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Vt čtvrtek přvsnv v 9 hodin ráno započne obrovsky

JI

ráraiej poizinlo iuiiiili
píro Seiny slečmrjr a děti

První zásoby sezoně Za ceny při ukončeni sezony!

Nové podzim IcabátyNové
i

í podzimní šatyNové podzim obleky
VI- - DVOU VKLKÝCH CASTI-C- I I

Pro ženy a slečny
Pro ženy a lcčny

Podzimní kabáty a pláštěnky95 a 9512 18Hodnoty od $15 do $35

ZvlUtnost ri Pravidelné $0 al $10 HO Q
Zhotovené ku prodeji od

$25-$33- ~$C0 Cnst I — Z atlasu a clothu šaty hodnoty svláštnont en

Hodnoty $15 nž $30

7 $12:
Cát tuto zahrnuje prvotřídní úbory vevinés

pěkných V lněných látek jako

Broadcloth Burella Sere na

mužské šatstvo Poplin Poirct

I'o kiihál zc sere plášténky a '

zdolnié kostkované knháty skvostné

lili okillllžité liohťiij ieeky v skupiny

pro tento výprodej
zvláštnost za

Kabáty a plášténky

$10 nž $19 hodnoty
Zvláštnost

Twill a pěkný Velveteen — ji
wm
W
1

Některé jsnu 1 i ť upravené rt jím jsoii
íiVirniiii 11 knoflíky ozdobené Véiiiuu z nii-l- i

kabáty h hedvábnou a nllasovmi jmhIšív-ko- u

ti iiiiiožnIví jest jich kožešinou ozdobě- -

nveh

V ntliiMi ii clothu iiily hccIi iiovycli

nioiliiích poiininíei vzoru tucty vořu
dúkliiiliic zhntoMMiýcIi úlorň ninčlc

zilolieiiýeh a skvostné iíňíi- - (řl O QC
nimi upravencli Vm

Část 2 — Saty ozdobené ko-

žešinou šňůrami kořalkami

Hodnoty $2250 nž$3500

At 1825
l 'tm' lť vzory krásných nových pinliin
i ífh šíitu kocŇiuoii hnuruini a korál

kulili ozilolicných zhotoveni' jsou

pěkného celovlnéného tlicotillll herže

na mužské šatstvo jerscy clothu n vo

lom ii v 'lká zťláhtnost íg 05
Zíl

1 Zag8§
i'

i

Obleky tVto byly liotovcuy kil prodeji oil

+'JÓIK) +:"( do íCiOOO nvínk velkou unií

liiiklipoviiff iimci hylo llHin iiiiMiýnciio je
a oliíMtťiit vAtn prvkytiHMiti zii vytni-in-- "

n" níkó ceny Klížila liospoiláiiiň ženu

je přeje hoIic vlilícti feSiit olilcécinoi

nIiIciIh velikó iiMpoknjclif vc 1 "I O QR
vvliřrii z télo zasoliv zn

("'ást tato rnvuéž ziilnniije dlouhé hcď

válmé kaháty n varháiikoVe skládané

pláAtéiiky h velkými liedvňhnýini límci

efektu kapuce zrovna správný druh

úhoru pro iikamzité iiosciil ifxHrf

zv IiÍnIiiosI za
v

í I

VELKÉ TŘÍDENNÍ LÁCE

Bluz kabátů a šatů
Pro zený slečnya děvčata úbory

Pletené kabáty pro ženy a slechy
Miniít l roililni'h hIvIií knhAty hIíji onu o rocclenfinl k huCíih v

vhodné pru okiimité nocnli vAecky Imrvy 0J QC

Láce prodeje

Dívčích Kabátů

Hodnoty 500 (TO AQ
600 a 800 $0y1'rňvé vhinliié pro itinmilé ímíenl I ikolv

Jtoii z licih filiiiého pnpllnii ii oziloloié KoMlkovn

né a iirwe prulioviinéj vt 4Í DM z nich inA juni

Ataku n mulinu hýtl noieiiy rrovnn ní ilo hii

vého iitiiileného jKiénol íiQ IQ
zvláilnn-- t ra ipOťiíV

Láce prodeje

ženských

Bungalow zástěr

Velmi zvláštní hod-C- D 1 IQ1 1
noty vesměs za #

Jxiiii z koNtkuvuliéhii tsiouhllMlll II MtfOulfinllilhn

pcilňlii ozilolicué ríck mek piiKptilkiimls plného

Httihu a lloulié Imiiié za 2'i d1 IQ
zvhíílé ceněné rn ' 4"

