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Mužské a chlapecké obleky

Mužské tmavomodré oblrky z che-viot-
u

rozličných střihů Js-- s pro-

dávají od I760 do $10 v této výpro-

deji pouze 1475

Mužské pěkné vlněné kašmírové

obleky jež se prodávají z 11250 a!

I16SU v této výprodeji t7S0

Chlapecké nejlepší obleky dvojí-m- i

kalhoty i černého ksšmíru a

ozdobného elieviotu pro stáří od 4

do 15 let Mají ceny od t do 750

rny vsak je vyprodáme po t'Jt5 až

♦ 375
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MuŽnké nejpěknéjsf obleky za něž

byste niuili platili 135 až $40 [
$10 $150 a! $15

Chlapecké obleky pro stáří 4 al 14

let podzimní 1 zimní zhotovené a

ebeviotu které se prodávají po $150
až $:i75prodáváme od $ 135 ďo $171

Ctilapecké obleky s dlouhými spod-

ky pro stáři od 12 do Id roků zho-

tovené i cheviotů a kašmírů jedno-duch- é

i dvouřadové jež seurodávajl
po $5 až 1750 prodáváme po $350
až $475

směrem od jihu k severu —Ze všech

míst severní části New Jersey sdělu-

je se že pocítěno bylo tam otřesení

provázené rachotem v případech ta-

kových obyčejným a že směr země-

třesení byl od východu k západu

Domy se tiásly a v některých nádobí

padalo s poliček a rozbilo se ale pa-

trnějších škod nespůsobeno V hor

natějších krajích bylo cítit třesení

více než v přímoří samém—Ve Fila-delf-
íi

bylo otřas a pohyb domů zcela

dobře pozorovati okna řinčela hodi-

ny a obrazy padaly se stěu a ve

Fairmount Parku objevila prý se

trhlina do kteréž spuštěno závaží

sto střevíců aniž by se dosáhlo dna
V (íermantownu v jednom krámě

velká tabule broušeného skla v okně

pukla po celé délce V zoologické
zahradě byla tauějál zvěř náramné

přestrašena a troubení slonů řev Ivů
a skřek ptactva byl prý přímo hrozný
Z některých misi z Uelaware dochází
též zprávy že otřas tam pocítěn byl

Križik MlnnearMilIs

Válečné lodi Spojených Států

Minneapolia věnováno bylo objany
města Minneapolia Minn těžké

stříbrné náčiní o osmí kusech

velký obraz města a elegantní piano
zhotovené v městě onom Věno-

vání obstaral zvláštní výbor jemuž
v čele stál mayor Pratt a kterýž
osobně minulý pátek kapitánu kři-

žáka kotvícího v liosloně dar jmé-
nem města odevzdal
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flUtl

