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IV VatiUnt tlíé idtUnl fltr
Listům" jsou tarrnoacenS chováním

čeaUho národa v táltiitoati pravosla-
ví Uoria Koburgakéhrt Vidouce le

přiklad Cechů není t vlivu na jiné

tápsdní JSIovsny začínají se lekni
že západní Sluvsnatvo probouzí se k

samoatatnému riazfráaf To jest jim
tím nemilejií řlra pevtéi doufali

že propaganda Mrouká mezi pravo

slavnými Slovany bude mfti polěsli
vý pro římakou církev výsledek Je
diní Poláci jju takovými jak by si

ve Vatikán! přáli mítt postupně

víechny Slovany

Amnettie v JUilii Úřední vhlnlk

římský prohlaluje amnestii Jak již
Eoámo amnestovány jsou osoby jel
pro vzpouru na Sicílii a v Masse

Carraře byly vojenskými soudy od-

souzeny vyjímaje ony již byli od-

souzeni pro ubití jiných osob při

vzpouře té ftada odsouzenců téchto

jmenovité býv poslanci De Felice a

dr Barbote jichž odsouzení — na

mnoho let — prohlašováno bylo ve

škerým neodvislým tiskem italským
ca justiční vraždu zvolena byla již
za posledních voleb demonstrativně

do sněmovny ale zvolen! jich bylo

tehdy neplatným probláSeno Nyní

nepochybně mnozí s amnestovaných

vjsláni budou lidem znova do sně

movny Vsak hříchy erispovskó ju
štice nebudou odčiněny supina do

kud lid italský nevymůže též zražení

výminečnych zákonů Cnspiových

Nepokoje v Albdnsku— V Albánii

propukly dle "Timesů" nepokoje v

krajích od Berata po Janina Voje

jež vyslal skaderský vali musily pře
sile nstoupiti Zajímavo je že zpráva
ta vyskytuje se ve chvíli kdy v dU

plomacii trojspolkové přetřásá se

myšlénka jaká náhrada měla by se

Itálii poskytnout! ta Habei Dříve

jmenován Tripolis nyni Albánie
ovšem necfficiálně jen na zkouška
co by řekla torna ostatní Evropa Že

opírají chtivě oči na oba protčjií
břehy albánský i tripolisský Italové
ostatně sami nikdy netajili

Potvrzeni Ferdinanda — Dne H
března odevzdali poslové sultánovi v

knížecím palici v Sofii knížeti Fer-

dinanda listiny kterými sultán v

souhlasu mocnostmi na tákladl
berlínské smlouvy jej stvrzuje ta
knížete Bulharska Jest to důsledek

shody a Huškem Nyní budou úřed-

ně pověřeni i zástupcové ostatních

tátů v Sofii mimo ruského a srbské-

ho kteří hned v první chvíli shody
úředně nznali knížete Sultán Jest

neobyčejně itédr Nejen knížeti

udělit velkou hvězda Osmanova řád a

a brilianty a stuhou ale i kněžna a

pravoslavného následníka vyznáme
nal vysokými řády Vidéti a tobo

že ruský vliv ovládá nad Boeporem
a sultán okázale vyznamenává ty
kteří ve smyslu ruském aa chovají

uje uUívánl dodává tln ailr — Cna 1100 a W cent a

SeverAv Regulátor senskýeh nemoci
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tovpnfřb dle fofigrafít Jf lité
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CiW hřithy lUmkn A Micbj

lot Z rsiiin pftlolil N Mritlk
Vrebiil v Ottovi Lkrin4 keiloval
nktoilnt tfdei t4kiIm i Otty
v 1'rtie Na í tvrtUtí ibfrky (II
iít4) plaxJpi4vf ítoii I

30 kr Trefot pohU-- ! do d&virDé
tto kraba t i 1I( poU2noati
rutkl poJA4 inkrnanitf romio Mi

chJIo8 nřrol no( ní o bleda- -

nébo lidei soirnkt pro najof
otpfiroteoé tcénl V4 yv(J{
Uk d&iledol přece jak otfii4 to
oitnm čtenire! Málo je pio ae

oodotl literatury je! by dove]y
i tfikati tak vieobecný tijem jako
román Michailorfcr

