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Zvláštní výprodej šatstva

Abychom vyprodali přebytečné zaísoby šatstva pro

muže a hocliy snížili jsme nyní Již levné

ceny Jcšté více

Srážka 25 až 50 procent
Obleky a zimníky kleró všude jinde prodávali po 15U0 a za AíJ PII

které my čítali pouze 11250 koupíte nyní po (pliJU

Obleky a zimníky jinými prodávané po18 a 20 a za nřŽ čl~ Alf] (jíl
lali jHiue tib a 11750 jdou po QIUIIU

Obleky pro hochy — pro utářl 12 až 19 rokfl $275
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pro hochy jeden pár kalhot zdarma
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útsrý msiho lpar(Uk)e' vo4kň
kttM byli ranil H výbuchu dy
namlli polllls ) tfsniiir

Čpaniltka se sdl'ij# ! v to

vtrsách na náboj panuje tirnníínf

ilanowf Jediná tov4riia v Tolsdo

thotovnje denní 40000 ráboja
Péehota obrojina bude blhtm mě

sice února novými pnSkaml systoma
Memerova — ílřňral t'amposJ#tiI
byl dříve vrchním veíítslem ípantl
ského vojska na Kubě a jchol mltto

iaujlmá nyní generál Weyter pra
vil Ie vládla Ipanělská dopustila se

veliké chyby že neprovedla slibo

vané opravy ve svých koloniích'

jinak prý by bylo nedošlo k povt4
ní aní na Kubě ani na ontroveih

Filipínských 01 krokO jel gnns
ral Weylcr činí neočekává Cim- -

(os nijakých tdárných výsledků
Doe 27 prosince doila t Manily

telegrafická tpráva oznamující Ie

známý povstalcoký agitátor Kítal

byl odsouzen k smrti

Ze tSantiayo de Cuba doíla dne

25 prosince dcpeSe oznamujíc! po

rálko španělského vojska v jihový-

chodní Miti ostrova španělské voj'
sko chtělo se totiž zmocnili nákla

du s filibustýřského parníku o

čem! se viak dozvěděli v čas po

vstalo! a tu raději ne! by náklad

ten bylí ponechali padnouti v ruce

Španřlo vyhodili v že dynamitem
do povětří V tom přišla Bpaně- -

l&m posila a rozzuřil se prudký boj

jejž Španělové prohráli Přes sto

Spanělft bylo zabito a mnoho pora

něno — Generální konsul Spoj
Států F Lee přibyl dne 20 pros

opět do Havany — Americký ob

čan Julio Smguilly jcuž byl obža

lován ze spiknutí namířeného proti

Španělské vládě uznán byl v sobot i

vinným a odsouzen na osm roku do

včtení

Východo australský premiertUon
John Forest požádal Hon G II

Ileeda premiéra v Novém Jižním

Walesu aby odložil federální kon

vetci až po roce 1897 Pan Heed

a návrhem tímto nesouhlasí a na

žádost Forestovu nepřistoupil

V Uruguay v Jižní Americe

zavedena byla bývalá svoboda

tiská tak alespoň oznamovala tele

grafická zpráva a Montevídeo zasla

ná londýnským "Tímesfirn

K Manile vyslány byly z Hong a

Kongu dvě německé válečné lodě

"Arcena" a "Ireně" stalo se tak na

rozkaz došlý z Berlina v zájmu chrá

nřní německých zájmů Na lodi

"Ireně" vell admirál Tirpitz

Dle úřední sprdoy doSló i Kal-kut- y

ve Východní Indii londýn

ským "Times&m" neměl pád deště

v Hebaru nijakých účinku na sníže-

ní cen obilí jež koupili možno jen
za ceny neobyčejně vysoké Hlad

panuje v mnohých severních distrik

tech vetiký

Z Jiornbaye sděluje úřední zprá
va le mor se tam neustále šífl a

nabývá čím dále tím větších roz

měru Přístavní město Karachi

stileno jest ul též nákazou moro

vou

Jakmile někdo napaden jest neural- -

gickými bolestnil měl by zavčas do

kud tyto se nezvýší použiti Olej v

Jakuba kterým v krátké době vše-

chny bolest! Jsou odstraněny
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pfHity bfjy v jsniké loMnlrl

