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Ubttymna nsba Hsnklsii rifbrl ba
ralé t vnitroismí isjmsna Atthl

UJotní Hískloté v botárb madtras- -

(kfrb PřUplníni (Isllsnl v králof

tt( a v p'Msif1 dípřs ikjmena
i í)Me Tinta Msrssllll ul4t
R i na Krétě Ikoly bUené knl!

vychováváni bs-- f sthsrsllm f(i't
rll asbrv na rt vata llořa aa Mksp
ski itolícs Jíehl # Iflá eelksm A

pfvot4v4n vi Uláni asllsnltf via-stsi-
tel

Mla lí Ktittui stndovall na

enlvsNitl atblnské anslo ta tvmp
skýob onivsříitárh obifUitl lékař

attf mnil nlrk aabýratl díloJ
nl kýíh pstsnto v arm4 lA Ittíé
M#it Kinejí Ktrmopolf Vit

vm rozvinuly sa lili styky ptavseké
t ob holnf ia alek! I prosti Krlfané

p in4vali llHol#né álínky nárcxU

ni samostatnosti Poksl v rťeka
panoval bavorský Otto ve v lom

podvolujfcf vAli vs spolsk I4fllvcb

vropkrb velmocí přestávaly saa--

by Křéfsnů ra akalsmiekýcb proje- -
eh v bsllsnské pvbllristic Kdy!

vlak roka IB6I král Otlo k podlk
v4nl sa s trůoa doaecsn a nový král
Jiří prino dái ský přlsploím angH

ckm a ruským ivoltn přátelsky
mil b velkobsllenskfm snahám

# r

kterým značné podpory dostalo a

pojním otroŮ jonkýob králov- -

itvlfn viríkl v Athénách "krltský
výborosllcf úielero osvobodili ost
rov Kiétuods jba toreekého a připojit
Jej la království bellenskéma V

království bellenském abirány penf
ae a potraviny pro povstale a ku-

pecké lodi dopravovaly četo! dobro

volníky zvláité dSstojníkyna oatro7
i'ř4 é namáháni vlády tarackó
rozšířilo ne r 1866 prvé krétskú po

vstáuípo vlem ostrově krmě cc7
něných měst přdtavních cbiáoěrýco
kromě tureckého vojska i fanatickým
obyvatelstvem mohamedánským
Ježto nebylo naděje na úplné po

koření ostrova prohlá ila porta ko

nečně obecnou ammestii a velkove-sí- r

Ali pala osobné na Krétě meika- -

je opověděl řadu chystaných prý

oprav Do Kneje povoláno národ- -

ní shromážděni Kréťanů kteréž ta
prvou podmínto míra vytklo osmi

letou úleva daní Koka 1878 gene-
rální gnvtruér Muchtar pala když
ca účinkem ruských vítězatví i na

Krétě znovu ozývati ae počaly hlaay
ve prospěch spojení fteckem zno-

vu povolal národní shromáždění a

učinil ve smlouvě baleppské r 1878

značné ústupky a věcech fioančnícb

a samoprávnýcb Brzy potom jme
nován i křesťansky guvernér Folia
dis bej ftek fanariotského původu
Kréťané přijali aice tyto ústupky
nevzdali ae vlak nijak avýcn anah o

připojeni k ftecku kteréž stalo ae

obecným programem víech křesťan

ských ostrovana Znenáhla ochota

tureckých úřadů počala ochabovali

obvyklé nadržování mohamedánflm

proti křesťanům opět atávalo ae den-

ní takřka událostí mohamedánské

obyvatelstvo osedlé v přístavních
městech a v okolí kanejském počalo

opět dopooitěti ae násilnosti proti
křesťanům které nebyly stíhány a

berní šroub po krátké úlevě napínán
až na výsost Ta zahájil krétský ko-

mitét v Athénách cnovu činnost svou
a v bórách sfakiotských uatavila ae

národní vláda kréUká která r 1896

prohlásila připojení ostrova k ftecku- -

Náčelník řeckého ministerstva stár-i-í

Delyanais Jil hotovil ae k válce a

Tureckem když mocnosti kromě
Francie postavily ae na odpor sna
hám řeckým a prohláaily blokádo