VELKÉ TftlDENNl LÁCE

kabátů sukní chemisé
Pro ženy slečny a děvčata úbory

Zimní kabáty pro dívky
teplí iťihoi!iic kuliňty luli liotosciié z nilciluielio 11

ohyřojiiélin Niikmi iM'ltrrý t lVnr(Hi iliíi'j pro (levóiita 'i ů (I

kupte liynJ a uŇetHe peníe ilimtiivciiini ne nkil- - d C QC
tcřn uliuvj pruviileliií ♦Oimi ž t m limliMity "ti ODOD

Sukné pro ženy a slečny
Z iitliiHii cldUni Hiiknř v(Wr ze ulil vorfl — t jcilneliiirin tielio

clothu omlolmélio clothu j prknélni holvAhl 11 ntliixii h Airoce

líitck některé imi Nklioliiné velkosti jiro télnittě

ženv "t"nil už ♦loiH) d0 OQ A 6 A OQ
hoiťiiotv nv fíiAt nont ZB ifiOtOV WfOV

u

Láce spodniček

HEDVÁBNĚ
RLUSY

X ndiilmé koxtkovfliiého hi'íi
I) Idiizy dluiihýinl rukAvyj
dOklndně zhotovené iliknniilé v

kllléin ohledli Víecky telkn
Kti hodnoty tOí & aa
zvlňAlniiht za tyltéálJ

Middies ze serže

li o eny nlcřnyj nnvy modré

x trlliíinl niíliir Umel écrveiié

li hile ozdiiherio! hodnoty "(ni
zvllítnoit tf0 On

r lňlntil m

Ozdobné blůzy
iroažlnvého crepo de chlne

(izdodné (leorVlte II tnoes né

tnflVtn Mny n ii hcr otu

roziiiHiíitfch Ntylfi a velkoMlj
ilnliié inoilnl liliizy dolionnlé v

klidém xpAmililt víecky Ailtoi-c- l

Imrvy zfmtonpcny hodnoty
l"Mi( fidii zvlň j0iliio-- t Jednu zn ViSOi
Bavlněné blůzy

tlllé h liMťcvné x dlouhými I

kintkfinl rnkíivy tucty tylň H

HtH liluz nu vťhěrj jirnvldelné
1V n Z fJOO hmlnotj OA
zviUtnout zn OíC

Hiioiliiiřkv n lieh úhrnní (iolcnlZ celo heilvíbní jercy n z celo

hchíiloié tnffetn Hpmlniíkv

řern"' a luireviié Hluitvění 0

řAntí h voH jf mi h ! vň t uií ri I

kiuuýry ne vrclnif t je
mní tm v lny priiviilelnň ♦l(IU

holiioly vtiíšt Ú0 QQ

Láce prodeje

pro dívky ze serge

Hodnoty 400 500 a 600

Zvláštnost $369

Láce prodeje

ženských
šatů po domácky

Hodnoty 150 až 250

Zvláštnost $100

$389noty ol ifi0 In

7(m za houf ra

jednu zn

Hedvábné kamisoly
Miioftntvf ntylft všech velikosti vrchní řint pěknými CQ
krnjkiuni ozlolienfi hixluoty 1(ii n ifitJii % lilítnost OIC

Hedvábné chemise
7 heilvAtuiA crepc de chine líitky plného utíihti n diiklinliié zho-

tovené ve innožhtví vAliiv(ch vorfi dotife CO QQ
hoilnoty 'I'M) ul Alori zvlííítnoHt J)4S37

