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Pak by teirre vznikly
vážné spory jel by evropoký mír

ohrožovaly neboť Kusko Francie a

Spoj Státy I y potom také zakročily"
—V Yonkinu aouatff-ďiij- sn fran-couzf- iké

vojnko V Pekingu jest
soustředěno 160000 rmiŽQaby hlavní
město Činy bránili ale z tohoto vel-křb- o

poctu vojska pome saj 7000
mužfi Je řádně orbrojno Pro obra-
nu provincie Či--Li
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rálivu Pe-čilsk- ého armáda ta má
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Rakouský sociálně politický apo-kon-
al
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dn4ní jeho věnuje napletou po- -
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alptkých krajinách Rakouska

s%túlo mnoho anéba a cela rise
%!a ae timním hAvem

$nimotmi nhernk6 přijata byla
nl předloha dle níž vlem nA

Ixenstvím akýtA ae AplnA svoboda

poeluSeb větSinou 3 hlaaó
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▼ mírném podnebí na Krymu
avl carovo podatatně se alepžf

vsak málo luJ' v "uv zpflkladního barbar- -Je naděje Ze se to po-- i
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situace evropkA Jeat npjtA více převezme řfení

než kdy Jindy nAaledkera sporu angli- -
noTého "poleěenstva aby měla do

Anglie by pa ne( n Jkost vín Jež do Ameriky
trn 6 ráda v Číně kořistila ale Fran-- budou vyvážena
cie klepe ji přes prsty "Figaro" o Ve $ethi Mn$Uho rikadau (snětom předmětu poznamenAvA: "Vyl V„ fi"nístoupl li Angličané Jednou na pflu fMhlÚ minimr Lut-ěínsk-
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JyrtujaUkd vláda se usnesla vy

ti dvě vAlečné lodi do L auren ro
Ma rquezu kde domorodci se zbraní
v ruce opřeli se úřadair

V CaHhradS vypukla cholera
Úředně neproslchá ae o ní nic

ačkoliv je známo že několik lidí na
choleru zemřelo

V Jxmdýné zkouíen byl na Tem
ži aluminiový člun druhé třídv tro
Francii zhotoven torpédový který

°y o si uziu rychlejM
nez anglicko ciuny tndy téže Mi-

mo to aluminiový člun jest o dvě

tnny lehčí než čluny v anglickém
loďstvu používané Firma Yarrows

jež člun zhotovila prohlásila že vel-

ký křižák a aluminia zhotovený do

cílil by rychlosti as 40 uzlů aa ho

dinu
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úanní ae tmohlo To ukAilo oró
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sloveno bylo několik řečí jimiž se

ouyvaleutvo vyzývalo k odpadnuti
Od viftdy pruské a k ajevne revoluci
1'o'áci jiočlnajl ni vén ti stale vytý
vavějí i proti německým vyletní
kflm

Císař Vilém přijal nedávno

audienci jistého Francouze Herlf

nem cestujícího a při tó příležitosti
pravil: "Uvidím ván zas na p&HŽ

ské výstavě roku 1890" Když
Francouz vyslovil afij údiv nad

tím odvětil císař: "Znám povahu
rancouzfl Pravím-- li Že vaái vý

stavu navfitívím vím co mám Cini

ti abych svňj řAměr provedl

Dr Oetel přednokta hauiburkó- -
ho zdravotního úřadu ikouíol vodu
z Visly není-l- i nezdravou napil se

jí a zemřel cholerou Lepšího dů-

kazu o její admvotě není třeba

"Jantfal ante porUis" v Hímě

"Japanci před branami v Pekin-Očekáv-
á

gu pftsobilo ani stejně
se že v příštích dnech hlavní měnto
čínské řifte ocitne o v rukou Japan
cfl-- V čínském vojsku tábořícím u

Wi-J- o které stojí proti Japatcftm
došlo k potdviženl Vojáci zaházeli
zbraně protože nemají žádných ná--bo-

Čínská opevněni jsou úplně
aničena V Pekipcru 1e panika a

imnli Ir A

jwviiw iapniilll VYVUIBTU V Bil

'™ %c™™m iB'nKera
vncie Ilu"an Mlf se v lo
Tingu hlavním městě provincie
Pečiliinká r!() íě " --- # nMa Mmtmm a aiinuu
na konci velké čínské di ahromA

dJ°0J ?°00 raužfl IIuano- - -
Nepřátelské smýšleni proti cizincům
V Pekiniru nabývá stále hrorívřiií— ' - " "j
povahy a úřady budou mít těžkou
nr&nl mtLami ua „:

—
01 nt "ekinRi beze vSí pochybnosti
fle ho zmocni poněvadž tamní čin
ská posAdka je nespokojená nespo- -

