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ifiUfch moolo tjraia
©4t Hotií Dyn iUíln( vUkj
přijtl fřUk V {řt nfrn ljlu
'iOO ttaJentft urUkych v lruli'm
1000 Iiotí rlíkých tnii nimi! mí
30 d&aUiJntkO Srtřtí bnté uvlU-n- i

bylí jíl v CaribrcKlI jrvní u
ničí buUurukó Stuloniílm nrtkým
vyjeli 1 něm v útlfuty atuJenti

balhlíitf Vlkó xAKtujjy oóekivn-l- y

hoNtft v nA)rU a proválely je
do r&iU kde jim na oi-i- t unpr

řadany mnobé tibavy TrovolA

vána 'Sláva SrUku" "iiláva Hul-baráku- "'

a hromohlanriS poidraveny
Hasko a Trancie V o Slovanaké

beaedě utpofádána 24 kvřtna
Srb&m velká botina im&wm

llolbardk ujal ne první ulova ministr

vyučováni snámý básník

bolbarikj Na1iné připít ky vy

neseny cara Mikoláši králi Ale-

xandro knížeti Ferdinandovi a

černohorskému knížeti Mikulášovi

V pronesených řečích kladen dů-

raz na shodu a vzájemnost slovan-

skou a svernó postupování slovan-

ských státA na lialkáně

V Itálii jest silný proud proti

trojspolka a pro shodu s Francií a

Ruskem Dokladem toho jest
schůze italského parlamentu ze dne

25 května v nížto Imbriani

podal dotaz v příčině zahraniční

politiky Imbriani náleží k radi-

kálům italským kteří ve snčmovně

jsou sice v menšině ale ve veřej-

ném mínění italském mají na své

straně Široký zástup Imbriani

bouřil jak proti Ilakousko Uhersku

tak proti Německu Itálie prý ne-

potřebuje německé útěchy a nechce

býti pochopem německým I proti

Aglii ostře vystoupil dokládaje Ze

naivnost italská sedla na lep chy-tráck- é

politice vlněného žoku angli-

ckého Na Hudém moři italské

loďstvo hájilo sobeckost Anglie a

v Kasale přináší světovládným pro-

spěchům stále dosud oběti krve a

statku Nejnižšího druhu dráždě-

ním zbavila prý se Itálie přátelství
francouzského Rusko prý si zne- -

přátelila a v trojspolku jest jen
trní nim ntrnknm Nírhař rré
vzdá trojspolka a nastoupl na cestu

skutečných národních prospěchů i

Přediieda ministermva Rudini háíil
í ti 1 „

jcuoí lume jcbv 91ijuc
oprávněným členem Politika ital- -

bš trvi nr nři trnínnlkn i!- - —--r
zároveň cnc uurzovau nejprauii
itější poměry jinými mocnostmi

jmenovité Ruskem a Francií

Adiyrat v rukou Habt&nnů Ny-

ní když zajatci italští mezi nimi i

major Salsa byli vydáni opustily

voje generála Iialdissery tvrz Adi-grr- at

v níi se ovšem oproti llabeša- -

nflm trvale drželi nemohly a vyda- -

i' ' ~i
Úhořícím Před tím děla jež

nemohly a tvrze odvézti učinily
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Atiglis bMÍ Ihtřjilho jiirViil a

nynřjšltb nepokojův na Krétě koři-

stili pro své zájmy ryze sobtnké

Anglie iltf 1 oproti oli''i)rnu od-

poru Franci líusks a Tiirei k re
bude mocí dlouho zvbovali vou k

sici v FgyptA chrániči jJ i prnplav

suzký a tím i její nejkra(( spojení
s Východní Indii Hledá tudll pří

ežitosti aby jinde v blízkosti snei

skébo prAplavo niobia zaujmout!

psvnébo postaveni

Itotdmychuje protož v rňřtiých

krajfcb Turecka nepokoje aby nalez

a záninky ten či onen kra) pobil?

Suezu "k ocbrsné křesťan&v' okupn
vati Ostražitost jiných srupeřův její
zmařila taký úmysl pokud s Sýrie
a arménských krajův týče: cbtělsli
by ale nynějšího bnuti na Krétě v

tomto směru zneužiti — bázelať po
Krétě dávno jil okem ! — jet prosté
věci ostatních států a zvláště opět
Ruxka aby tomu zabránily a aby

umožnily by krétské hnutí neslouži

o sobeckým záměrům Anglie nýbri

aby sloužilo jedině tomu cíli kterýž
samo sobě vytklo: osvobozeni Kréty
od jhacizáků
Zaznamenávali jsme již v době

poslední na jiném mistě — mezi

zprávami telegvafickými — zprávy
o velkém jitření na Krétě Nepoko-jekterfc- ž

dosud jevily se ojedinělými

změnily se ale dle zpráv z posledních
dnů ve všeobecnou vzpouru křesťan-

ského lidu Víme již z dřívějška že

Porta poslala celé oddělení vojenské

aby pochytalo národní výbor krélský

jenž odvážil se protestovati důrazně

proti odročení národního shromá

ždění krétského Portou Však lid

řecký toto oddělení vojenské obkličil

kdyZ jiné voje turecké na pomoc

přikvapily odrazil je a krvavými
hlavami

Také na jiných místech svedli

Rekové vítězné bitky a tureckými

vojáky a a mohamedány vůbec Za

to v hlavním městó Kréty vzchopil
se silně zde zastoupený livel turecký
k odvete I jal se vražditi tu Řeky