řeckých přístavů Delyannia přino
cen uatoupiti načež nástupce jebo
Trikupie spokojil sa ajilténím i
amlouva baleppská ve viecb kuších
nabude platnosti

Když viak během let veikery ur

gence krétakých notáblft tůstávaly
bet úspěchů v a oetanovenl haleppaká
zřejmé ae atrany turecké poruiována
vypeklo r 1896 nové a bohdá již

Jh Iftknlái a Jiří poiaHl v
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kcnčln kde se kukuřice pěstuje a

zprávy o ní jsou velmi uspokojivé
Tvrdí se že všestranně Jest kutiiřicf i
neJlepSI: vydá bojně velkých klasů bj
hloubka ern jest prostřední stonky r

ailné a bujným lupením brzy dozrává
a Jest otužilá Zkrátka má více do

brýcb vlastností nežli druhy jiné a

hodí ae zvláště pro ty kdož xanásí se

krmením dobytka hovězího i vepřové
ho poněvadž zrna nejsou tvrdá a do-

bytek může je snadně sežvýkati což

tuěnivosti velmi napomáhá D W

Coffman i Taylorville 111 DÍ5e:

Colden Cap kukuřice se vydařila a 20
srpna již dozralá Způsobila obdiv v

celém sousedstvu" - A Caldwell z

Lebanon Ind praví: "Golden Cap
kukuřice jest lepší nežli kterákoliv

jiná" — Frank Lee z Cottonwood
F11b KanS praví: "Golden Cap
kukuřice vydá největšl klasy jaké
jsem kdy viděl a příští rok osázím Jí
350 akrů" — R E Jarmon ze fnrin- -

kle Texas práví že se kukuřice tato
hodí pro Texas — 1'rof Curtus z

Iowské hospodářské koleje praví:
vaše Golden Cap kukuřice se vy

dařila a mezi jinými na zkoušku sá

zenými druhy vydala 790 bušlft po
akru"— Cena kukuřice tl00 za buši

při větším množství 90c pytle zdar
ma Dopište na A A Berry 8ed Co

Clartnda Iowa zmíníce se o tomto
listu th
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osasláa klrt iaatia aa taaiaajttba cbvalal
aaáBilbo rodila pod adraaoai Jaraalaf To--

twvaký knmiM loaa Callforala lT

byla Kréta p 4 t fi UMin dámo

ski ř(4si bfi4tské i4by a(l i
řfJtíoh i4itfl i4p!t svrnpski -

llf proti Jraté láplsvl trrki
ktsrá Ji! ol dob Sf ibomsdl II po
řoblttle Cařibri U a m'ýnH frsno- -

kých státA aa pA lA Uvil (tli
dyrbtlvl M křllové ik4ly kruké
řiř4í#tí

IUn4tik4 prlol byli ďb(i n(4- -
lhihn rmktlts Míroví kisrý po
hlavním ním míst Kssdií j i 4o

ikvétal tMtt-U- #(ot4hřm v4

lihýrb ti4rncb plwíia k'i etikrivé

Iřttay biflníktf vína a k'fintk
Hn4téiné p'Mvn! flit pobř!
tl otr4ky ifisrtisnítí ejvaill i
Jmtna hlavní míio Km itl i nAluf

jlinoa toliko tranoa a povaíaoii

tpojn4hfi aéinit! ptvast témlf a

dobytaott Kotkvála ostrova dotýká
s rhvaleýmt slovy 1 fotf estova- -

tel Oldřich frtíái i Vlk4novakttrý
rok ! na KrétA dtlif éas pobyl
ISon4tk4 gfilej UnáUká déla a

