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V POKROK ZÁPADU- -

rohodném oksmliklí m Hiambulo- - posle Ind h pf Mnikni dftvPřy v Iov
Vpnsní lity prim Kobtir

kílf vem fubřárillf le M f Ibilli9řkl S'li Isřfiýi h při rtem btilnrkích
Zílmvídi vo volntím vzduchu

ltiiko plo jiftobeřilm liiilhař- -

neiitvÉřila ruk4 strana Htarnbulov- - poslH My ail dřlvw fisdlřřovsll

skýtřřřořbyl by vyvolal "ruskou jsms pfllií okáxalmsi ruofllstv( }i
reakci V tom tkví zásluha princ nu Mtojilových Ncn bývalých

Ferdinanda před Evropou tuto soiivrainlkft Si imb ilova als nyní'
rifilřštl v css odvrátil Prim? ) po přeřtenf "'iupravedlnZ-n- í princ

'

třlem a dfiJi Bulhsř js stejnou mř Feřdinaii li (dul rápi'ln( Evropou"
řnti riiiiíidifm Isko vJii lmi Irho iifalili Isins i to trnko rodicí ss dft- -

kí dfputař fi nití Kolniřovl jií
lili khl tu V ti hon V)ili
(folnfí "íl Huliříu au leh linain

! "'Ir
"

i
li V jtiW

u n rr!i" (lullisrko nazrjtřl n
noví krajane Je vlasteneeut Htatn-Uřr- y které nám taj a llo v dníl po

I— ( I

řozmluvř s riíitropolitou Klimen- -bilov jnko atlifÍMa a iííhílístaVrií)jl v Uiiku fiřobtnlí'a ktarou

nedůvěru iijen k prím l Koburk

kd e tak snadno

lllfj řtí fH-ll- loll J iko :

Vymknutími

Pohmožděním

Podvrtnutím nohy

ST JAKOUS OEL
Jikožto přední" fiejb-ps- l

a ri#Íitfíf hojitel

lem

"Princ Feřdinm l otevřeno se pro
tnu nyhrl I k llullmrm Huove nebyla nemel lidného potiřtí o vh-- J

steiiei tvř Prino j dobrý přímý a

laskavý Htsmbulov byl ilý prolhaný
a krutý Prino 1 k stému ministru

lomnlfají 1# brfiJiiří talo jirávř Ji- -

ko ta kter4 nodb-uh-- i před rif vjíh
hlásil za nepříteli! R uks" a přátele

niíh nepřátel nemohou bjtf fiaiimi

přáteli Je to srnulné ale Je tak

kiídý K m který přeéle brožuro "L

v VI lni poehazf i pra Kobuř va
chová se delikátní Jk dobře vycho

vaný élovřk Stambulov i k svémufie li to i fiejblilSflio Jeho okolí

rotoJa jaou v ni vyloleny Jeho my- -
panovníku" byl pln cynismu a Bulgirie au lendomaine ďune erise"

bude stejného mínéní s námiilenky a Jfho politický program:I r r'illví Z porátku ílo vi'olifio
luhuje!" podotýkají "Mokevké

Mohou nám namítnout! le brožuralobře Kdy! ale X Bulharska byli

Jest anonymná al v ní jsou vytiilfi- -vyplemenéni všichni "rutí sgsnti a
Védomoti" 'program tento o I m-ni- ho

zákUdu roziháití e ulovy
ny lak intimné podrobnosti o osobemissaří" Stambulov tnřJ odb-žít- i

stranou železný svftj palcát on sikolu bulharpk'ho naro It byvVuh ních poměrech prince k Hiamhulovu
ne Uivno v Ituku Kdelto polové neuirn'1 se zastavit! v robéhu a a o jejich besedách ďpísech ano i

mluvili o niiabiw h prince i nňrodi a
toutéi krutostí vrhl se na své vlast

o ténA ubillenl Ittinkeni a iiplíinné
rozmluvách po telefonu že mohou

býti sděleny jen princem nebo Slam-hulove-

Hlsmbutov j} mrtev íbý

ni rodáky
liťHil (iid prchanými ehyhaiui )!i Autor brožury přiznává 1 po
ii My v váp-l- rotržku rneii Jieli

