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velmocím" Celá země jeat v ho-

rečném uapjett a ze viech atran

kromě pravidelného vojska hláse jí v
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lovský palác volali

Válku! Válku! Dej nám válku!
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Huško poblíil na Chhrd jiko
na záruku ůp'ného zdaru svého poli-lickéh- o

roivoje nebo jakc na náhra

du nikterak přílišnou za télké oUti
ruského n4roda třineité slovan- -

kým n4rod noste m Balkánu

Kréukd otázka tmifímá vhchny

mysli Utichují strannické rotepře
a kdo poctivé vtatenťcky smýšlí

připravuje se aby byl pohotové až

n4rod bude potřebovati jeho služeb

neb oběti NjWtsl staroct králi i

vláddsrbxké póobf Milan Očekává

ae že se v rozhodném okamliku zae
vrátí aby způsobil ové tnutky a

otřásl důvěrou národa ve vládu a

krále Ant král u! nepochybuje že

jelo otec jest v cizích službách ale

nemftle rozbodnouti pro konečné

súčtování s nim Milan na to hřeší

a myslí si že král Alexandr neroi-hod- né

se proti němu nikdy Za

poslední návštěvy Milan cinkal pe-

nězi a a rozhořčením odmítl podezře-
ní Že přijel nové peníze vydírat
'Já naopak penize do země přináším'

vyjádřil se Mini-t- r policie dal
skonfiskovati čislo Taušanovičova
'Národu' o Milanovi ale zdráhá se

odevzdati tiskovou věo soudu obává

Je ae že by soud konfitkaei zrušil

načež bylo by časopisům svobodno o

Milanovi psáti 'Národ' v konfittko

vaném čisle vynesl na jovoco Milan

dělal ve Vídni Kromě toho v témž

čísle přinesl odhalení že také krá-

lovské náméstnictvo když v něm po
smrti generála Protiče zbyli pouze
Itistič a Belimarkovič uzavřelo s

Vídní tajnou úmluvu podobnou oné

již dříve byl uzavřel Milan Očekává

se že Ristift odpoví Vláda koná

vojenské přípravy jak rychle jen
muže ale otázka o nových puškách

ještě není rozřešena Rusko dá no
vé pušky teprve až král ae odebere

na Čety Ď Že král dosud knížeti

Nikolovi neoplatil loňskou návštěvu

opět Milan zavinil Doufáme že

král po cesté do Sofie bez odkladu ae

vjdá na Černou Horu a tím osvědčí
že věrně stojí při balkánském spot
ku AI se tak stane budou a Ruska

poslány slíbené nové pušky Rusko
žádá záruku že státy tvořící balk4n

aký spolek v jednotě této setrvají a
bratrskou ehoda ničím neporuší a
kdo by ae o její porušení pokusil že
bude potrestán jako velezrádce

jvuo lasie oznam ku mio a 15c v
kolkách ua John A Salzer 8eed Co
La Croíse Wla obdrží zdarma Jeden
'p&kHcek aemene tohoto kávovníku a
'lcb"it talog 8
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Krásné pozemky náležející apo

lečnostem železničním i soukromým
ležící podél drah St Paul Jc Duluth
a Northern Pacific v okresích Pine
Becker a Ottertail

Pozemky tyto nalézají se v pokro
čilých již osadách zvláště okres
Becker má mnoho pěkných jezer a

pfida sestává a dobré a Černé ornice
lesy i prérie

Cena pozemků od $3 do

$6 akr na 1 01c tou

splátku
Krajané již by sobě přáli bližší

fodrobcosti ohledně vládních neb
nechť dopíší na

nížepsaného a vysvětlení jakož i

mapy zaslány budou zdarma
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ítECKÝ KRAL Jlftf
Král řecký Jiří jest dnihorezeným synem krále dánského a bratrem carové I man
želky prince valeského Jett 52 rokft stár a nastolen byl co král řecký r 1863

Turecko v hrozivém tomto ne-

bezpečí napíná avé síly jak mfiže

vypravilo již do Macedonie a

Epiru 60 pluku pěchoty patnáct
baterií dělostlelcft a ctyry pluky
jízdy aviak veikeré vojsko toto
nalézá ae v smutném atavu Není
něm onoho ohně ani fanatismu

jaký jevily turecké pluky o Pievna
celé vojsko podává se s resignací

svému osudu Nemo

fOUTICKE ZPRÁVY ZAMORSKf

O východní otázce fiU Národní

Listy: Z Vídpě vydali v příčině

Kréty parolu: Kréta musí býti dána
ftecku protože k němu národně

patří Kdyby tomu bylo tak věc

by byla mnohem prostší na neStěstl

víak třetina obyvatelstva krétského

skládá se a mohamedánQ jež přeoe
nelze před ttáří vzdělané Evropy

representované na Krétě svým váleč-

ným loďstvem tak zhola vyvraždit
Fakt tento výmluvně přimlouvá
ca naše stanovisko že nelze dopu-

stit! aby ve východních zmatcích

byla učiněna jediným rozhodčím

hrubá moo Bylo li divoké vraždění

spoluobčanův odsomeno jako zločin

řranote navrhovaly zcela rozumné když se no dopustili iurcinaArmó-ab- y

samému lidu na Krétě pone-Jnec-
b musí být odsouzeno když se

cháno bylo na vlili by hlasov4ním ho dopouštějí křesťané na mohame-rozbodn-ul

o vlatním svém osudu a d4nech Buď odsouzeno nebo do--a

návrhem tímto bylo ftecko spo-- ' ?0leno Jakmile jste ale dovolili

kojeno Leč Německo jej zavrhlo „ájemné vyhlazování nepřátelských
Francie pohlíží na sblíženi se sobé národností nebo vyznání íbo

nepřítele jejího s Ru- - pouUli jste f nich nejsurověji! viáuě


