
1

y

POKROK ZÁPADU- --

Tuffkii illdt oekává s fibavotiIhiltká tnhmmví byla V prt'IAII# Unik nínamuja (lili HpojZPRÁVY ZAHRANIČME

TrwifAricx
JtH Wtntf tďtrmn hthtm Utnlhtf

titiďJd ff ítrlttťinřtn

''Ženské nemoei" Jest íiáavJenl
£ VAy ff čfrh kh ti mnumujt

i ! mlt-I- éeská genera- - vydala epf

f
liffill tiíttuniAtk 4(iA V hfm I

éloě! proti molím fclM stoji v

cti naro-iopun- i výstavy Na fiaska

demokratická iiii li M aet at hlftal

f tronevíra svolením llerhllc-hře- b'

ie Iaiaftsltho ta předsedu výstavy
hn slavnostníma otevřeni neml

Mil toiv4n řeskt řiflo Iřlit! hr- -

Vé Tbun ht#rý nařivé f)řin4Ulijii
1 v&lkaré svobodomyslné hnuli ? IV

Íthluh
a který jíl skoro dvé lts dril

ve vfmineěném tevs ÍUA

I protektora výstavy la kallý apří
# tiný Cech m řrwi holt !4kott k

f 'aJfnibxiiIvéjMmu panovslkovl byle
relij nemístnou neakl4d4 na

t sfavdA Mladá éeská gnfm

f# iiiďDli kdl ttiU wm Uk

1 innanrh kftmj-řomU- l Hi Itnto
1 rvoUl )o 1'rti ixliké virtinf
Ifml til fjo!tfJ 1 n4tlt4vt

y 4frxJolti4 vjtv ]t tk lic

fkcbali Z iiyry dajr illlV!o

t ifhJabiUJnl tlébto41Ui)4i(4

V y imooo

J Z t ch t!oeL4(( t(r4if ! Krnt

jal hr4l v Íonl)okck ptitlturmo
nickfcb koncrUch tjcIA ltoní

ř 'o x]iímka na uměleckou ouf {o
t Spoj Ht4tch

'i V$ VMni icmřel hrWnk Jo

6o Ktunítfov4 rot frio4kova

thkdy to4m4 i ickt Z hnUtt
iiA V4cltv Ktunitt provdtli roka

i 1177

T KMní konal te tolbt tro- -

„J ity ři nli byl tntiemitiiký vftdca

v" dr Lueger svolen ca porkrašitra
í

Lueger poradiv ne ivýmí pHvr- -
- leoci probl4il le volba ntpHJIrai

1 v Vitiina jeho byla ma!4 doital cel

Htátíl ifefteřálftí kofmil t Ksrtl I

fholefS V (qkfi dosni ftetoe(ala
li lil lni i

i„UUU at4v4 f v lélo

Ljj í4f„ 0 M j„ í7 j r

i n i

m„ iřfna M n4meno f IV

ifohřvIA
iíi- - H--

i~ m lřt11 „mitll
MM Dunali tf4m na kterém nata

N4Ulkm nl4vnfnh v)trln"il
v VMnl hrm! I4 ! rtk(ttk4 ™- -

írttim sliřomif'f'Vi fba I ř4 —

Vt tttnt v Hrhm'! itikmj r

kotiký a bfvslý prílftl
řilk4 řslr p'4llit4 fttxTfjMrníl

lUwrbflu — Z Vídni 141 ipri
a f sabkritAitt piřlmril4řřiíio
ijlKFřn voUbnlho tttcfijnil i4trh

pMiuhj oIbnl tttotmy lí n4ř
b Uibo iýířl bft Jrt#t ffif-Utf- t

tolank(eh i 341 na 400 a utvoř- -

na aot4 lil i volíc ft f kuro iahr
huti bidoii vsidinl tt4tnl obéané

rakoattl latír:( mh nel ft ilalýrb
dsal a viícbni dllníd n4ltl!(l na

mccfnk4 poklaln4

$ltntUhý kupí Cťirfjt kttrý
byt odonsn vojtntkým aoudtm pro
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mu tsolo nschtfl d4t svou druby
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li don třikrát vypálili nI j