vá t'dy jt o přeáiiolo2nf že prinoprava Popova a Panice byly "poli
vlnkti a lJiikeiii t thitf vysvítá

tickými vraždami" ale dovede
o priiin chová "mhu pokračovali v

omluvili í to že princ Ferdinand
jf sepsání a vydání bro-íur- y

velmi blízek Když pisatel

tří hť hidkft (rov spolupracovník
lunatádní jakoby nerávixle ale ve

oba ortele podepsal Úpřl chu-

dák pod strainýrn útiskem StamnkulecnoNti podrobující rakounké- -

"M Vřd") rozmlouval s mitropoli- -

tou Klinu ntem pravil tento: "Méjte
inu nasi-ptáván- í politice a !e chce

omlouvali ty protÍmko kutky

bulova a myslil že tím přispéjn ku

upevníní své "dynastie" Dále do

Htambulova které doptaly nankci kazuje autor že Stambulov vlastní- -Nlniyl?r IN !

rftjf uie iicnízc na mírné ťi roíí y — ani pravým rusofobem nebyl neboťprincovu A onlovó nejednou v

nejednou ucházel se o přízeň KuHimku tvrdili a opakovali lo JkouHlavni jednatel Pktrc Amkuican Iwi-oktis- Co

Á ska a byl by před ním už dávnoHolidarnl princem Ferdinandem a

přeji h'i aby byl uznán Itukcm padl na kolena kdyby Rusko ne

bylo hlucho k jeho slovům

Pátá blava brožury "Sofie a Ca
J í

strpení Bulharsko skutkem ukáže

svou lítost" Skoda že prvým bul-

harským činem po této rozmluvě

byla pařížská brožura v níž neviíco
se ruského čtenáře nejpříjemněji do-

týká zd ií její povšechný ton po-

hrdavé blabosklonnosti k Hudců ne-

bo jeduotlivó klevety a insinuace

Kdyby nebylo této brožury jestfi by
možno bylo uvéřiti slovům poslft že

princ Ferdinand tíhne k Ruska a že

upřímní se kaje Ale nyní když

Vstupte do Lincoln Polytectinic Institute Jmenovaný liat uveřejnil obíírný
rozbor koburekó lrožti ry liapsiný V

řihrad" vřnována rozboru pomérftpři otevřeni nového íkolnlho bílu die 3 zalf nebo v kteroukoliv dobu

vám možnou beze řťcli zkoušek ! v Bulharsku k Turecku AutorDuchoveckým Sledujíce tento roz

bor Hcznámíiufl no h obsahem broíu

ry i runkó její kritiky
dokazuje že příliS otevřená rusofo

tlRiaf irilHř jrni
lll-jl- l tni Ifcvn J t bfBu'! j - - — J I"

íMají plochu vc-ts- i akru
- 1 Nt-ilftř- f a neičetnciAi fakulta vvueovati bu!c nékoliKrute toiik 1'inatel praví žo charakter brožury

bie Stambulova nic nepůsobila k

tomu aby Bulharsko naplnilo svftj
úkol přední hradby Ořihradu proti

f - ' i ťi iiii „!i mřtfi jako se uci v iiwniáliucn moiam ustav bk(u e b pm iuíujiu
I iko1- -
V Nejlépe zařízená obchodní řkola při kteréž jest možno l v jiné obory

jo protirunký a účelem jejím že jeet
omluviti Koburgi #e hainovolnS il

Stambulova Princ Ferdinand
sáhající předměty studovali

' Pro české studenty zvláštní ýhody české třídy Vyvolte sobé ne v brožuře ani zdaleka není llřen jako
rusofil ano brožur vrdí ža runofilu

v Hulhamku vřibec není Princcítí
lepAl ústav západu a neucelíte e zklamali lákavou l&ci normainicn moi

neboť právě tak lacino jest vám možno dobrý ústav tento usvátěvovati
J

} České dotazy zodpoví K Táborský český učitel
B Anglické dotazy zodpoví Witi E Chanccllor preB

