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Hocialnlch dumokratň uchflti po
v ohromném prftvodu ne ubírali

1 mřittMkého parku Nřkolik net

licinlft jo clitřlo rozehnali avíak
fiaHlo Be jim to teprvé po tou fa--

li

bji kdy řeta jízdné sťážo

mli koní rncti lid 15 Hocialintft

Aavlomi tle ranfno a velmi

oho jich zatčeno Meti témi na--vl
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VnHlorfer avíak okamžité tro
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prudký antikrit (iamjt4 !)
1'annjl obavy f rr na mřUMm

loliclrkfl bud pobfím aby arým

n4tocm jmunovki avhcr druliMio
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Jmenovali nvýiii nitupo4m IMI
bo ivfho ny na o kniM
M ihala Cbfř vrjfňké ťrnlíny
carovy rnrkl Hichtřr odejel

'rrn Weljaminowřiu na Krym

''0twr l"t"ti bud cara na Kor

tlfil kávrnlfulfitnla í+t m 9rAtiit n m

parníku "Orel" dn 24 Hjoa V

tule dobu vrátí ta velkoknlle
JIH nemocný druhorotnný nyn ca-

rův na Kavkat Jiří munel přijeti
na krátkou doba do tipaly a Li rádie
len tátou abv ne a otcom
f af

Hl Hnou vldóli Dlj "Localan

teigeru'' prohlásil jintý vldenký
lókař že rotK)tnánIru nemoci

etnána byla rakovina v okolí ledvin

Avíak viichni líkaři aouhlaat v tom

že konec nenadejde ani rychle ani

náhle nýbrž že carovi jen tvolna
bude ubvatí nil Ir Zacbarin trvá
atále při Hvém náhledu že car trp!
rakovinou

Jloiliny liuota cara ruského Ale

zandra III jou aVitény a až řádky
tyto doHtanou ne do rukou čtenářstva

nebude anad velikého držitele evrop
nkého rníru vfce meti živými Car

umírá! Tak cnél poHlednl bulletin

vydaný jeho oaobnimi lékaři Kolem

palácp v nímž car v Livadii jest

ubytován postaven je kordon vojáka
a polic'utS aby nikdo k paláci př
blížit! ae nemohl a aby 1 paláce ne

dowtaU ne ven nějaká správa bet

předchozí přísné censury Tak ve

lice důležitý jnou otázky závisejíc!
na životě carovi že i ruaký lid ihuh

e apokojiti trucnými úředními bul
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chybnoHti že carftv konec nedána

nováno vladařstvo ve kterém zanedati

budou carevič Miku áA ceneral hr' "
Voroncov křídel ní pobočník carftv

miniatr carakého dvora KP Po

jC(j0nocov vrchní prokurátor avató

Hynoy „kuteSný tajný rada a mini

sir financí Witte skutečný tajný
rada a min vnitra Durnovo a ministr

války generál Vannovskij Veliký
knlfco Jiřík který odjel nedávno na

Krym rovnéž prý není dalek skonu

aby pak míra byla dovráena ochu-ravřl- a

carevna přemožená stálými
útrapami a rozčilením Slavný spe-

cialista Marsievský pro nemoci ner-vov- é

byl povolán do Livadie aby ji
ošetřoval Nejbftře dotekla se jí
zpráva lékařů kteří uznali ta dobré

odkrýti {i pravý stav véoí a připra- -

ti na smrt manžela kterého carev

umírajícího NevéaU carevioe rychle
oeHtne a0 Livadie neb car rád b

vidél Jeité před avon smrtí sňatek
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iflKMiiifb toj# odkrytými hlava

mi hsaloufhal fvnkůni vrUbné

hymny pravoulavnýrli liuft Veliký
knlls Mú hafl třftl syn ranv Jrmul

Jt 16 lM jmenuj so k jsdiný

molný car )n d iby jfbo tletilosli
ládli by nviein vladaři

'A 1'rtruhradn do liátí t právy přes
Herlín In zatčeno tam bylo 30 stu

drntů a techniky pro Meiitvi nihili

tirkáho spolku — Vojenské ůřa ly

Ainnrske provincie ruského to

Mandlurska oddáleného od čínské
ho toliko řekou Amurem doitaly
prý rozkaz aby připravily veškeré

