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Novélm druhu hnr! tutUftú jníMe a
IohfuJe lah l'rolilélmHoWt Jejíma New
koupila Jluy JednatHo uaU-uii-l- vMu
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ř ranci povinulo svou vtlfti #

VÍtl jsjfml rnillisrJsml ivtUMlo
vé Mnartrti i i to ť renri! tatUklo
do Klsl l íny} f t fýihílř
p"IHIr tprtr)t m itlrkf m

cíli I tnáln dbá fájm(V frinensi
kýihj fe f #nyptké máks Uk
IS!lit# pro FřsnoiL Isn phunl
ckf ji iMlpom Klyby tylo tfiky
lllill vidin Krsneoaifl bylo by

praisuttf rstko rrsneoaik ve
lifclm li#sprf f„ Na ItMf poést
utoínfkd na raiko frineomaký i#o

Uk je vlml rtilý Hhmhi je
třtbi aby ani Viht tbyfo I(iko
dříi nslf) sta'o prjnr!m
rřB(l spaailo ji rok tl?3 rxl tál
kf Nímwk#w Tolél téibUo
Kssko ř I"7 Krannuiký mini

siř káral souitMitl tofko na vý

chodní hranicí Bíirntrk inéal
řiroiiti a byl by vypovldll válku

klyby AUtmát III etbyt lam- -
éil t prospírh mírt Ol ié áfhy
tikalo rssko franvatké přáďUtvI
Spolek s Hitksm navrátil ťraqri)

jí míiUi v Evropě Bylo by btá
bovo ttřJit I ne spalo i Hušku
st výhody Franci jsou dosud vil
lí Co s tf{ franoouzkýcb mílii-r- d

francieiltl bankéři ami je
(aku nabídli aby je dobře aáro- -

čili ioďttvo Franoouiské na

vltívilo Kil bylo poutě aktem

idvcřilosti a Franci se mu vv
knooll cembla jako člen evrop
ského koncertu Francie tionohla
tusiu zprostředkovat! čímko- -
japoisk ý ruír ale sa to oblrlfli
vážné 6topky nt tonkinské bránici
a právo svobodného obchodu v clé
Čln£ čeho! jí závidí Anglie Ve

východní krisi Huško přijalo čtyři
hlavní body francouzských návrhu

Jakým sposobem moíno tvrdit ie
Huško vleče sa sebou Francii? Co
ae týče egyptské otázky Francouti

nesmějí sapomínatí Že Anglie je
prvým mořským státem že mořská

její moo jest vétlf než Huška i

Francie dohromady Proto je nej

lip počkat Taková je politika
Huška Obě strany Huško i Fran-

cie musejí pamatovat! slov Napo-

leona že svít náleží pouze jim
jsou li spolu ve spolku Je-l- i tak

nepotřebují sa sebe tabati nikoho

jiného nebo? čím více spojenci
tím více sobě odporujících zájmů
Škoda času a zklamání které tací

spojenci přinesou"

Srbovi itarotrl&tl žádají od Porty:

aby uznala srbskou národnost aby
každé městské i vesnické obci nejdé
1 do mísíce dáno bylo dovolení zří-

dili si srbskou školu aby církevní
otázka byla pravedlivě rozřešena a

srbský národ v Turecku uspokojen

aby byla úplně zabezpečena všem

Srbům v Turecku svoboda osoby i

majetku aby k voli udrženi pořádku

jejž zvláště Arnsuté porušují zřízen

byl četnický sbor s tureckých poddá

ných srbské národnosti a zvláštní

četnický prapor ze Srbu kosovskébo

vilajetu kde nemine ani den aby

ntpadla nějaká srbská hlava vinou

nějakého Arnauta aC mohamedán- -

ského nebo katolického vyznáni

NebezpeU moru blíží se ku hra
ničím ruské říše! Čtenářové pa

matují ae že roku 1892 cholera od

afganských hranio přes Kokaad
Samarkand Buchám podél sakaspi
cké vojenské Želesné dráhy přes
Chvalinské moře téměř letmo sa
chvátila Baku a jiná místa sakav