křesťany vůbeo Také zřízenci

ruského a řeckéno konsuláta a jeden

agent řecké společnosti plavební
padli za oWť fadén! jehož se zúčast

ňuje 1 turecko vojsko Vojenský
guvernér turecký jenž jest s občan

ským guvernérem tureckým v Kanel
na stmi bledí se zálibou na toto
"řádění" Runkéfrancouzské angli-
cké a německé obrněné lodi válečné

dostaly přímý rozkaz aby ihned ku

Kanei odpluly a po prfpadó aby

přfilošníký dotyčných stát 6 v před

tureckými výstřednostmi chrsniiy
Kréťané v Řecko usedlí obrátili se

k vládě řecké se žádostí by zakroči
la roshodně n prospěch aoukmenov

cftv os bPzkěm ostrova Jvi se

mezi nimi veliké jítřeni
Jedna z poledních depeší a Athén

oznamuje: Povstání na Krétě stává
se váeobeco ý ra l N I
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kf]řii ftlsijf I Afttflis ftm4fs
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ffťiklo I í t k Ařijílí 'tnm M n

H aby íl'řřy itbili VtoUt

pfiMi n ftupokojtf b Mk#oftii
Huřm HřUkn eblíjfri tím doká

t I joi opřy
AU řt#p-kíjí-

l lwi tifnl Mobtm-dán- i

dokonr pjii přfdl kr
tiDm pUtiřfi fifftl n }4vati

ládnýi h -- rái-k V tli o nJaWtn
řptkovi U prý jj

fní-lunt- f lini zbili a ifjoíli aU

lnt Hptk mni ládným bíkttp#m
je vík pivoným angHrkým arn
Ifin Itommí l# řefjriny nli
pruvéitti 1% den a noc Obyvattd-tv-

víti zmt&šn( potomkové di
jko vctíké dobrodiní JI bovfds
ke zveleWtil lemřdéUtví Nfli lv
radil velkému vciíru k reformám

znenáhlým neboř jen ony se vlijou
a přinesou trvalý propěcb Angli-

čané naproti tomu hrají si na radi-

kály a chtěli by rázem Turecko

sreformovati Uk aby z něho nic

nezbylo ale aby ani národové 1

jeho rozpadu žádného prospěchu
neměli

Jak hluboké jsou na pořád sym-

patie ve Francii pro Rusko důka-

zem tobo jest jak lid francouzský
všeobecně slavil památné dny Ru

ska dny korunovace cara Samo

obecní zastupitelotvo pařížské v

němž jest většina
radikálně-sociali-stick- á

(33 socialistů mezi 80 členy)
usnesla se dáti prázdno dětem v

obecných školách pařížských v den

korunovace Ve Velké opeře

uspořádáno představení zdarma

vojsko mělo klid veřejté ústavy a

četné krámy byly uzavřeny Také

bursa Veřejné budovy i lodi v

přístavech francouzských byly ozdo-

beny prapory Slavnostních služeb

božích v ruském chrámu účastnil

se nejen president republiky a mi-

nistři — tito mohlo by se říci z

povinností — nýbrž i hojní poslanci
a zvláště také radikální vůdce

IJrisson předseda sněmovny kterýž
loni při volbě presidenta republiky

jakožto kandidát radikální proti
Faurovi propadl Slovem oslavy

této zúčastnily se veškery strany
francouzské bez rozdílu Republi
kánská Francie měla tu na zřeteli

národní moment kterýž v Rusku

korunovací carskou representován
a má při tom v paměti vřelost a

srdečnost s Jakouž Rosko podporu-

je národní tužby Francouzův sa-

mých
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1 o Český dodavatelský velkoobchod °
"V" OMAZE

= ( Iřným obrlioilníknni tlovolulí si oznitmiti le Jstm zsMdil (lodavntcliiký =
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1 Všechny druhy mletého i celého koření kmín

fenikl semenec mák České houby povidla
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DŘÍVÍ řirtn tmo nciU'ri k irumu Zlclii námhiipcrun ta holoT
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koupi obchodník M nřjljo kuliujcte ( utattíle ItlrtnuiMrk ]iou
plynoucí ZtnlDta mo namllltu tí Ttfrl

OhiMln4kv 10 M nnrltok

? Praze Saiinflers Gijík
je nyní česká lékárna

tkoteir leklrnlk

má tam na Bkladě vSechny byliny ko

řinky všelijaké thé kapky olejííky
sfávlčky prášky masté náplastí
(flaatry) vodičky pilulky zkrátka vSe
co do lékárny patří 1'řlpravuji té
rozličné mazání pro lidské neduhy
léčebniny pro domácí zvířata a věO

lim dílem trerlm vtdy na to pravé
Léků Severovícha Jiných t z patent
ních mám téi hojný výbčr jakoi '
barvy itétce olej na barvení I na stro-'-e

zkrátka váe co v lékárné mívají
Zvlááté velkou zásobu mám vSech vé
cí t kterých se recepty připravují ař
Jsou jii t Cech anebo od doktora zdej
lích Dlouholetý cvik mné dal mno-
hou zkuSenost a ta přišla a přijda
mnohým krajanům vhoo Zvláštní
starostlivost věnuje receptům
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Locilurt Bosrlfltta Soaliorcca
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