své vojsko pro případ žo nutno by

bylo zakročili k vůli vnitřním zá-

pletkám v Č'ní — Ule soukromých
zpráv požádala celá řada kmenů

Afganistanských a Turkestanskýcb
by Rusko přivtélilo území jejich k

své ř(Ai

A Kronsťtdtu prosluly pobožný

prof Ivan známy lidu ruskému také

pode jménem svatý Ivan z Kron

stadtu který u ruského lidu veliké

úcty požívá a často k nebezpečné
nemocným osobám volán bývá aby
se modMI za jejich uzdravení odjel
do Livadie modlit se také za uzdra-

vení carovo (Ten ho vytrhne ! Jestli

byla véda nejlepfiích lékařů nedo-

statečnou k zachování života carova

pak ho asi sotva vytrhne svaté mu-tnlá- ní

popa k bogorodici)

ČernoJiorský knile Nikola zaslal

careviči telegram následujícího zně

ní: "V hlubokém zármutku do né-ho-
ž

mne uvrhla zpráva 1 Livadie
mohu toliko spojití s vašimi modlit-

bami své za prodloužení drahocen-

ných dnů velikého a šleohetného

ochrance"

V Paflíi konaly se ve všech ko-ste-
lích

bohoslužby za život carův

V luském přítomen president Kazi-mí- r

Perier a ministr Ilarotaux Ta-

ké arcibiskup pařížský kardinál

Richard konal zvláštní bohoslužby
v katheurále INotre-da- ské která

byla v pravém Blova smyslu pře
plněná
Na Madagaskar vysláno bude

15000 mužů cizinské legie Ministr

války generál Mercier vyjednává s

dopravními společnostmi Má býci

k dopravě vojska najato 40 parníků

V ultimaturn]el francouzská vláda
zaslala vládo madagaskarské ládá se

pro Francii výhradně ochranné pan
ství nad ostrovem připuštění stálé

francouzské posádky do hlavního

mésta Antananariva Vládě mada

gaskarské dán týden času k odpo
vědi

íraivtxntzaký ministrpresident Du- -

puy jenž je zároveň ministrem vni

tra dal vypověděti 1 Francie šest

Apanělských zápasníků s býky kte-

ří produkovali se v Nimesech a

Daxu v jižní Franci při zápasech
při nichž vzdor zákazu zákona něko- -

ik býků bylo zabito

Vůdce španělských republikánů
Crail Castelar byl hostem u ministra

předsedy Crispiho Castelar ujistil

dft byl ltřVý lik' jfml přfjfwti
vl4 U 4(lf 'M Iři m m lr
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ftilř s Jijkef j ř'kře byly (y

v4ki v foM
tnii-- t v ml ll (itfl viítl
r)toiie4 k ekrytým 'm rnf m pra-f)ifft-

říle rrsvl #e i ve!mi

bohaté ale tuři řý ínli bojn
u k tř)(rii"ií í bk4 )4la

přípraven ] m dbfM Irv4nf !ky
fhi l lí rit nevi li Jcel len i l4k

jak dloiilfo řl Velkou t4!k vydflf
Nfterklf ře s iatfiili f při
tomné krfí ka dol4 epolefi4 #vř"p
k akr vůéí v4!r ťíhk'-jipiři- k

I je tedy otitk tť I t Í#("H ) irkího

prortrnu rri' r ť vyt 'ii'#ft Iíj
ko Franrie v i4'e)ii(ii ito pojdou
řakou v fint Tyl i d fi

nrt ltťjl ďi 4!ky rn i luti v
kotko prý jed4 tďln v bol4
Níme kem Hpoj H'4ty sympathl
ujf a Jtpankrft lk ibývá jodíni
rifK která bv enad pMť"i íla na
návrh varta Kírrtberly-l- o na frrii-n4ř'fl-