usmrtili I'o prvém a druhém vý

střelu vldv bfbat a al kdvl mu

po třeti projela kul srdcrm klen

mrtev tícéna tato sp5obila mezi

diváky velké tdříeoí
£Htntí$k4 tnimoimtt přijala minu

lé úterý usneseni jim! se dává mi--

nisterstva d&tka Strana ministerská

sa hlasovaní nezúčastnila a všichni

opustili sněmovnu nel bylo hlaso-

vání podniknuto Ministerstvo bylo
sice poraieno nechce ala odxtoupit

ponévadi prý přijalo úřady na uji Stí-

ní sen Ssgssty ie opposice jo bude

podporovat při hlasování o rozpočto

ŠpaniUkd vláda o činila a vlády

Spoj StátA stlinost že se v jižních

přístavech kují spiknutí a osnují vý

pravý ve prospěch revolucionáři na

Kubě

Revoluce na Kubě není dosud po-

tlačena jak by Španělská vláda ráda

do světa hlásala Jak bylo dříve

oznámeno agitovali kubánStl po-

vstalci v jižních státech zvláStě na

pobřeží zálivu Mexického a zorgani-

zovali několik výprov na Kubu po-

sílajíce povstalc&m posilu mužstva i

pomoc peněžitou Minulé středy

opustila jedna výprava ostrov Key
West na britickém škuneru Mary

Jane vezouc s nbou 500 dobře vý

zbrojených mužů 300 s těchto bylo
a Key West a 200 z Taropa Fis

pod vedením gen Sancheze a plu-

kovníka Colazzo a Quesady Špa-

nělské lodě snažily ae zabrániti při-

stání povstalcft u ostrova vňak jak

vysvítá ze zprávy poslané povstalci

po poitovnfm holubu do Tampy

podařilo se povstalcem přistáti afast-n- ě

a břehfi kubánských Španělská
vláda vyslala několik dělových lo-

dic aby střežily břehy Spojených
Slátá a hleděly podobné výpravy

překaziti a nařídila válečnému od-

boru aakoupiti více kupeckých lodí

vyzbrojit! je a vyslati ku konání po

licejnf služby v okolí Floridy a ústí

řekr Míísíhsíddí Anglické list v

Líží Je Španělská vláda bude žádati

n4hradu na vládě Spoj- - sft že ne- -

gItránf aby americké lodě plující

pod americkou vládou dopravovaly

posily kubánským povstalcům Též

se upozorňuje že kubánití přívržen-
ci v pobřežních městech nosí v

pr&vodech a demonstracích ameri-

ckou vlajka veřejně po ulicích Na

jedné plantáži blíže Mazanillona

Kubě svedena tuhá larvátka mezi

ipanélským vojskem a povstalci
kteří byli poraženi

V mezinárodni konvenci hornické
v Paříži bylo při lato usnesení od po
ruč u jící osmihodinovou doba

ftdek své fwprMI vř'pkjfn
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lálelítoet talo koneért vylliens
budou telmopí pinlepeané na berlín

ské smlouvě rotu! odejmowti Tu

rerka pr4vonioij nal Arménií aby

a dalším akrutnostem iředeslo —

V řsskjfb kruiífb p# veřejt4 mluví

lt Itaslif' nedopustí opakovaní se

pdohných nkrutnoetl kdyby mťlo

k v4l dojít — Některé listy ttrdf

le sult4n a relou svou vládou jst
proto lak neKivolu$m Ie povaluj
celé jednání stran arménských ukrut