kazskébo kraje potom oblast? Kav-

kazu a že pak odtud dále se rozší-

řila přes Huško až teprvé v Haliči

po dlouhém zápasu byla potlačena
A nyní osnamuje se se Šamarkan-d- u

v ruské střední Asii: "Oby-

vatelstvo Samarkand u žije v rozči-

lení stále rostoucím neboC většina
lida považuje sa neodvratné že

indický mor sem bude zavlečen

Mnozí chystají se ul Ie město

opustí a někam co možná daleko
od hranic Aiganistanu se uchýlí
ježto mor již v Kandaharu suři a

toto asi 50000 obyvatelů čítající
město přea Bucbaru velmi živé

obchodní cpojení ruskou střední
Asií udržuje Jenom do BucLary

tfti n#! ií % milifnft rubl A ttViJf

Aby HfflMild MvMunf rrvtf t
do lisrhsry učinilo jíl Kisko
Jj(nsk hranici tslmi ostrá rna
tfní J'l 1 prvních dnsrh břsinv

jlány flif tli otnU Imákft na
břaníri V llutbař nyní ji! yn!
bnw% VmsIo Ililoř sliillno Je
v tismornirl v Utaré fltrtibař rte

poiftlřn vslký pol#l lidí i přijatí
fádal lidí to "stilfnýh poltil
lýml Jtkotfti netavím ibqiij(í
ml knlními fj#mwemf" hmn
rodí ni lldsm nbydlsttá íát Htmaf
fcind Vtnkovské iibvííhly strnar
kandský a kaukurtfinskt Jsou ná- -

sl#ikm klimatických pnmlrft a

n#fravbo ipáob livot Umlj- -

lího ohytaulstve jsi hustl polro
m U lije slalnfm hnít lm kaťll
fpidtmle kurá lam pronikne Cko
Ur n pí fálil Um Uk stralnl
Ie s cbyvatsUtvo tohoto étsmf
kurii asi 7A0O00 duší fíiafo o
více nsl isoooo imi-nlílo- ! V ru

ských řjáteh mltt samirkan Iské
oblasti jsou pomlr ftpom!roé
přftnivljlf neboř domy stojí tam
íalsko od ssbt jsia obstoupeny

hutýmt salradsml a drllny v nj
fltil čistotě Také je lékařského

personále v tlthlo místech dota
tk epidsmíf ntmole se tu tak
lířít jako v Částech obydlených
domorodci Avlak — historie i r

12 ukátals le musí se ožiti nej- -

otřijlích nejtužlích a naprosto
bftoHleIných ninilných opatřeni
" áli se zabránit aby hrotrá epide
mie mora boolového hranit! rtiké
říe neprolomila a touž cestou na

postup ne nedala jako před pěti lety
cholera!

Z Jlulh'trtka se p(l: Kétké
tápletky dosud neprojevily účink
na Balbarxko a vláda chová so úpl
ně správné Ale nedej bože aby
Rekové vtrhli do Makedonie! Tu by
ádná vláda žádná síla neudržela

Bulhary a Srby Jejich pušky za

čaly by stříleli samy sebou a batkán
ská motanice smotala by se ještě
více Už nyní sdejěí ředitelé make- -

donského hnuti dělají velké přípravy
k nadcházejícímu jaru: kupují pušky
eblrájS čety a na pra70 na levo ros--

nazuji veliké summy o nichž nikdo
neví odkud se berou a jen se prošlý
chá že pocházejí s anglických pra- -

menu — liulbarsko přistoupilo k
balkánskému spolku právě včas již
i proto že Humunsko jež přistou
pěním k trojspolku zaujalo položeni
Slovanům nepříznivé bude nyní ?sc-lová-