Dívčí bavlněné Šaty
Velkoxtl t' nf a H ul II -l ne inndeniěHI vzory ziiiiinciiilé
k iiišcnl iln Mi idy nelm pli hrnul hodnoty + ( ' iv d4 OQ
♦i5 zvlňítnont zn Plfcíl

n
l'ri liky nř 0 roká utAfíj jioii celovliifnA

rozioiiiiítvch iMiiitiivých vznrli 4íQ £Q
in h (ino hodnoty m vOO7

V(liér z více nezlí 000 mnoZNtvl řoiniiiíitích
Vzoi-f- t hodnoty !'') t „'i!i pli f --I ff
„řKlvAl-čn- é ceně: zvlúAtlllwt ZH P 1
i" '

_ — Brytidfl- l-Bwimn1— Východní íWati - — — -

KRAJANKA POPALENA

Pftl VÝBUCHU PLYNU
JIHLAVSKÝ POMNÍK

ČESKÝM MUČEDNÍKŮM

n FraiieeK llofuieintrovou mtídlft-- ř

ijij v Tiirtbt Uiver 'Minii a u

CharleH DoriiH zde v Omaze

1'ozfiHlalýin vyKlí-viijci-
n ihihí hoii-Mtríí-

1

W Obecenstvo nejlépe hiiijIiu

ochotníku iiiiich ocení co nejhoj
iiřjáí návStřvou Xařátek divadla

je přcMiK v M1 hod večer a ko-

jme v 10 :'! bod veer Po diva-

dle liáwlcduje taiieřní zábava

Vntnpiié firo doupřlA stanoveno

bylo n 40 ceritň a pro dítky na

V) ccnfři

li-

Ktranř obličeje 11 krku a H un

předloktí jiravá ruky lirýle
kteiY' pí Čermáková Mále noní

zachránily jí zrak Pan Čermák

použil ihned och ranných fi

tak fa popáleniny neza-

nechají Miad Žádných utop 1111

fujní Cermákov' jíž jiřeje-in- e

by hc % nehody brzy a ííplné
zotavila

ií

ÚMRTl KRAJANKY

O en II Klineťclter 2 roky
Mtarý a lione M Htehuovii ttáří '
l! rokft oba z Omahy

lluh II Ncwidoutki 2' roky
atnrý a Kmíly Htcbnova utáří 21

rok obu z Omahy

HURÁ! HURAl

VZHORU NA VÝPRODEJI

Tento týden dáme do výprodc

je obromná "barířaiříd" rfizuýeli
látek hodících hi na Saty cíchy
kornony nuknA míddíeii waíaty
n jin potřebná obleky jako i bl