řtjfři In li kUhné

lnHltM fnp(ij t dni Si t

Iru Ctnvt vl Jrftl itř ln byl
n lithiím m 1'irnUfliir

Crtnttr jest s'nýMflím rslik4l a

nriifill n (dfvati v iflřMký Inr
lsn !áif a (Iťidítl tsk di t:Sfil(

f)lHovnfi b Jct f)h'0 viiKIsný

dobrým řčrtlkm a dokUrem I

křttl Jřt #mtllftím svým pto
volríé rnsrtffUtví a pra mnhnítn
ttl !)r Crsnrpře rsbýtal sn stí

lii-rn- í tlch ri A rnobsmndárí'

kýdi — Kabinctnl ra-l- roibrdls

podlil f ři llohu j í by řidporaěft
vU roimnolcní vojka ~ Vr

lfit l'aire přtdfhl v pondlll
niliflii rtfjvjiíí tály %ojnk!}
prcnilftt rímjilř oavitlviti Ital
íké pnint( a probldrtoutl si lam

rí pfvnftí — 'A Washington do

l'iř(Í0 ve středu doSlá dopfrso oina
mtijo Ie vláda Hpoj H'átft feU

volna Dinati dalM suverenitu npa
nřUka nad Kibou pod tou pod
mínkou kdy! ly byla poládána o

tak ráčení v přfpalě ukončení vál

ky

V Pařili temřel ráno dne 27ho

prosince generál Mredith Iteal
Zn-jl- narodil se ve ť'iladelfiidne
27 února 1837 Hcad byl tna-n- e

nitm americkým diplomatem— Tě-

lesné potostatky dne 28 tářl 1895

temřelébo profesora Louise 1'asteu

ra přeneneny byly k věčnému odpo
činku minulou sobotu a kathedrály
Notre Dame do Pasteorova ústavu

Obřadům těmto přítomno bylo
mnoho vynikajících mola francoas

ských a t Velké Ikitanie

JéOndýnsIcý časopis "Grapbic"
uveřejnil dne 25 prosince a Pařile
mu taslanou následující tajlmavou
zpráva: Jest jisto Že llasko vy
slalo k Vladivostoku dvanáct svých

válečných lodí aby tam dávaly po
zor na každé hnutí Japonska jež

jest v podezření že chce tačlti no

vou válku s Čínou

Z Cařihradu doila v úterý od

poledne správa že turecký sultán
má v úmyslu udělili milost a dáti
svobodu 4000 uvězněných Arména

a zruSiti VHccky md nimi vynesené
rozsudky smrti — Všichni vyslán
ci v Cařihradě obdrželi instrukce

jak se zachovat! v nynějěí Bituaci

kdy se naléhá na porta aby zave

dla už tak dávno slibované opravy
Jak ce nyní podobá úplně pravdě
zamý&lí evropské moci zakročiti

rázně vfiČi "nemocnému muži" je
hož dnové jsou prý už sečteny

X Cařihradu dno 24 prosince
došlá telegnfická tpráva otnamova
la že se v zatýkání členu tak zva
né mladoturecké strany pokračuje
počítá se že počet zatčených páčí
se na 400 osob Úřady násilím a

mučením žalářovaných h'edí se do

věděti jména těch členu ntrany
mla lotoreckó kteří jsou posud na
svobodě— Jak cařihradský dopiso
vatcl jednoho londýnskéh čaopi
su oznámil nařídil siltán aby pla'y
vojenských uředntká jakož i civil
ních byly značně sníženy—Huský
vyslaneo M Nelidov varoval portu
Že pakli zmenSeny budou příjmy
jež vyhraleny jsu ku krytí veřej-

ného dlahu dbáno bude toho aby
ostatní Evropa se postarala o linan

čni kontrol i v Turecku

SoUoznámý Vlach Succi který
byl svého času též ve Spojených
Státech kde budil obdiv svým

llouhotrvajícím pontem selíte! dne
24 proHÍnce v Paříži právě po svém

posledním postu Nešťastník byl
Jopravcn do aemocnice

Madridský lasopii ''Correspon
dencia" potvrzuje určitostí že

četnici rozprášili menší tlapu re vilu- -

ciooářo jel tslolila se v nedalekém

Obloky pro hocby mající ceny $6 až

po

Zimníky pro dítky

S každým u nás koupeným oblekem

M Vtkhnt £!fnoé arbWho kbí
[ listu JkkIuII Ták zněla

i správa došlá dii VI irncA
vídeftskému časopisu "Tsfíblait"
Jak se vlak potom tikáiab neza

ktádata se tito zpráva nu pravdě

V Mofli v Dulharsku pokračuje
neustále vsouduím třulftjnt

domělými vrahy bývalého přededy
ministerstva títambuloia Z řelf --

čcní konaného dne 21 prosince
na jevo ie Naum TifTket-čie- v

zaitrašiti chtěl vrchní úřady
Přímé dftkaiy o viní obžalovaných
ffta!#itt lAlnÁ TIIa tAliirrrimii An
"" -- " -- "ó""'""t