%ini IťfUinj t V 'tátu Z t- -

css v Miiku liyia minui uiery
navítlv-a- prulkou vodní smrští a

úploft v)l)lsira ze země Veliké

množství majetku a lidkýeh života

přišlo na zmar Uouře též zničila

veškeřďi úrodu v údolí

lrutrl mraren t txiuře zničila úpl-- d

jedou vesnici arabskou v okresu

Sídiach v Malé Asii Čtrnáct osob

bylo zabito a šestnáct těžce pora-

něno

Londýnki Time uveřejňují le

so v předměstí Wad4Worth v Lond

ně udál případ cholery

lire:ký tuhá n poslal svým vy-

slancům v Petrohradft a v Paříži de-pe-
si

v niž ai těžce stěžuje na chování

se Anglio v záležitosti arménské

Anglie prý krutě o ráží sultána a šla-p- e

jeho práva nad Arménií Depeše

končí žádostí aby vlády ruská a

francouzská použily svého vlivu na

Anglií a pHměly ji k změně nynější-h- o

svého chování

Vládní oojsko v republice Coloni

bii v Jižní Americe porazilo posled-

ní voje povstalců a nucený Milr byl
zaveden Panují obavy ale že

mír tento nebude mít dlouhého

trvání a že nepokoje brzy znovu vy

puknou

1'resident Argentinské republiky v

Jižní Americe Uriburi nařídil

zatčení admirála Soldiera a generála
llosche kteří budou postaveni před

vojenský soud Klade se jim za

vinu že zakoupil: od Armstronga a

jiných vyrabitell mnoho zbytečného
válečného materiálu

Z Konitkého státu v Africe do-

chází zprávy že mezi vojskem konž-

ského státa a Mahdisty bylo opět
vedeno několik krvavých bitek v

distriktu Adda 1 vojáků a poručík

Cassart bylo zabito— Anglický
Stokeí byl před několika

dny belgickými úřadníky odsouzen a

popraven v Kilunga blíže řeky Arv

wimiv Konžském elátu poněvadž

prodával nácelnftu Kibouge i nímž

Belgí válčí zbraně Zpráva tato

spŮHobila zprvu v Anglii velké vzru

sení poněvadž se tvrdilo že byl po

praven bez soudu vzdor jeho pro-

testu a žádosti o přelíčení Pozdější

zprávy ale udávají že byl postaven

před oud ntbylo mu ale dovoleno

aby požádal anglické úřady o za

stání

Čína zaplatila francouzským
mis-sifi- n

v Se Čuen náhradu 4000000

franků za násilnosti na francouzských
misiích Um spáchané — Komise

která vyšetřuje zavražděni miisiouó--
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7 Madridu se oznamuje že poi

ský hrabč liobkink který se naleza

na Americkím parníku Allianca

kdyí naft spanclrke lodc střílely
sdčlil Španělské vládé že při vyge

třování této záležitosli nepřipustí

kapitán lod Allianca jeho svédeclví

a rnfilo dokázat že na lodi této byly

veženy válečné zásoby na Kubu

Španělská vláda ale nechce záleží

tost tuto kler4 jest již odbyta zno

vu rozdmyeboval
Strana autofiomittil na Kulí od

bývala minulý pátek hromadnou

schftzi v llavanř v níž bylo přijato
usnešení naléhati na vládu Apančl- -

skou aby dala ostrovu samosprávu

To jest prý nejlepsi a jediný spftsob

jak možno přimet povstalce aby

složili zbraň Povstalci bojují

přesvědčení mají okolnosti na své

straué a španělské vládě to přijde

lucinéii dá-l- i jim samosprávu Stra

na tato zahájila nyní pilnou agitaci
—Minulé soboty přivezl parník Ca

talurt 1200 mužů španělského voj-sk- a

do Havany na Kubu které
bvlo v městě velmi nadšené uví- -

táno

Situace v 7'urecku jest velmi váž

nou Said pasa který podal minulý

měsíc žádost za propuštění jíž sul

tán ale nepřijal podal znovu resig
naci a pravil že za stávajících oko

ností v úřadu nemůže setrvalí

Dne 1' záři byl výroční den nl

sultána na trfio a mělo se

sa to že prohlásí slibované opravy ▼

Arménii ale on ani muk Vyslanci

velmocí nyní naléhají na ustanovení

smíšené komise k spravování záleži

toslí arménských

omche AvtlunijH se sděluje t
Tiflisu že 6000 mužo tureckého

vojska a 10000 Kurdů pod vedením

Sado Paši přepadlo arménské město

Kemakhaud a několik vesnic Suro-

vé vojsko vyloupilo kostely klášte

ry obchody a pálilo mnoho domu

—ZeSassunu v Arménii se opot

oznamují nové výtržnosti Turecké

voisko bráni komisím ustanoveným

Hayden Uros mají největší obchod v Omazeskládajlcí ne e 27 rozličných

oddílů a obsluhu naleznete tu vždy nejlepší byť byste i nekoupili

což se však zřídka stává Naleznete cde vidy české klerky
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Němci v celém "rajchu" oslavovali