éstoé pos4 lky tbrabrýcb Dtlmatia

cftf vttlini olálsly vsíktry otoky
tarseké la Job rtsjvélifchsultáaských
výbojcav I idálo U i Kréty a

rovni! bn4tkébo Kyprá vzsjdou
prvé pipady k rMvotmifol východní-b- o

křrsotva jsřtna tirrcklbo I

kdyl padly do rukoi tureckých blíz-

ký Naios Hho lo řádem svatojan-

ským neúnavné bájený a koneční

roka 1670 i Udný Kypros Kréta

sa uhájila a sdálo jíl ježto doboa

títlíma II nastával zřejmý úpadek
tureekl moci Že anikoe osada

ostatních zemí nikdy byzantských
Než i Krétě bylo soazeno ůpéli pod

Jařmem půlměsíce Úpadek moci

turecké na čas zastavila dynastie vel

kovezlro i potarčenétu albánského

rod a Kiupriia jichž prvy Mohamed

Jménem udrřil na Kréta a r 1645

největll části ostrova dobyl Toliko

pevná Kandia jeitě vzdorovala ala

r 166S syn Mohamedův Achmet se-

vřel Kandíi po suchu i po moři a

přes hrdinský odpor iknátčanflkterf
po tříletá trval a 150 000 lidských
života zmařil poslední křesťanské

stanice v Arcbipelagu se zmocnil

Odtud po dvě stě let jest krásný
ostrov v rukou Turků kteří cámož

nějSf obyvatelstvo přinutili k přijetí
islámu a na ostrově cavedli správní
soustavo veskeren rozkvět hoepo
dáf-sk- i kulturní nemožným Činící

Znamenitý obchod s ostrovskými

plodinami který ta dob benátského

panství byl zdrojem znamenitého

blahobytu zanikl téměř docela a ně-kde-
jěf

alavení plavci a vývoznici
sklesli na pověstné korsáry podobné

severoafrickým Barbaresk&m 1 o

hatit Kréťané přijavše islám nepře-

stávali sice mluvili řecky ale potbyli
vřeho národního citu Jejž i v kře

iťanakých aoakmenovcích svých utla-mova-
li

a a takovým výsledkem že

ostrovské obyvatelstvo ta řeckého

povstání klidným zůstávalo Než

povstání toto mělo i pro křesťan-

ské Kréd ny prospěšné úiinky
Za náhrada válečných útrat způso
bených výpravou syna avéba Ibrahi-m- i

paíe na pomoo Turkům proti

povstalým ftekflm vyžádal si ebediv

egyptský Mehmed Ali ostrov Kréto

kdež cavedena egyptská správa dle

evropských vzorfiv opravena a dosa-

vadní turecké administrace nepoměr-
ně lapit Jará síla bellenského živla

která rotvojem svým naplnila vzdělá

ný avět zaslouženým obdivem proje-

vila ae i na Krétě kdež za egyptské
právy národní duch Lellensky v

křesťanském obyvatelstva zplna se

prohodil Když r 1841 donucen byl
zakročením čtyř velmocí Mehmed

Ali k obnovenému podanství sultáno
navrácena tomuto i Kréta Turecké

nehospodářatvf sice obnoveno ale
mocně probuzený národní docb kréU

ský nedal se jii utlumili aanovioži
lým duchem národním tkvétati poča
Iv hospodářství i vzdělanost Dnii

mi ítifji ovláltjbl fffbodwl íár
střt lo#riM ftr ť'lř"lof
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h4m k)ř vyplý f i( # ás ly moci

před )ri#m fdnotl loakytajfcf

!f k'i K r 1 4 příroieaf m právem

hilři k národní i knltnml eonvl-rm- ij

k!t (fff t4t řerkf Jthol

sj ♦! i'1 ahjr t4k přlli málo do-mv}-
i

rf m M!ii4 Kvropy

Ol (rvýi h (' 4(k A flíjiftjřb jmi

ftř Kfít jokřfMjicl #S0O
ít-řttn- fth

km fíK'fcy ol 300000

iiby? ííffc' lnul fcko Nj-#tr- ii

hUtaricki ijf4 o film jit
iitjťhytB tr4 tiltick4 Urtk

j!f4o r(rhNlit ltinkch Kilí

tíQ i )') iVIiiift otro K f

M Monuriifitilné liclium Oif doby
k! ni i [ k jk!v!ftm trřro Jl
v Kiftrrti Kréta lili4tj( obo
Filítaiof fi4ra' njní i birgl)í
kjrh tipuř) lyli pflToiJn obyteli
ontrofftf pobřell nřilorooř#kých