lý muíidíři

llodliolrt bitek jcM ijílOO 7

a yard zvláátijí naSc cena

yurd po ( t2Qfí
1(X) přaděiia vlny na ponožky

pro mnžo — n ňdn

U)( vlna velká hodnoty 20a

Klo li nfa koupí zboží v cen!
HkVM (Auidí zdarma t)Jm kiím

ný tftfvfiek

ZELENÁ A ROUČÍ K

KiJtr i nijfnítniUi "Bttruah

V Jihlavě" na MoravČ před
tié-kolí-

mřHÍei Níiiiri kteří tézec

uchou ztrátu své vlády v fornfo

inéstř v bemzrič netiávÍHtí kí

vSemu českému vyvolali híiuřf

]rí kterých uNiiircciií liyli dva fc--

vojíni (Tdálofit tato tehdy yy-vola- k

velk' vzmSenf v eelém tiá-rodí-
5

Pan Jan Líbal známý míst-'n- í

obchodník který dlel v Jihla-y- ť

v dobS tehto výtržnoMÍ obdr-že- l

v t(hto dnech řotoífriiříe krán-nťh- o

pomníku ktjrý zbudován

byl nu rovř obřtí nřmecké

noxtl Ns řoto(rrařiI"i jež p ÍA-b-

od svých přátel 7 Jihlavy do

Ktflf kolrn pofiníktj xtojí řemfn

Htňf nestávající x ňokolft a

a to po dvou % Itálie

KrarieiV a Ulička T)vř' mal dív-

ky zdobící pomník doplňují
vhodnA fenfo obrázek Na fKmnf

ku nalézá "Ohřtern rií

rort-kéh- násilí" itby na MyU--
hanbu jíhlnvkkýcl

Nehoda která mohla rníti da-

leko nsiiiliiéjáích následkft v

fíjna dofioledne Mtihla

dobře známou manželku p Min

Čermáka lékárníka na VI blíž-Williar-

til laní TVrináková va-

řila ohřd na plynových kinn"'li
stojících vedle kiiebyiHkýeli kH-tne- ri

na uhlí v nichž nfzřtím lH-l- a

pálit trochu nahromadéiiého

paíru Komín vSak wmH nn

dobrý tah tak fa kouř vracel hc

zpét a zároveň vnikal do trubky
od plynových kamen 11 níchŽ pod

troubou hořící plyn ulianíl

kouře paní Čermáková

fMntI tiiScní fa plyn volné" uni-

ká až p ďVrmák dole v lékárně

tjeítíl zápach plynu a poxpíáil na-

horu a jal hp pátrat po příéíní
Paní frrnáková když pwtřhU
fa plyn pod troubou nfb'rí po-nJíi-

nírky aby j rozhla
v tom jíž výbuch náledoval

pří kterém paní utr-pě-

boleitné popáleniny n4 pravé

DIVADLO DRAMATICKÉ
HO ODBORU SOKOLŮ

0

Dramatický Odbor Hokolíi za-

lili jí IctoSnI divadelní nezoiui v

niW ]nc 10 října kdy proye-!f- t

v Kokoluvrié! na Třináct' n

Mart ha ulicích zajímavou hru pod
názvem "Hýkorka htrýee Tobíá-A- "

výpravnou idylku o třech

jednáních od Karly fijŽiiké
pod řízením p Fr Pardiibhkho

ffeiA o tom pochybností fa

(lramiitíeký idhor pouta-

vou touto hrou plnou rozmarných
n opřtní tklivých méin ne naftě-m- ít

divadla tnílovnrui obein-řv- u

náležití ttvtWi mbof nby
!o litováno ťNÍlí aby jjí prov
ilřií bylo v kňMťtn hl"dii doko-řui-

f'loliy nalézají a v rukou

ieliopnýeli ochotníkft kířří Jích

nastudování vlnmlí oilužitou

POVOLENÍ K SŇATKU

Henry Zvolmck 21 roky Mn-r- ý

a Marie Ilauuaova táří 'i ro-

ky oba z Omahy

Frank Hzurickí % roku atarý
a Anna pednářova táří Jít rokň

oba Omahy

Orwiba Koníh 21 rok afarý
Faírřa Ho Dak„ a Ajrnc ítího

v utéří Jf) rokft Denver flolo

Albín Welna rokfi atarý a

Thelma Newtonova máří 10 ro-

kft i oba % Omahy
Ant Julínek '!ít rokft utar

iDardanelle Ark„ a Kfornee Ifo

louhková utáři U toky Omtht

V wibotii 2 října v nemocnící

hv Joxeřa kd nalézala e po

Nedm týdnň v lékařakZ-- oSctřo-ván- í

iozemnkou vojí pouf
doko-n'il- a

paní Maríw ()ornová řH ro

kfi a 10 mfaU-t- t ntart vdova by-

dlící v řÍNlit 410'a 1'oppleton itvf

J'ohřeb konal h za vzorné' p(fa
pohrobníkn p Franka Jandy véa

ra v ňterý v 2 hodiny odpolp
dn" z domu římutku na Viký Ná-

rodní hřbitov Paní Domová ro-

zená Novákova bydlela v (Mhm

lo pob'dníeh 4' rokft A rMeMi-v- á

po aobé dví dcíry --— pí Marii

Eelovouf bydlící r Vol liúo