iVinulé jondřlí 'Vlaviié" vllřítví
pad Francouzy u Sedanu vltizHtví

ve vilce kteri byla vyvolána tím

uejpodlelHltíi ílocini-ti- i jaký nem&

Bobé v dřjinách lidstva rovní bo I o

'i ale NírncĎm pranic nevadi aby
nlavnou' vilku oulavovali

o Z JHaritze lkefmkího místa ve

Francii ne Kdiluje že rbký krilík
'I

Alexaiicler uyi vy e rnaiem uiopu
'j pti koupánf v tálivu IJiHcayHktm

_A ř i
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Iučitelera plavby i koupiren Silná

a zanesla od břehu

: Plavecký učitel e utopil a králík sa--

cbránfn jen a velkou obtíží

Jhlgkkd královna jela minul

s p&tek na koni blíže belgického
mřata Spa a pH Bkoku

na hlavě poranila Vtdor tomu

Vifdla znovu na konč a sama dojela

do Spa
{ 1'ařliská policie tjistila již nade

vil pochybnost že onen balíček

který byl al&n Jtotuchildovi aby

ej výbucheiii usmrtil místo toho ale

poranil jeho d5včrnčho písaře Jad

kowitze byl dán na pošlu v PaHŽi

Anglická tajná rada vydala rot-ka- i

jímž e zapovídá anglickým
lo-lí-m

lov tulená ve vodách na 10 mil

zsiří kolem všech ruských břeh 4 v

i Uehringovu moři a Severním ledo
t 1 ! nnlAuK irrman

š vera oceauu buiciu urnu

lesky Tuleněv a Kobbin
%

" JjondýntU Daily JWi dovídají
é t i

ne z vidné le princ rnooi ikonau

(Juímení--e kterýž nedávno uprchl s

ústavu cbororayslných a od doby té

považován za duievné zdravého a

jenž nalézal se přítelem v Kgi?en- -

burgu nalezen nyi nmev ane xtuo

rpna v stáji kulí ▼ hlavř

FřáuU jeho tvrdí že třelil

řů v Ku-Čeng- u setkává se a mnohým

překážkami a práce pokračuje porna-l- u

Každá otázka musí být odkázá-

na mbttokráli který má doot času

na vyřízení a pakli to nepůjde

rychleji bude vyšetřování trvat cely
rok Anglie ee chová slabé čímž

Čína jest posilována v odporu Ko-

mise chová jedinou naději ve Spoje-

né Státy které jediné mohou svým

zakročením Čínu příměti k potrestá-n- í

vinníků Už bylo na 100 oeob

na nichž lpi podezření že se vraždě

ní súčasnily zatčeno — Čína nařídila

svému vaslacci v Londýně aby žá-

dal anglickou vládu o odvolání své-

ho vyslance v Pekingu poněvadž
tento prý ee hrozivě choval vůči

Čině když ji žádal o ustanovení vy-

šetřující komise k vůli vraždění v

Ku-Čeng- u

Zemětřesení na atlantickém pohře Ži

V neděli ráno kol fl hodiny pocí- -

'n byl na pobřeží atlantickém v

% Yorku ISew Jersey a rennsyi-vani- i

ilolikerý otřas země Z New

Yorku so sděluje že pocítěny byly

tři různá otřesení ač žádná patrnější
škoda nebyla spůsobena Nejvíce

pocítěno bylo zemětřesení ve vý-

chodní části New Yorku a jižní Části

Brooklyna viak podzemní rachot

slyátn byl v celém městě První

otřas provázen byl rachotem podoba-

jícím se vzdálenému hřmění Jemu

následovaly dva dalil otřtsy prová-zen- é

hlukem podobajícím to trtol
neb skřípáni Otřas země byl patr-nýr-a

a mnozí zvláště v hotelích byli

jím velice ulekání Otřas bral ie
na rozdělováni podpory Arménc&m