Bulhaři jsou na Rumuny
velmi rozhorleni a doufají že jim
ejicn zpronevěru jednou splatí

Blbam rilkj ntrill toi Dr tlof d bf UU
porltniMU TjrtUTeu oseboitaj' Prsrt loto
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500000 jabloňových fttromkft

150 nových nejlepš eh druhů Mi
mo léchto máme hojně hrušní bro-

skvi švestek třešn révy rybízu
angreétu malin jahod a ostružin
Zvláštní sbírka stinných a ozdobných
stromů Zašlete si o ceny stromků
jež si přejete ušetříme vám peníze
Nevydáváme žádné katalogy
Dopiéte ti Mtmry Jlrot
th3— 3m Crescent la

STFarmers and FeeTEictíaiígě
r tpu]onl sa imlfc-n- f m obobodem

i W 1NULKHK

v Plsasant Ulil Nbrnka
dári o4 22 do ti ilhor paintorn4 mnuky i
kafilf bull s a o4 lldoS hbr iilnS
mouky bul tu vyjma otrub a o4pa4ka
Vtunbny mlrniraké výrobky ta relbnoticho-do- i

ceny b os Tmau Za mleti lita nabita
to nt£lio ďo—snt

Úplný seznam knih v knihku

pectví Pokroku Západu salle se na

požádání zdarma

voll-- tMeriahého listu

fpt Vyalovll fa rxf

stvo trjk ni Kftn fiw htll hk
!' ftf 1 učinilo thkuto t'hertko
okeipa( 11 ňf rrK'iflfljr {ok

trtel povstání f :nl If fcN
Kovlnl mnoho imblík§ pftMMo
f rakousko uhrké fusmf Ita-k-Pk- o

l'liřko j musilo Uvit
aby pMlo k svému obsadilo II Mna

A lffřtii'nlftq ! nsvfme mi
♦!(- - divitll ři (0RI4 f# fsiký

král j Uk milá pf o tom j

kým ifň#lBfn Hoama Ifsrosjtovin

dosíaly rtk uherskou ohsádku f i

apomMlitl vídenského liste
M#tl Krétou n jsdné IIon a

Hercegovinou ti drahé strni! ne-

lil íklftk analogís Krét fomt--

aby lUplil sté podmínky A

plit rtt t i Anglie el t
fict-- Iťjsn 1 l#re gotřin cho-f- l

ijr brr aby sl vybojovaly
sjed noiení se oa!nImi rbkýrot
itátyž Jlsna s# Srbském llsřce
Kivini Černou Horoo l'ři tom
ljf lo jf íjato jak v povstalých h

tak t v diplomatický cb kru
lích tu I II panství turrcké i!o

mr no ic část llosny Uk sváné
Turecké Chorvatsko případné k

Kakouku reap k Chorvstsku —

Ilok boj'iSl luroegovltl povstalo!
a dobyli takových vítéiství jako
na Maratoicl kterým se celý uvit
divil 1 dohného vhítutvl krétftí

povstalci ti I u nemají Co

Slované v nynéjifch okupovaných
provinciích muli prolítl krve tvé
i turecké a K v ropa se Jich jeitě
nettouU! I'o roce jich ttjtiy
Srbftko a Černi Hora Jkm cpQ
obťtD? Vtrhly voj trbuké a čer-

nohorské proili do Bonny a Her

cegoviiiT Jako řecké prapory na
Kréto aby jak Turecko Uk Evro-

pa postaveny byly před "dokona-

nou událost"? Nikoliv Srbako a

Čumí Hora jak toho v podob
nýrh případech vyžaduje tnetina--

Turecku v&lka Čeroohork& v(-tíut- ví

na Vlčím dole a Fandinfi
eftstanou vřčné památnými Bojo-

váno tase rok a Evropa aae ve

prospěch Slovanů nezakročila Tře

tí rok válka obnovena a na jeviite
vystoupilo Rosko Jeho armáda

dobyla řada slavných a tříkých
vltéxství překročila Balkán sta
nula před Cařibradem a nyní tepr-- (