I — — J i iinuiiau
dostatečný nátlak aby nemohli vřech
JAIIIA __ á

vati Tím vsak bv zapoěalv roztržkv
abvl bv tím ohrožen evronak mir
neboť potom by listě rakroěilv
Huako Francie a také Spoj Státy
— "Le Malin" praví v ělánku o

madagaakarské otázce že Francie

povoli obyvatelovu madagankarnké
mu úplnou svobodu nAboŽenslvf že
vfiak nedovolí aby angličtí missio-ná- ři

pod plAAtlkem náboženství vy
konAvali vliv na ministry královny

PaHiskii oaHonia La Patrin"

přinesl zuřivý ělanek ohledně náv--
_A m --- TíÁ K#k 1 iniuTT biBm t iiuiiia ui fJBrlZBKO Vy

stavě
_

roku 1000 List prohlaáule„ a m '
fe císař nesmí do raříže vkročiti
dříve pokud Mety a iStrasaburK ne

nudou vydaný trancn {jmýšlenl
masa lidu D hlinitého ahoduleana

a 4"
liatem že vstun německému cfsaři
ao rariíe masi bytí eak&zan
FVani ncauťala vSailrtr nHntmmv

na Madagaskaru a stav věci je velmi

nrozivy i ranoouzsa generální
president odebral se do Tamatave
Bylo mu přikázáno aby pro případ
války uřinil opatřeni k ochraně ko--
ioniHiQ v prioine tě vydal provo
laní k osadníkům abv ae odebrali
ku břehfim kde bv uod ochranou

válečných lodi byli bezpečněji!
ťast bnuckOho loďstva v proplavu
La Manche dostala rozkaz odnlouti
do uibraitaru aby sesliila středo
mořsko loustvo
Francouzská lesní insnektorToar

tel a starosta obct Saorcea Mnnová

komisse pro určení hranio francouz
sko italských byli italskými úřady
při překročení hranio zatčeni

MurseiUki policii Dodařilo se po
moci italského ípehouna odkrýti
anarchistické spiknutí a satknonti 14

Tfldcfl téhož

Labinet řranooiiEVv konal zvláštní
sobQti Usnesl se soudnA stihat! ěa
opia "Parti Ouverier" který uveřej

chodníky velkou válečnou dan V

čínských městech panuje velké roa-hořč- en!

uroti Evronanňm s tí no

sýlaj! své ženy a děti pryč sami pak
i i : : i

("íhuii uium -- 'minii na utirjujiHritickv konsal raď abv všeckv Jtanv
é ' ' V 0 J

a ditky poslaný byly tb Šanghaje do
míst kde by byly v bezpečí K vfili
ochraně města pro případ nepokojů
utvořil se dobrovolnický sbor ob--
haiefl Evronnné v Tientsinu íiiící

i — - — — -

činí opatření proti možnému útoku
e strany Clňnfl Záliv Pe—Silnký
flfFAéun lnul ntrnf 17 larvAnalrrmí L--

ráby Míctokrál zba
ven vrchního velen! armádyya na
leho místo novolÁn trenerál Snir--
Tiiinír k Tirnvincio Tfnnan TLIIiinn
i n t—

Cang roztrpčen odebral se do Pao-Ting-- Fu

hlavního města provincie
Či-- Li Armádě
se ned&věřuje a tvrdí se že i se

svým velitelem vypoví poslušnost
Šang-Tao- tai vrchní velitel distriktu
i Tietsinu zmizel Jest nró feStě a

r J J —

jinými obvinén že podával Japoncům
zprávy o pohybech Číňanu na zemi
i na moři a iou obav v že teď zaso

podá nepříteli nějaké důležité infor
mace Z Tientsinu později došlé

zprávy sděluji že se neví kde se
zmizcU Suns nalézá ale má se za to
že ho Jaoonci na bezoeoném míatfi

ukryli aby jej při příležitosti tajně
do Japonska dovezli Prav! se že

hung nebyl jediný čínský uřadník

který Japoncům zprávy podával
Činská válečná rada odbývá sice po-
řád ještě porady ale bezvýsledné
Pro vojsko není ani oděvu ani po-
travin a zakoupené zbranň a střelivo
beze stopy zmizely

Pánům úředníkům spolků

Úletni (obchodní) knihy jako
Ledgers jfournals denni knihy a
nne od 7ff nahoru u Pokroku

Západu

Wm Harcourta ministra financí ftInHkf bude neJMlÍ8e donucen podě-Porad- a

trvala pul druhé hodiny a ko1- - ?e ve prospěch ayna prince
zdA se Že doilo k lednomvulnAmii Kunca ktprv phnn Iannni wu1
dohodnutí se o opatřeních na obra'návati Lí Hung Čang byl nahra
nu britickvch noddaníuh v flínA _
Kabinetní 'rada' pojednavši o situaci
v Číně usnesla sh poslati tam vojNko

NejspíSe bude tam tedy posláno je- -

stě někrlik válečních lodí DáU a

proslýchá že britická vyslanectví v

Cínů v brzku střežena budou britl- -

ckými námořníky a domorodými
vojáky indickými

Annliťbťi min íaitK Znt kam:xm
iryw jf va v wa mnut aiiiu1

nich vyjednává horlivě a vládou in- -

dickou a činí se ODNtřeni abv amr
Iické a indické vojsko připravilo se aincft Nejpředněji! Číňané v Pekin-n- a

pochod do dalekého východu Z
!„ „i i eu obává í se že Dotáhnou li Janan
viuuivuiuuN vBUBiuujH ze iam

proakakují pověsti o velikém nbro

jení námořním Přednostové rAz- -

ných odboru v námořní atanioi měli

f - — -um -