takroéenl — ikra'ltoaná Ha-

lit ('Nářek ý dvůr v iVklou j
rozdťlef na dví strany jedna # hre
mír druhá válku K léto jntH 1 íř
e(řký hofmistr lJnj-Tnii- f( a před-se- ó

válečná rady Olnhfa Na
druhé straní j císařovna-matk- a

1 riiic Kng a mfstokrál Li líong
Čang 100 mil od llsuksu v Clné

vypuklo povstání povelalci judosti dobře ozbrojeni a irovádéjí
veliké výtržnosti Přepadli budovu
vládní kterou vojsko jen slabě Láji
lo Rylo také brzy od zhojeno část
jeho pobita éset přidala e k po-

vstalcům Rebelii stále přibývá a
snahou jich Jest svržení nynějšího
panujícího rodu Nebezpečí spočívá
vtom že revoluce bude míli v zápětí
trvalou anarchii

V Africe zuří boj mezi Kafry a

Partugalci Portugalské koloniální

město Laurenzo Marquez nalézá se

v úplném stavu obležení Všecky
ulice na pevninu vedoucí jsou taba-rikidov- ány

aby pokud možno zabrá-

nil se Kafrům přístup Na bariká-

dách umístěna jsou děla a námořní

vojsko jakož i 400 mužů koloniální-h-o

vojska utvořila kordon od Rerea
Reubenu Další depeSe z Johannes-burgi- t

oznamuje že Kafři podnikli
obávaný útok na Lourenzo Marquez
a jedné části města se zmocnili Po
drobné zprávy nelze dostati ježto
Portugalci žádné tiskové depeše ne-

propouštějí

Afyamký emir má prý též života
na králce Je známo že trpí
brightickou chorobou ledvin Na- -

stala-- li by otázka
_

ohledně nástupnic- -
J - Xl 1 ř- - - I 1 I 1 v

ivi uosio uy v ívaouiu nepocnyone
k vážným zmatkům mezi nepřátel-
skými stranami z nichž jedna chce
míti nástupcem emirovým nejstarší-h- o

syna jeho Gubbi-bullu-chá- na

jejž porodila emirovi žena nižšího
rodu Druhá strana je pro mladší
rovnorodou emirovu manželku iejíž
syn je však ješté dítě Při jakési
dřívější příležitosti když se už ko
neo emirův očekával chtěla se tato
choť jeho zmocniti státního pokladu
a přilákati vojsko na svoji stranu
Umře-- Ii emir budou Evropané v
Kábulu usedlí 11 velkém nebezpečí

SAEĎSKÝ ŠOTEK JKVI' NZKI)T VIL
DU vtipným avšak není takým v
milém "Příteli Lidu" Spíše zdá se
nám že populistická strana hledá

abonenty mezi Hotentoty kde doLO--

sud málo jest známa Přináší? tento

důstojný orgán strany "lidu" ve
svém posledním čísle následující no-

ticku: "Pokrok praví že p Lepša %

Colfax jest jediným žeskýni kanidá-te-

do zákonodárný Co pak V
Havlík zeSaunders teu není Čech"
— České obecenstvo uvyklo již to
mu že korrektury č4kých čtsopisa
nejsou a nemohou být těmi nejiepší- -
mi avšak čeho je mocvšechno škodí

MlNl-L- t TÝDKV NASTOlM-ir- CHI- -

cagská "Svornost" dvacátý ročník
svůj Ještě rok do plnoletosti a pak
snad konečně přijde k rozumu a
prohlédne ''na venku" tak jako
'uvnitř" že zásady strany jíž byla
doposud stoupencem nezaslouží pod
pory žádného kdo a nároleai naším
dobře smýšlí Kéž bychom měli
zde více takových plnoletýcn ale
zase ne takových jimi stářím roz
umu ubývá jako našemu lowskému
sousedu v Cedar Rapids