Kiííjrtfiy Ktfifm rmfnjch Kř
tor i ov4tného jiiykt pkébo

vyi'ené iosmer4 Kft vt-lk- ladil

vlhkou xcmi otrovnkou jťito ptk

Kyjr i Kh 1ó jiik byly ctnačovl-řo4n-

hoií fi tem toliko nt
Kréta myIiti
Třijmme li výklid tento pak byli

pftvodnl obyvitlé ootrovil lidem rn

dobrodružným kteryí dí
lodí tli tvfch odv!ol ne i podoikA

v zemích viJalenějSícb Tito obyva-

teli Etfokretové utarífcb vrte?
poí-Ri-

e lionérřké kolem roka 1000

před Kristem podlehli dorikým a

achajkí m Htéhovalcfln: t evrop-nkí- ho

U"(k najmě i 1'elopoDDeaa
kteří záhy cetrova ttnkli vlastoí v6j

ráz

Do uiHloftf řeckých vkládala se

Kréta nebrubé Teprve ca makedon-kýc- h

dob jméno ostrova élře ee ros-nááel- o

kdyí řynové jeho vttapovali

počali hojně do vojenských služeb

cizích ctiifl Tlm na Krétě převahy

nabyl bojovný duch jenž tneo&hla

svIÚHtě po úpadku rbodaké a kartba-giat- ké

moci nimořaké avrbl se v oa

rové námořské loapežnictvf Krétžtl

piraté ve epolkn a obyvateli pobřeží

maloaxiÍHkýcb téifce téZ s povahy

pftdy své vlaHti provozovali po rano

bá dťHÍtiietí pravé panství nd vý-

chodním Středomořím přepadali po-

břežní krajiny a miadý lid a dítky
vlekli na otrocké trhy Tomuto řá-d-éní

učinil teprve koneo římský pro-

kopat Q Caecilius r 68 př Kr„ na-

čež Kréta promřnéni v římskou pro
vincii když pak řlže římská trvale

se rozdělila připadla krétská provin

cie k řlAi byzantské Za římských a

byzantských dob obyvatelstvo vesměs

přijalo křest šachovalo vsak avuj ráx

řecký i tehdy když ostrov npadl v

moc arabskou Koka 827 zástup

arabských dobrodruhův opattil Špa-nřU- ko

a po mnohých příhodách při-

stál ku Krétě amocnil se jí a t ostro-
va učinil loupežný saracenský stát

který po pfil drahého století byl
okolních křesťanských

krjio Teprve roka 901 císař Niki-for- os

Fokan ostrov vytrhl i rokoo

mobamedánskýcb a připojil jej opět
k říii byzantské Když viak ca čtvrté

výpravy křížové r 1204 císařství by

santské franckými a vlaskými křižáky

vyvráceno a rozdíleno přidělena
Kréu mnohými ostrovy a rozsáhlý
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Polni semena

nabítená ku koupi F J Olía-ne-m

v Omaha Neb za násle-

dující ceny:

Jetel nachový buíl po $5 00

Bílý Jetel buši po 10C0

Vojtíška buši po 5 00

Alsyke buši po $550

Kentucky Fancy Blue Grasa

[Lipnice luční] 200

Bílý ruaký oves 32c

Polní hrách $100

Shugart & Ouren
VASOHI0 TEMPLE

tb2m] Oanell BIuiTh Iowr

W R SCIIERY

první český právník
v St fjouit Mo

Jaat botu? kaidiho krajana t Madatrb 4la
IIWMUcb a krlailnllntch pKtapelab avidontltl
aaatapavati DdllJ rada anab ryrnM didlclv
ailma Su]ai auty oo a]prmktlf ]!

Úřsdovnat
41 42 4$ 44 De Mrnll Italldlrifr

(aa roba Plaa a T all
Obydli: SOfJO Penn Stt St Loui
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