aíitmy j" tMAftun Turky n

by vulťl UitoiUt lithiu trpí wwhiýin
tieiUMiiihm itotrtivUi „ „i

laskal - Vftbfe slavní Frauflouzp- -

DHtUnm m umem mHmťmty vy-říkj-

proslulý — A o tko
výoh VMkkfh elml' nakolik slov

děíítl

Vrsji o kom jct mkwn fa mt

'xlavnoií" koékii protafa byl

fclvný ářflř fyl í řiíílíftky Mpltv&

if tlr íiiihwm Jáka k koí

vá bylí skoro napořád milovníky

přeplněny NVijemník vSak sta-

ral se o Jejích blaho víee nežli

vlastní jejích majitelka TV-žf- t s

doby napsal svímu příteli j Hjeď
noeení jsme Vť sví lásca k ním

#ej(wt oba 'Xrlňy dvou rnllýel

línukém přezdívali této kočea "O-tliclló-
"

"Mrkýza"i provázela
svojí paní n vícch éentich a byla
představena mnohem většímu po-

čty paaovnickýeh dvorň m% lec-

který I "vyífií aristokrat" )Mn

i

kocVk Tak Ríeieliu roply
lovel jf!dínž lim fa choval nřko
lik mladých koěek a díval nti rád