TlOz-žllx- l

ruskému nájezdu K tomu je za-

potřebí jeranřjsí politiky prince
Ferdinanda Za diktatury Sambu-lov- a

čím něpřáte'ňtřjšl byla bul-

harská vláda k Rusku tím více

mohla býti jista přátelstvím Ture-

cka Avšak rafinovaná a prorikavá

diplomacie turecká brzy ocenila

Stambulova po zásluze Ivromé to
ho neshodovalo se se zájmy Ture-

cka aby bylo Rusko příliš provo-

kováno Krutostí svou naproti

že v oftfch Evropy ne provinil tivrže-uí- m

Stambulova a la provinční jeho

je tím težň' že za tu cenu nedoáh

máme před sebou otevřenou knihu s

princovým vyzuánfm víry když ví-

me in rusí filství Bulharu jest pouze
na oko že bulharský národ vždycky

líhl k Rakousku Že úkolem Bulhar-sk-a

je býti přední stráží Turecka

naproti Rusku a Že smíření s Ruskem

mílo by býii jen podle jmen nema-

žeme již vířit upřímnosti prince

Nyní bude nám nesnadno uvěřit mu

i kdyby skutky nám své přátelství
dokaov-i- l S iietrpčdívostí čekáme

nyní jak se k brožuře zachovají
bul-hurs- tí

poslové a projeví li bulharský
národ svftj vdčk nad úloho' kterou

mu brožura vykazuje v poměru k

Rusku

ublíženi a KiiNkem Ilrožura snaží

Dntřphniofpart W1h ní
ne zmírnili tuto vinu a konejSI Kvro

pu že bjť i nastalo jskés takéi uhlí
' il 8 Kiir]M4N Si 1
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xvhÍM'll bouil in íi

poněvadž chcete

nejpúsobivíjší
vuíiin spitrulori(i
vybovřHo V'IH—
Je Iťiiiím n? luk
lrvíio— Ta pruví
vílitlml kiloijej II M --5
uiivajl4

I
í

IMtOIIXÉ ZťUÍVYNejireuYitelný
Vyvoiil o H vn- - l"P-řiti-

inaitl I Jelli fiiHU

irfo n Vo vplko-h'- i
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ruským "emisiarnrn" Stambulov si

nedobvl sympatie Turejka Pouze

princi Ferdinandovi jeho neomyl-

nému taktu jeho skromným a ne-

ustálým d úkazem osobní ušlechtilo-

sti podařilo se rozptýlili neduvéru

Turecka k Bulharsku V tom

smyslu vliv prince Ferdinanda byl
vrchovaté šťastným v ném soustře-

dila se dflvéra Turecka Princ

Ferdinand zasloužil ji ji tím že

Bulharsko zachoval jeho úloze úlo-

ze přední hradby tureckého pan-

ství v Evropě Turecku je odtud

lhostejno jaké politiky naproti Ru-

sku přidržuje se prino Ferdinand

neboť ví c předu že i když bude

bude vyzývavá i když bude smířli-

vá bude smiřovali k tomu aby

upevnila Bulharsko v úloze před-voj- e

tureckého naproti Rusku
K tomu poznamenává p I): Bro-

žurou jest jasně vyložen nejen po-m- řr

prince Ferdinanda k Rusku

nýbrž i pomér Ruska k princi Jak-

mile se prohlásil ta pokorného slu-

hu Turecka a jakmile jsme poznali
cenu jeho smířlivé politiky naproti

Z li iiHťlny mA řii[Kat li

DAV1S' GREAM PAFATOR

IÍMMW

V (tra nd Cuunty Mo spáchal

samovraždu zámožný osadník J W

Hibbs

Zprávy o povraždění rudocha
v údolí diamantovém v Oregonu

osvědčily se co nepravdivé

Blíže Mexia Texas uhořely tři
černošské dítky Jobustonovi kteréž

rodiče zuvreli do stavení než by
se vrátili z kostela

V Casper Wyoming založena

byla společno-- t Omaha Asbestos

Mining & Mfg Co která chce do

bývati na vrchu Casper osinek čili

asbest

V Cudjr Rapids la přejet byl
vlakem a usmrcen dělník A C

Ingrkhaiu minulé úterý Byl opilým

Hambursko-Ame- r akciová paropl spol

i

teóiumii ale že IJnlharsko zůstane

jako dříve "přední hradbou Cařihra

du proti ruskť-in- nájezdu" což

zvláitd žádá i očekává od nebo

Evropa

Na otázku "Co jest bulharské

?'' brožura odpovídá:

