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zhubí ae mezi sebou Praví ae le
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ka Od té doby co ae udála před 8
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VELKÉ VÝPRODEJE

Boston Storu

1000 chlapeckých obleků kou-

peno od dráhy za

dovozné !

Red Lion bankruptni výprodej

střevíců I

Takové dva zajímavé výprodeje
ho dosud nenask ytly

1000 Tzorkl cHlapeckýcH kalhot

zachráněno bylo a roztMštěuébo via
ku a pouze 50 shledáno jich trocho

poškozených Zbytek jest zcela

zachovalým Zhotoveny jsou t
celovlněných kaSrnlrft aergaa atd

Všechny $1 50 prací obleky za 29c
41 ii60 celovl u 98c
4 1500 $139
Sbírka částečně poškozených celo- -

vlněných oblekA pn 49o

Boston Stcre prodává nejlepSf
střevíce téměř za polovic

Všechny "Donglas" $400 a $350
mužské střevíce po $225 Všechny
ostatní střevíce v podobném poměru
Súčastněte ae této výhodué výpro-

deje Nejenom muži ale i dámy
shledají tu vAe lákavé
Mužské $550 hnědé střevíce

ostrými špičkami $3 00
Dámské $5n0 střevíce s francouz

aké kAzlečíny $2 50

2000 pár A dámských černých %

hnědých polobotek re špičkami nej-nov- ěisí

mody mající ceny $225 po
$1 50 pár
500 párii dámských $300 polobo-

tek po $ I 00 pár
Polobotky pro dívky 25o

IInělé polobotky 8 1 o

Dmiské kn fl kové a šněrovací
střevíce 09ij a $1 25

Mužské Mtřevfce $1 00 a $125
Střevíce pro kojence 25o

Boston Storo
severozápadní roh 16 a D tuglaa ul
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iVmtr války vydal minulý týden roa- -

bkaa aby aocialiatiitl rekruti a vojáci

Deoyn vuueo pnput-u-i u

iatrážlabyli pod pUnnou dohlídkou

t tak aby nemohli přemlouvat ostatní

vojsko ve proapřch avých gámřra—

y Minulé aoboty bylaslavnontním npfl

aebem cahájena práce na prftplavu %

f Labe do Trávy Vétiina vyuokých

I ářadníka byla alavnoNli přítomna
1 Némeckd vlhla a! donud lamcat-- r

n&vá ae americkým petrolejovým

fl ringem Meii jiným dán byl náyrb

Íf by meai clem na aurový a cintřný

petrolej by) rozdíl a dála mají být v

Nřraecku třlaeny rafinerie Dále ae

ť má přivéat lo trhu petrolej jenž by

t byl Bmíieninou petroleje amerického

f a ruokím — IJerlIiiNk? doiivatel

Zprány Jtddt v turecké Malé i
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nasiiim ii- -