ve-- ozvala se Evropa aby Slovany- -

na postupu zarazila a kořist
obětmí dobytou jim vy-

rvala Nejméné milonlivě Evropa
se šachovala k tím kteří boj sahá-jili- :

k Bostlákfim a llercegovcftm
Přání jejich cíl jejich nebyl ji
ničím ačkoliv bylo spředu mámo
9o bojují ta národní jednotu což

Kecko o Kréťanech teprve doda-

tečné tvrdí Kakousko-Uhersk- o

dostalo od Evropy mandát na do-

časné obsasení Boany a Hercego-

viny ne aby mělo nábrahu sa pod-

poru uprchlíka nýbr! ve vzbouře-

ných provinciích savedlo pokoj a

pořádek Mandát ten dosud nepři-
nesl žičutí ani KakoQsko-Uhersk- u

ani okupovaným zemím & Řekové
bes příčiny ee dívají se závistí na

tuto okupaci —- V Jihoslovanech
dosud vře vědomí íe Evropa ▼ le-

tech 70 na celé čáře rozhodla proti
ním Kdyby Evropa nyní pomá-

hala ftekQm aby bet boje a obětí

pouhým úkkokem dostali oo

odepřela po tolikém
krve prolévání a nesčíslných obě-

tech i přes šlechetné zakročení Ru-

ska nestejný loket Evropy anadno

by mohl vsnítiti nespokojeuost h

kmnfl

Poměr Ilutka ku Francii krití
soval čelný ruský časopis "Svěť v

polovici března následovně "Massy
francouzské jsou pro spolek a Hu-

škem alo vrtkavá intelligence pří
lii Často touží na Kusko jakoby
Francii exploatovalo Stesky ty vy-

světlují se svláité prodajností fran-

couzského ' tisku jen! klevetí na

Kusko jednou sa penise německé

podruhé sa anglické Listy jiehl
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podaebl íroda tajlitáaa 100 faakýeb rodla ta lt tnnao Ponaa 170 mil od Cbleana Xrja'John I'(iHplhil Midpovt vlaobay otázky Doptlta naí pod nalf adraaon: 8liMa

JOHN ÁliPIN LVMHKJI CO Arpin Wood Cb Win

The Standard Gem Roller Organ
t divem tohoto vékul

Hrál přea 800 kusé Jrt tak Jtdnodurhfm že dítě nfiže Dsřl bráU

M 1DI

íhaí- - ura iKJiirtt (konirurta
— " ' - - ' - — — y 'III hukkic

rtym nuununim nuimjcni Nnl a--

mCiia naB gabrátl olitíf nd kuny jako

oti tKrtky "tverylky atd Jó

UMumeujwiifiy Vaer přt
plMU Vydivtwnf ivuV a vymvni a

obyCJnyro varhanám
nitrl( )t iS- -

eaaopith!liuJ Jmlrbou vdimiár-niMi- l v kftádin
ap&wilm I'uv&t ArimUm

i rJ":' sua ptin
ni n

llmtťktrtáWn# Klti
Ch(-- Díwtmít nH„Jl „„ TT

W

Um

t ' ''I1 -- r— "
_ r ' I k 1

1 L- -— ' 7lt 11 Vil} 1

5r" WttW
STJ 'áft _s % "w

AUiyroíikoupuu objitpukovr1
Standard Manufrtuřti " ¥ Vrary St New forb rtt

86Uř dubna
I'iiinvá i tirm arutm Jril Iwm wl van kounll dfA1 mi nníit

naoxhl knripíll }nf nfl ly b I J ani ta ták fí bTu 1 hJP " P"k'0n kdybych

p o i?S" " "IfMDAD "ANUcTuumo CO