V Bulharsku jsou rusofobuvé ale

není runofilu Hulhaři nikdy se ne

dali uvedli Hpolecenctvím pflvodti a

viry h ruským národem Dokud Ra-

kousko bojovalo a Tureckem Bul-

harsko doufalo pouze v nc l'o prvé

obrátilo uci své k Itmku když Habi-burgo- vé

udělali základem své politi-l- i

y zai bráněni Turecka v Evropě
Ale výsledek krymské války vyvolal

nový obrat Vzdělaná část bulhar-

ského národa v letech 18(50—1876

pod vlivem styku a uherskými a pol-ský-

emigranty pozbyla duvfry v

1 lusko a přen osvobození pomoci

ruských zbraní a přes dočasnou po-

pulárnost osvoboditelů dňvěra tato

se nenavrátila

K tomu poznamenává p I) Ne-

ní li to pouhá kleveta na bulharský
národ prou bulharská deputace cho-

dila do Huška? A dále cituje:
O doby knížete Dondukova Korsa-

kova začíná vzájemná nenávist ouvo-hozenýc- h

a osvoboditelů Bulharsko

chce znttati tím cím jest se souhla-

sem lluska je-l- i to možno a bez

souhlasu Ruska je li to nevyhuutel-d- o

Bylo by nesmyslem nazývali

lakový prc gram "rusofilskym' proto
že není proniknut vyzývavou ruao-fo- bii

kterou byl napluéu Stambulov

Princ Ferdinand je potud "rusofi-le- m"

pokud jeho rusofobie není vy-

zývavá jako rusofobie Stambulova
Jen populárnost prince Ferdinanda

jeni nerozpakoval s rozloučit! se v

Po parolíxiích expresních nejrychlejSl jízda přeH moře za přt ní 21 hoJ
Ni-- Vorku Z iinminirkii

1o llKniirkii: do N" Vorku:

To parolodích oxpresHních I2 W2M

To paroloilích pravidelných ťWAi 12750

Po parokxlích I7n'or linie Í2i:'rt tWOOJI"
a položiv se na tratě usnul tudíž

Rusku nemůžeme jinak nežli se

l

Po paroloilích TUltimorské linie 11900

Ohledně přeplavu hlaste ae u

HAMBURG-AMERICA- N LINE sán mrl vo" ea?inil- -trvati v předešlé chladnokrevnosti

1
125 LaSalle St87 IJroadway

I °iM flrotny
NFW YORK

' tii'nou

rv IV tu jto
pvj n v UJ0

a naprosté lhostejnosti ke vřemu!
'

Vre středu otrávila se roorfi-c- o

se děje v Bulharsku Brožura nem r Bolchow Mo 18ti letá

prokázala nám neocenitelnou služ- - Lucie Singletonova jedno s nejhez-bu- :

otevřela nim znova oči jež již j čfch děvčat v celém Sirém okolí

jíl počaly se tavlrati nad vlivem '
Učinila prý tak následkem zhrzené

sladkých řečí bulharské deputace likj
Nyní známe cenu přátelství a lásky —

bulharského národa Sami bulhar- - s Arnlca Salvě

Íl( poslové prohlásili před námi že njtř( maC n pořezitní odřeniny bo-niro- d

jejich jest nerozluini spojen lei h'dy svrsh rozpukané mře kuří
oka liel vyltVÍ zla- -ít a Jislř

jejich "knížetem brožur tedy „„ ííllItJantíb „e pll(M „001 Jest
vyjadřuje nejen smýšlení princovo zaruíena že itplnA uspokojí neb sn pe--
a nýbrž 1 smýšlení bul- - níze vřítí Cena 2"ic krutiicka N

jeho vlidy Níeb
Jj?J u (Juohnan l)ng VO f 0mha

barského národa M
Dvojlícnost princova jeho zjevné Severovy prJkiky frol Mfni

nepřátelství k Rusku jsou brožuře hlavy pomohou vžly Mějte je atá--
tak jasni vyjálřsny I zbavily nás 1

po ruce

Ch rán id la

Ilerle
UmMé údy

Ohří vad Ii

(i uniové zboží

V z il iiš n é

poUtáře

Lékařské
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Léky
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() I J"mi prulildButy zdarma
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