"S!ého dne 27 proxinue ie Sofie

povol4na byla n utolici nvřdkft tél

pí Stambalov4 vdova po tavraidfi- -

nm ndunnvi tiiilKarkitin míní- -r „

Yíterutva Ve Hvých výpovědích
X otnaotla obžalované jikoZto lidt
nevinné a pravila že úřadftrn vfn-- i

níci praví dobře cn4mt jnou co!
' apftaobilo neobyčejnou nennaci

V SlutgartS v Nřmecku odbý-v4- n

byl ve utředu aouboj na pioto-l- e

meti baronem t Wancerbeimo

tajemníkem německého vjalanectví
v Kodani a poručíkem Coantem s

Gillenbandu Oba duellnnti byli
nebeapeSně poraněni a dopraveni
do nemocnice

Jlmký car schválil plán nověu

tvořené "New Eastern Cbinene

Railway Company"" lež má tá
kladní kapitál 5000000 rullfl
r w a

BpoleOnost lato mu v úmyslu po
stavit! želexniinl trať s Hei Lung

Cbiangdo Kirinu v Mandiurakukde
bv ee BDoiila a tratí íeleinó dráhv

sibiřské Majetnlky
_

- akcií mohou

bytí poaxo Kisové neb Číňané

Na řece Dněpru v Kusko stro
skotal se dne 24 prosince prám při
kterémžto neštěstí mnoho osob při

Í ílo o iivot

Berlínský dopisovatel londýnské
no "standardu" smtnoie se mimo

líné téi o nejistotě a starosti ně

meckých obohodnlkA íe sápověď
amerického masa do Německa bude

V mfti váíné náslodky pro vývoa ně

meckých vín a jiného iboif do

Ameriky —Týl časopis přináSt dne

) 25 prosince správu i Berlím je!
otnamulo že major TauS komisař

vládních detektivů jenž byl saple
ten v poslední skandální sou lni

'

proces tří německých novináři
bude sonsfln pro uraíení Vilímkova

♦veličenstva a pro křivou přínaho
Ve vládních kraších německých
vsbndila pochopitelný rorruch spiá
mtm X a KpainitA ftm4Xlf wttAuit rtsa

Pláste Kazajky
Právě jsme obdrželi 2500 pěkných pláSťá pro dámy které vyprodány

budou v cenách neobyfiejně nízkých

Černé Kersey kazajky s vysokým límcem pouze 1308

Mají cenu 1000
200 kazajnk které se obyčejně prodávají po 10 až $1250 vypro- - ?
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dany budou po 'oy
Po $1000 vyprodáváme importované Kersey Scotch cheviot a jiné ka--

zajky nejnověji! mody
Krásné pláštíky vroubené Thibel kožešinou a hedvábím podšité $90('
Dvojitý pláštík zdobený několikanásobnou řadou šn&r a vroubený

kožešinou po $498

"Velký výl)ór žeiiHltý-o- huIciií n

lil telí ii fi ňíity
Těžké Sorné mohair-ov- ó sukně po po $3 50

Domácí obleky a tmavého kalika po 59o

3típalcový celovlněný černý serge 25oyard
40pal celovlněná černá Ilenrietta látka n šaty 39o

46paloový čirný mohair sergo 50c má cenu $IOo
Krásné barevné látky na šaty ve všech odstínech od 25c vzbfiru

Stíevíce a píezůvky - lacino

"
po $100 $1 40 a $200

trepky pro bochv 76o

teleel Goodyear Welt střevíce $300
MuJÍ ernu ti 00

vy ve svém dřlostřelectvu Simo

sebou se rotami ie ukáieli se sprá
a tato pravdivou bude Německo střevíce pro hochy tl až $125

pěkné Sa'in telecí střevíce $125— $2
lájilAdovatí okamžitě leho nřfklaln

Mužské pěkně
M

S1 Mužské Dřkné

Pěkné vyšívané
Mužnké pěkné

Telecí
Mužké
Mužské

Hayden Bros
Roh 16 a

1'raví se Ie by se povolilo 256

000000 marku na rosné reformy

telecí McKay nní-ro- v střevíce $250
in Ji cenu l oo

Omaha Neb
Dodgo ul

vojenské Zejména byl by brán
ařetel na rychlopalné puiky

r„i: jim idi
loilá depeie praví le Velká Iíri-ian-

ie

Francie a Itálie chtf praco-

vat! společné na tom aby tabrá
nilv molné roitrlce mesí Noolenv- - t3f" Venkovní odběratelé učiní dobře když si dopíšou v Mi jskékoUv

fXJl C_ X MKAakA t ski al av #ufAvnf
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