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palský durbat (ministerská ra

da) poslal tibetskému Dalaj
lámovi vypovězení války Nepal

je sice nezávislý stát ale spadá do

síéry vlivu anglického kdežto Ti-

bet v manském ale velmi slabém

poměru k c''íně Příčinou váb

ky e staré nepřáulství a zá

minka dali Tibeťané Nepalcům
tím že rozbořili jejich skladiště
tovarů v Achaku Ncpalský ma-harad-

ihned žádal skvělé

jež Dalaj-Lam- a roz-

hodně odepřtd Už r 1883 byla
by pro podobnou příčinu málem
vznikla válka mezi Nepalem a Ti-

betem ale tehdy maharadža spoko
jíl se peněžitou náhradou Tento-

krát prý Anglio maharadžu podní-
tila k vojně Čáky na vítězství jsou
spíše na atraněNepalu ačkoli tento
státtáhnoucí se úzkým pasem mezi
hřbetm Himalájí a anglo-iodský-m- i

zeměmi jest šestkrát menší
Tibetu Také obyvatelstva má

mnohem méně ale za to Nepalci
patří k nejbojovnější indskó národ-

nosti (turkasftm Jsou to otužilí a
odhodlaní horalé Tiboťanó pak
Jmou lid zněžnělý a slabý Kromě
tobo v Nepalu vládne vojenská ka-

sta a Tibet je spravován theokra-

ticky Nepalská stálá armáda se-

stává z 20 pěSích pluků a dvou

pluků polní a horské dělostřelby
dohromady 20000 mužů Kromě
toho má četné zálohy lúrganisova-n- é

podle pruského vzoru do nichž

jsou zařaďováni vojíni vyslouživší
svá leta v etálé armádě Kromě
toho Nepal má zbrojnici zásobe-

nou zbraněmi všeho druhu má ta-

ké vlastní zbrojírny ano i dosti vel-

ké množství pušek a děl nejnověj-šíc- h

soustav Ale nejstrašněji!
zbraní v rukou Nepalců Jsou jejich
"kuchry" (jatagany) Co se týče
vojenské organisace Tibetu je do-

sti smutná Leniví a nebojovní
ctitelé Lámovi pociťující odpor k

vojenské službě Jediným pravi-
delným vojskem v Tibetu je 4500
mužů čínského vojska jež místo-krá- l

sečvanský Dalaj Lámovi půjču-j- e

za peněžitou náhradu
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Dřjlny národa íenkho
od Rezka a Dolenského jest nový a
kvostnt spis nesčetným množ-
stvím krásných vyobrazení a ve
skvostné vazbě btojl i poétovní
tásylkou pouze $350

Knih I 'ok roku Záfiadu
— Cyklon ? St Louisn za 25

centů Ctěta ohlášku na jiném
místě
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pospas vydáno 8 prohlášením
tím spokojil se taká vft loe sociali-

stické skupiny snřmovnt Jaurés

Joe$ťlnl m JCréti Velmoci
hledí Porta přiméti aby provedla
smlouvu alpskou která své doby
meii delegáty křesrankcho oby
vatelstva krítskího a tneti tehdej-
ším guvernérem Muktarcm paíou
byla smluvena ale Portou nikdy
neprovedena Národníma shromáž-

dění kréukému tarasena smlouvou
tou pornřrní dost iiroká právomoo
a pocel řtenftv jeho stanoven na 80

(49 křesťana a 31 mohamedánu)
Dále dány ve amlouvé té sáruky
Hekftm v přlSiné berní v přííině
jich národnosti a vyinánf stínové-n- o

na př že každý uřadník na K ré-

ti musí tnáti řecky Jakmile se
ale rotcilení na Krétě utišilo Por-

ta meh a! a smlouva na papíře jen
a snížila na př i počet členův ná-

rodního shromáždéní tak že toto
čítá dnes jen 65 členův (40 kře
stanů a 25 mobamedánů) Prove-
dením smlouvy oné míní velmocí