ku flAt ♦fi t ffhri svobody

htHi (UwikMMf k4 wi'Mřrhi

tfxtniUid kr4lovn vU-laM- u%

Xlilt sou-- tlht nakolik ktioli

rkýh 4jd0 kur! tvrdily I

ml liky krt r j#j ri f ři

iup'l k #vliu Iným 1 ln4Mm

A lAvthonu n íjto aon vo]4lk do

tattrtriio Maro f Ařri'# aby

m4'isli pílUMi tupotiřj Kafrl
I' ' konily toby d: rn

víbi Akť(i volfbfifli Katoltil
kalí víra nových infi l41 ifjm

ns F4fnkti 1'tfn'i ibpf4-lov- u

uřítili Jirti skoro polovinu
M itlii kteří rieriifii iU poo m

Iooj nf vi báil d prliiMntii s tf

xitUn'i

AwjUtitni pohlliejf t tibivou k

fiirteinemu I tlí rirovu rtb t#n %h

nby přítwloiii její h nepři lával
k jji h hfiřatelům MTimssH pfíí
1 1 1 1 '- v urn a jy car Jtvolm m řoíioii
li nebu l# válfiotit Iťxkt friisnisna
ani (isbudoit soslalM-n- y Míiny ktsrtt

k řranrii připoutaly ani pttrity
kterými oba národová k sobí lnou

al Kvropa utrpí téikou ztrátu (M

pyká to tásll svého svfdomí To

js nejvétsl chválou pro panovníka
Aletin lr jediný tolio mloulil"—
'Pall Mali praví l tméns
na trůně ruikém uplyne celkem beze

stopy ačkoli revoluční činnot nsj- -

pf vyuiitkuje iřltomné slabosti
ve správě řise ('elá Kvropa je ca

rovi za jeho politiku míru díkem

povinna avSA mezi rádci careviče

jsou iniiozf kteří již dávno snaží se
v nynějším smíru politiky ruské

učiniti převrat
Válka (ímko-jajoii- ká — Vojnko

japanské éltajfcí IfiOOO mužů po
velením maršálka Varny rozbilo tá
bor severně od Port Arlhuru Velíte

čeká na vhodnou příležitost k útoku
kdežto japanské křižáky bránit bu

dou ústupu Číňanů na moře II ri

lický vyslanec 0'Connor a vyslanec
rusk hrabě Cassini se vážně nepo
hodli Cizinci kteří dosud v Pe

kingu meškají dostali rozkaz aby
hlavní město opustili Z japanských
časopisů vysvítá Že povísť rozšířená

před třemi týdny o vyslání armádní
ho sboru z Hirošimy do Číny není

pravdivá jžto každá podobná vý

pravá je nemožná k vůli nevalnému
stavu japanského lodMva Snad

Japan započne o otázce zdali by
neměl vojsko své z Korei odvolati
které tam vytrvati může beztoho

jenom tak dlouho pokud 10 námořní
mocnosti zejména Huško strpí
Rusko hodlá tudíž vyslati na bojiště
II dalších válečních lodí první třídy
mezi těmi tři obrněnce a budo míti

pak nejsilnější flottu jaká kdy vý
ehodně od Suezu byla shromážděna

Japanský parlament sešel se ku

zvláštnímu zasedání aby povolil vý

lohy nn válku Mikádo (císař) osobně

jej zahájil Vláda měla za poslední
rok 26000000 přebytku avšak Žádá
o 121000000 více Předseda sno-tuovn- y

Kusumoto poděkoval za to
že císař sám osobně převzal vrchní
ve'ení ve válce což muselo mít při- -

rozeuě v zápětí vítězství a zničení

nepřítele civilisace copatého syna
nebeské říše Čínská vláda zaslala

pak mocnostem návrh na společné
jednání o mír založené na základě
takovém aby Čína to přijmouti
mohla Současně zaslán dotaz do

Japanu přistoupilo-l- i by na takové

jednání o mír Čína byla k tomuto
kroku pohnuta důlelitou potřebou
aby uvnitř říše zachován byl pořá-
dek Výsledek těchto kroku není

ještě znám Japansko na to nedalo

ještě konečnou odpověď ale také
návrh nezamítlo Pořád jeStě je na

děje že navržené podmínky oběma
stranami budou přijaty Bitva roz- -

bodné doposud svedena nebyla

Válka éínako-iapom- ká — Čiňinů
prohlašují zprávu že žádaii o mír
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