V

ilUli hriiický konsul M iiiciiarnsoo

a Jeho námstek ruský prozatímní
kniisiil Ilreiidta francouzský konsu- -

lární tajemník M I Orville chtíce

zslknouti Jednoho sluhu lřcbo Ařaď

n'kA a bjll Jen a třil vypurenl

Zpiávy tyto spAobily v evropských

diplomatických krurlcli xnačné po

bouření Dalál rpravy udávají le

ruský francouzsnký konsul a brillcký
mMokonsul byli od HeduinA za hra

nirorni města na procházen přepadeni
a brítíelý mitokonsul zastřelen

Ilrilický konsul bj tě2ce zraněn a

ruskému konuloi zlomena čelíef

Tři britické válečné lodě byly již

poslány do J dda k cnráněm cizin

cA Sultán poslal svého bratra k

vyslancAm ruskému anglickému a

francourkému aby jím vyslovil avé

politování nad událostmi v Jeddu

Vínníci prý budou postaveni před

vojenský soud a potrestáni

Turecký $ultdn žádal zástipce vel

mocí aby mu dovolily odcovčdíti na

vyzvání velmoci síran potrestání
vinnlkA aúftastněných ve vraždění

křesťanA v Arménii až po odbytí
slavnosti v Uiiram ale velmoci na

to nechtěly přistoupit a chtějí aby

odpověděl hned

Z Číny docházejí opřt pobuřující

zprávy a že válka mAže snadno znos

vu se rozzuřit} Poněvadž oslrov

Formosa se vzepřel rozkazAm i Pe-

kingu poilalo Japonsko opět váleč-

né lodA k ostrovu a francouzské lodě

u Formoiy se též připravují k čin

nosti Ku víemu tomu ae jeíto
druží zpráva ie Huško pilně dopra-

vuje do Tieu Tsinu zásoby aby bylo
k možné válce připraveno

Zpráva te Japonci bombarduji
Kee Luny na ostrově Formose ae

potvrzuje Jak známo prohlášena

byla na ostrově Formosa republika
a když Japonci chtěli ostrov okupo-

vali potkali se a odporem Proto

vyslány k oitrovAm Japonské váleč-

né lodě jež vysadily něco vojska na

břeh a pak začaly palbu na město

Kee Lung— Pozdější zprávy udáva-

li že republika prohlášenána ostrově

Formo ia á na celém ottrově

ohlant % pont jižní 6iit ostrova že

Jst ji příznivá V severní části

chtějí mít království a IIAki bývalý

vAdco domácí uilice byl prohláSen

za krále severu! části ostrova DvA

válečné lodě jedna německá a jedna

anglická přistály u břehA Formosy

aby chránilý zájmy citinoA

Kvrtdntký předseda ministerstva

měl vyjednanou smlouvu s Iťiskem

dle niž Uuko mělo přijmouti pro-Uktor-

nad Koreou Korea by ae

byla takto dostala pod táilitu Huška

aniž by byla ztratili svou neodvi

slost Král ale nechtěl smlouvu

schválili a Jspansko hrozilo odvolali
avé vyslsnoo ze Soulu v pádu při

jeil léto smlouvy— Čína dáá prý
ítu-k- u dovob-n- i překročili a vojskem
čínské hranice v pádu kdybv ělnátl

Tataři tnepokojovali dělníky za-

městnané na sibiřské dráze

Krev jest tdrojem livota Jakndle

všik se tneř-i- í Jel človck vy lán

n moci Proto měli bvchom tavčaa
iiil Tř Aiifiais Kttiiirt IIm- -
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% Tímeau' praví o rprávé ukončeném

m - a a i
K 1

aa#daní reicbHtxgu: xnikuo maHii

avébo nepoadvihoe aby pochválil
tMnnoiil rMÍcbatagu ta pouledndio a a

Badání Nikdo není spokojen vyjma
aocialoícb demokrata a avobodoroy- -

1nrt£lli mn mnut

minitertké kri béhem léia

J'lt velkých petrolejových nádríek

T Biaiuach v Némtcku au minulý

týden vtnlo Nadrřky praskly a

bnHcíolej rorlil na víe alraoy
Na tifc audfl petrolej- - bylotnice- -
noamnobo doma v okolí poíko--
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V uhelných dolech ffeshireskych

ve Skotsku vvpuk minulé soboty

Obefl ph pokusu jej ulust pM

devlt muift o Ivot MmhoJotoh

bylo trlc popáleno

Albert Jinak mámý co Alexander

Martin poslední lijící člen vlády i

Mtolené národním pbromáidénlm rl
1848 aeroM bltlt Creil department
Oiae v atářl 81 rokfl

Patevr% proslavený badatel fran

eootský kurý povtneel bakteriologii

tneai moderní védy odepřel přijati

čestný řád ntbltený mu nřmeckou

vládou ▼ odměnu ta Jeho práci ve

proapích bumniiy a védy

Opotiční Hity Iťtlii popírají la

by byla vlád al-a- la MO-M-
lch

volbách věilinu a následek toho bu--
'

oajaplii PáJ miniateritTi

bou této dráhy chce ipanéUká vláda

pOMkytnouti Kubáncům práci tak

aby ae cítili apokojeréjAími 1'rá-- e

ul ponkytouta ai 700drlnlkam

Z Madridu telegrafováno generálu

Cmpasovi le vláda =á pohromadé

Opét 25000 muift vojska jež bud

na Kubu posláno aby byl revoluce

'co nejdříve potlačena — Oznamuje
f

e le SpanéUké vojsko opít dobylo

vliřístí nad povstalci pod veden m

f

(0(lIIo válé 1900 do

brof ooikft M 1Q0 ol povu_
cftm

_ $p„niUU mjko na Kuhl poi

wpnfn )ukt Zttn rjt 300

muíft ÍVe(1Io „„„lého pátku opél

bitvu a oddílem povatalcfl opevné

njej ituela a Itineon de

cnie Tovatatci byli ae svých

poj0 vypučeni a tahnáni Ztrály

yy ns 0lou atranách malé — Jiné

ojjřf ní fládnUio vojska olofilo se

Jii( )0yMkcn poctem P00 uolft
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mohamedánské obyvatelstvo zvláště burské kapky napředčitelbábo
čisti-divo-

Kurdové aa domýšlí la pro--l teU krve

U


