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Jejž tedy karteloví kandidáti

pol pórovali mají žádá aby zakázá-
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Není minuty ani okamlikti během rr-k- kly pravidelné
ceny Boston Htoru nejou na ulttpni ntptiiíím ano za ceny
poloviční za jake koupíte zboží jinde v těch tak zvaných
úžasných výprodejích Jak přitažlivou rnuf tudiŽ býti
naše "('Intleifge" výprodej jíž vyzýváms každého sby se
s námi měřil V koupí této POVTON STOH KM nabí-ze- no

jest zboží novť' řhl' frrsUt a modli i Žádné

pavučiny a prach nýbrž tbožl nejíepsl jskkosti a za ceny
tak levné jaké nelze doststi nikde jinde vyjma v

udržováni sotva bude možno pokoří
ti se před tímto nezdářilým útvarem
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rordmychaly povstání již také

v okresu kissomském v zápalní části
stálfi ze kterýchž sestává Avšak
Huško a Francie prokázaly míru
mnohem výdatnějSí ochranu než

trojspolek Prospěch který troj

Boston Store rol) 16té a Douglas niostrova kde dosud byl klid Svede

na byla tam ji! i bitka mezí povstal- -

spokk přinesl Evropě je tajemstvím
ci a vojskem tureckým Na obou

stranách byly veliké ztráty Povstal-
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se do hor Turecké prapory vyslané
na ostrov ze Smyrny IJeirutn a So-

luně snaží se povstalce v horách se

všech stran obklíčili a potom teprve

proti nim postupovati V Athénách

tvoří se dobrovolnický sbor jenž

chystá se na Krétu odplouti Tak

tvrdí aspoň dopisovatel "New York

lleraldu" který dodává také že

guvernér zabavil řeckou jednu loď

se zbraněmi a penězi Mobamedánští
fanatikové obléhají město Heraklion
kdež mezi křesťany jest veliká pani-k- a

V Cařihradě vzbudila veliké

znepokojení zpráva tureckého vy-slán-

v Athénách že vláda řecká

chce se dovolávali zakročení velmocí
na prospěch KréfanA

Hoýcarká tpolkovd republika za-ved- la

před několika lety státní mono

pot na vyrábění lihu a pálí od té doby
sama svým Žíznivým obřanfim po
třebnou neb aspoň žádoucí kořalku

A to s výsledkem v každém ohledu

dobrým "Spolkový fuzP čili "mo-

nopolová kořalka" je ve Švýcarech

jed velmi příjemný a vynáší státu
krásné períze tak že lam správa
státních vinopalen k nejoblíbenějším
institucím náleží Od roku 1887

vynesl alkoholový monopol státní
kase čistých 4722275092 franka

Pijáka kořalky počítá se ve Švýcar
ska asi 3023500 hlav či ducha — co

vynesl by alkoholový monopol na

př v Rakousku! Nedostává pan

ekle zdraženy isou hlavně t oříčin
dvou: jedna z nich jest patenty na imřédáiii iiliii VyiUvi
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opravy a druhou jest veliký
výdělek který zůstává mezi velko

obchodníky státními jednately a

místními jednateli než se kolo do

ruky notřebovatele dostane Jinvmi
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Proti tomu však vzepřeli m liberálo-v- é

a prohlašují že radť-j- í celý kartel

rozbijou než by do takovéto pasti
vlezli A veřejný tik dává jim ta

pravdu Fanatikové střídmosti umě-j-í

prý sice bouřlivé a torrorintieky

agitovat ale v lidu nemají tolik

aympatbií aby ne jim vfteclmo musi-- o

podřizovat Lid necítí prý potře-

by aby výroba lihovin a obchod %

nimi jtStě více byly oWmezeny

Anglický tisk o Hrnku Anglické

listy Q příležitosti carské korunovace

opětné zabovořily o Kueku jeho mo-hutno- sti

a budoucnosti Konám a

tivní "Morning Pouť praví

žádný t nynéjSích národa v evrop-

ských není tolik zavázán činnosti a

vlastenectví svých panovníka jako
Hunové Carové ruítí na jedné stra-n- 8

pHsvojil svému slovanHkému ná-

rodu evropskoa civilisaci na druhé

tiskali mu nejvzdálenéjíí končiny
Asie Rusko svou rozhodností a

diplomatickou dovedností mftže ni-

koho nonapadati a pokojně e rozví-je- ti

jak na dálném Východě tak v

Evropě Ofllciosná "St James Oa-tet- te"

zmiňuje se o strachu a nená-

visti a kterými mnozí Angličané

jeétě pohlížejí na veliké samodrža-vn- ó

Huško silné právě svým samo-državí-

a nazývá ty obavy neodd-vodněný- mí

a nerozumnými Naíí
věcí je praví dobré porozumění

Rusku ze strachu a z nenávisti sotva

porozumění se rodí Dále okazuje
list že minula již doba kdy bylo

možno ignorovat! pokrok Ruska ane

bo chovali se k němu nepřáteUky a

hněvatí se že nelze Ruska zabrániti

aby hranice vé nerozíiřovalo Glad-stonovik-

ý

orgán "Daily News" praví
le Je nutno aby Anglie vstoupila k

Hůrka f přátelský poměr založený

na vzájemné úcto a dávěře Anglie
musí uzoati že Huško nem&že býti
bet avolodného východu do Tichého

oceánu Uznání takové je rozumné

i apravedlivé Velká sibiřská dráha
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středkovatele prodeje "middle-me- n

ještě větší Továrník též se nespo-koju- je

s malým výdělkem proto že
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každému kdo si jen poněkud bedlivě
bicyekl prohlédne a cenu jeho uváží
Musí býti tež patrným že kde se ku-pu-

je

přímo t továrny mftže se dosta-t-i

za cenu 35 právě uk dobré kolo
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finanční ministr jeho pH tom lasko-- ake prodávají místní obchodníci ta
75 až #100 Také každý kdo o tom

poněkud přemýšlel byl přesvědčen
že je doba nedaleká kdy soutěž spo
jena s velkovýrobou docílí valné sní
žení dřívějšíoh vysokých cen Ta Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
doba již nastala a my mažeme a po Aepjtorii MsmcH pamdtky české vyšlé nakl JUr Zíp„UK ním tiřitirln font fntrtliřnrrrfíl A „ _ i
těšením našim čtenařQm adčliti že

miny? — A také zemědělství Švýcar-m- á

ytf a kořalečníbo monopolu
značný tisk V dodávkách brambo-r-d

túčastnilo se loňského roku 409

obcí v 11 kantonech zpracováno
212000 merických centft domácích
bramborfl 21784 metr centa domá-

cího obilí 1035 bektolitra pivovar-

ských odpadka a 2050 metr centa
zahraničního obilí a látek Bodří

Švýcaři jsou dle všeho také atátní —
ba mohlo by se Hci ttatnl atátní —

ta 13500 mažeme jim opatHti a továr- -
rukopia a proVií je'tjoZJ
vont a ddkladna tředn&řka o lích ku tumfm r' Jru ° i":? Prny výborné a pevné a trvanlivé kolo

To umožněno jest nám poutě proto
že objednáváme přímo a továrny ta
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botové a tudtz ta nejnižáí cenu vý-

robní Podrobnosti o bicycklecb
které nabízíme naleznou naší čtenáři
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