Ottúv Slovník Hauíný Illontro- -

vaoá encyklopedie obecných védo-moi- tl

Vyiel eeiit 318 a 310 ná
kladem J Otty v Pme Obsahají
beiila IUn Heiling a! do Uattala
Cena teiita 30 kr VMní touha po
dalifm vzdélánl pohání kaldébo
by sjednal ti ta kaidou cena i ta
ceno hmotného úbytka přlitapa ka

prameni poučení Le4 při nejhorli- -

Téjkím hromaděni knihy ka knito
nelte nikdy dosfei úplnosti aby na
každou otátko byla po ruce hned

odpověď A tak neibytnS musí

každý aáhnoati ka toaitředěné en-

cyklopedii nauk k dílo je! by ho
v každém směru důkladné informo-

valo ka slovníku n&ačnéma Hne

každý člověk myslící a čtoucí ne
může se obejiti bet tohoto jádra
vieho lidského vědění Našim če

ským čtenářům obsvláátě doporu
čujeme výborné domácí dílo Ottův
Slovník Naučný kterýž v každém
směni všem přáním náležitě vyhoví

Katechismus dijin um(nl Na

psal prof Jos Bránil Vyiel eiit
6 nákladem J Otty v Prase Cena
seiita 12 kr Probrav nmění cír-

kevní i světské ve středověko pře-chá- sí

spisovatel ke sloha novověká
i počíná líčiti vinik a vývoj renai- -

sance Dílo Brámiovo psáno jest
nad míra sajímavě slohem Šťavna

tým bes suchopáru vědeckého po-

jednání i bode je čísti rád každý
koma jen poněkud na sebevtdělání
eáleží Text podporuje řada illa
stračí plánů náčrtků a okátek
uměleckých památek je! výborně
doplňují výklad veskrse poutavý

Lumíra časopisu zábavného a

poučného vydávaného a redigova-
ného J V Sládkem doílo nás čís
17 roč XXIV s následovním vy-

braným obsahem: Do mroucích
červánků Báseň Jaroslava
Vrchlického — U nás Z Nové

Kroniky Alojsa Jiráska - Z kla-

tovských pamětí Nepatrné obrásky
t dob rojný třicetileté Podává Ot
Befiovský — 8tín Napsal Jos
D Konrád — ftfmská cesta Na-

psal Kenneth Grahame Z angli-
ckého přeložil Jca Bartoi —

Feuilleton: Z bájesloví kmene in
diánského Předplatné obnálí poase
1360 na celý rok a aasýláno budiž

pod adresou: Lumír čís 34 Kar
lovo náměstí Praha

Backlen's Aralca Hal re
nřjlepftf maif aa pořezání odřeniny bo-

leni vředy svrab rozpukané ruee kuří
oka liaej Tyrazeumy a jme vričc) Ha-
lou lilu aneb se peníze nepřijmou Jest
laruíena ta úplně uipokojf aneb ae pe
níže vrátí Cena 25c krabi k a Na pro
dej a Ooodnus Druf Co Omaká eb

piJhnániiii pro matky i dívky Vjtwuf ve mřn života — Ona 1100

Severův HIM tel ledvin a Jater
'

Jeat nejh'pll lék proti vlem nemocem

kamenu íplavlel a cánetu ledvin — Ona 113
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pšenicí kukuřicí oves a Žito

Mim tél na prodej nhlf yíeho
drah a mouka bíloa kukuřičnou i
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Žaladeční hořká
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Keverflv Olej sv Gottkarda
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Severevy Pilulky pro Játra

odatranl kaidou aáepu a flnkujl Jlatí Každá dávka má dobrý ďlnek — Ona3V
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Po parolodích expresních nejrychleji!

To parolodích ezpressních
Vo parolodích pravidelných
Po parolodích Union Unie ri700 I27J10

Po parolodích tialtlmorská linie 12700

Po parolodích Baltické Hnit KfiflO

Ohledně přeplavu hlaste ae a
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7 Broadway I aaralat áHSovay

I 123 LaSalle St
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