krétský lid ntiiíiti ale tento pro-

hlašuje že by se již neuspokojil
tímto ústupkem pýbrž že žádá při
nejmenším tak Širokou samosprávu
jakou rařla na př vf ch Uumelie

před sjednocením s líulbarskem

kdy a Tureckem spojena byla
vlastně jen osobou svého guverné-
ra sultánem jmenovaného ale vel- -

mocemi potvrzovaného a posádka-
mi tureckými v určitých irístcch

ponechanými Neshody jsou veli-

ké a otátka krétská jest tudíž jeStě
daleka roiřeSenf Meaitím Ture-
cko sesiluje vojsko bvó na hranič-
ních krajích maloasijských "pro
všechen případ" na Krétě samé

páší pak turečtí vojáci nerušeně
ďále všeliké hanebnosti Obyva-
telstvo křesťanské prchá i vnitra
do měst přístavních kdež míní se

býti spíše chráněno blíikostí evrop-
ských lodí válečných Tak jest v

Iletymnu veliké množství uprchlí-
kův Tito i nedostatku potravin—
hladem puieni — napaili vojenské
pekárny Vlak i ve městech pří-stavní-

není ještě život křesťanů?

úplně bezpečen Lodi velmocí to-

tiž před přístavy těmi dosud jen—
parádují

Předloha zákona proti anarchi-ttu-

ve tfpaniUku jež byla mini-

sterstvem sněmovnám podána sta-

noví la víicfcni již se túčaatnili
provinění při nichž třaskavin bylo
peužito souzeni budou soudem vo-

jenským pachatelé sami a Jich

přímí apoluvinnfci mají býti odeu-ová- ni

k amrti ostatní spiklenci
navždy se země vypovězeni kdoi

písmem tiskem neb strojem k pro-
viněním Ukým podněcovali mají
býti odsouzeni k doživotní nuceaé
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ČESKY LÉKAŘ

9toc ii reho 15 i Howird olM HhM
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OUAIIA NEBE
Clm toltlonu ld3S

V plMruí k Btletciii od 10 do 12 rino od t--i
odpot od 7—8 ter

Obydlí t ífale 1619 Center ulice
Telefon ▼ ebrdlí 1674

Novinka šnupákům
Pravé hsliiskó (Galicier) rapé

přenní dle předpina rakoukébo a

ta pomoci bývalého dílovedouelho

t rakouské tovární vyrábí

L J PALDA
Klijin Jowa

Poilete dva dvoucentové kolky
a obdržíte pořtou vtorek v té cené

Dosud nic lepňíbo ne ta v tom obo-

lu nevyrábřlo Žádný gnup&k ar
nelení poalati ii pro viorek
Adresa:

Great Central Tobacco Works

Elyin Iwca

Vyrábí téj dobré knřlavé tabá-

ky: Korunu Granulovaný Au-tria- n

Póre a Cigár Clipping (od-

padky od doutníků) 5 tím

Čechové !
Jedete-l- i do Rtaré v!atiračt sobí

taparoatovati že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodi

se po Jeletnici bezplatně
al do mřsta Dremen Chcete-l-i sobe
uspořit! byteřných vydání nesvě-

řujte po přistání lodé nikomu tickety
a kafry nýbrž posečkejte a tím a!
dojedete do mísu JJremen a pak
teprve odevadejte avé tickety a kufry
jediné české firroé:

Karos & SfotzKv
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W F SEVERA

Hambursko-Ame- r akciová paropl spoťj

Přeplavní ceny--
I'o parolodích expresních nejrychleji! jízda přes moře za pět dní 21 hod

N'-- Vorko Z Hsmliurku
do lUmliurku: do New Yorku:

Po parolodích expresních a13 00 t3CV)
Po parolodích pravidelných 13000 $31 JMI

Po parolodích Union linie r700 irtl50
Po parolodích lultlmorgké linie v 13700

Po parolodích Ualtické linie do Štětina liVOO ze Štětina t2950
Ohledni přeplavu hlaste se u

liAMBUKO AJHERICAIí LINE
í

8? Ilrodwayr I
vMrjs ruoy I 123 LaSalle 8t

spotolBWltNEW YOUK CHICAGO