ností co skutek vyvolaný nesmfřlí- -
vfmi křesťanskými missionáři s An

glis a Ameriky a den co den dodiá-ze- ll

tpráay o nových nkrutnoetecb

Nejnověji se oznamuje že turecká

vláda zapověděla dodávání potravy

nťitorakým křesťanům kteří bydl

v pustých horách kurdislanskýcb

Kmeny tyto byly od nepamětnych
dob neodvislými a neplatili Turecku

žádných daní Turecka viala na

nich nočaia vvroahat daně a nemohla
a

s nich nio vyždímat poněvadž obý

vaif nehostinné krále a jsou téměř
0 r

výhradně živi žebrotou u okolních

obyvatelů Za to se jim nyní mstí

a chce je hladem donutit k poddán
atvl Záležitost tato se nyní vyšetřu-j- e

— Komise do Moosh svolaná L

vyšetření ukrutnoHtí se rozešla ná-

sledkem zpupného si počínání tu-

reckých komisařů kteří nechtěli

Žádných svědků ze strany křesťanů

vyslechnouli Zástupci velmocí pro
hlásili že posud žádní zástupci civí

sovaných států se tak nechovali

Z Macedme v evropském Turec-

ku dochází zprávy že tam řádí děs-n- ě

roty tureckých brljiarlú Žádný

křesťan není jist svým životem Pá

lení vraždy a únosy křesťanských
dívek jsou na denním pořádku Por-

ta se chová jako by o tom nevěděla

Hutko pomohlo Číně získat čtyř-procento- vou

půjčku v obnosu XI

k uhrsžení válečné náhrady
Čína ale musí platit 5 proc úroků a

Rusko si podrží rozdíl Půjčka tato

sice nemá žádného přítomného poli-tickéh- o

významu pro Huško očekává

se ale že Čína dá pak Hušku za to

některý přístav za východištA dráhy
sibiřské Německý císař Vilém se

namáhal aby kus půjčky pro Něme-

cko urval ale k jeho zlosti se mu to

nezdařilo

Japonci obaadih ostrov Forniotu

úplně a domácí obyvatelstvo počíná

již nové vládě uvykat Japonci při

okupaci ztratili pouze osm mužů —

Číňané odnesli z ostrovu za miliony

majetku Když bývalý guvernér
ostrova a potomni president Tang

Čing prchal s ostrova japonské lodě

zahájily palbu na jeho loď však čin

ské vojsko na pevnosti odpovědělo

palbou na lodě japonské Německá

loď Itlia se v to vmísila a zahájila

Íalbu
na pevnneť již v brzku

Při této palbě zabito bylo sedm

mužů

Loutková — nevěsta

Nová papírová loutka vydaná J
C Ayer Co Lowell Man jest
vskutku krásná Hezký obličej a

mnoho změn v módních šatičkách a

kloboučkáchčiní ji milou maličkým
kdekoliv se objevila Malá částka
12o v kolkách dodá vašim maličkým
tato oejpěkcějii ze viech loatek

křálsw Jftimbřflsm lahAj-- n Král

♦a 4 irAnfil fWI přivil U lid H
tt n MarlK wudf ikásl své

tftijleřil a finMisl na hřoíisby
vyřMila Máikn linsnnl nt rij IMt

bh Ufff Mtni nyM

Y VlotmrU f I(lil f4b va

žtřlh řsf4 ř4no řiftvé stftlřril
Vťiehnl li'M byli i4řikii prob us
ní a il#rMI na in ř4t#"lJírf pml

iftnhi řiSlt Nll pf rtm m#

( srnitok a lí'14 vybíhali aa alid

pilňf Ařkliv byl Vlfi w4bi

isw nslfilfti přr byli li'14 velmi

Btř4ftlp'filJ saďi Bipa
wtofsíí s winil'h lemítřeMfif

Oiřy byly pout tah tiM la lMI
byly překaženy a s pfa slms

+m i + i t i i é s
V Vnřihfull tlmn mezi je injrn

tnret kým ářa lníkem a dostojňikam

řřtiíouíklio pfř(kn k bádrfl stran

isvsiťltl a tarerkf fiřs-lní- vytá--
brtnv kord ť'fni! řřanck#li
IAtjntk Ilyl iat!ísn a b'i l# prý

soqien dla francoaik4hr) sákona

Z Jtdduh př(tavrtlbo to místa

Mekky v Arábii dmháil poplsM
správy Turci v mluté jo velmi

pobouřeni strachy la lleduinl pře- -

di lnou méto Jak dříve oznámeno

bylí v tomto místi přepadeni o

BeluinA koneulové anglický fran

couteký a ruský a anglický místo- -

konsut byl zabit Nékolik HeduinS

bylo zatčeno na podezřeni s vraldy

anglického mfslokonsuta Toto prý

popudilo lleduiny tou měrou la se

chlf na město obořit Situace jest
hrozivou a Evropané se utíkají na

lodě v přístavu kotvící berouce

sebou celé své jmění

Odnoviď turecké vládi ni notu

evropských velmocí stran oprav
Arménii byla dodána vyslancQmjest
viak nanejvýi neuspokojivá Tu

řecko so ntcbue podvoliti tomu aby

něiaká komise měla vrchní dozor

nad záležitostmi v Arménii Po ob

drženi odpovědi odbývali vyslanci

poradu a asneali se odkázat celou

záležitost k vyřízení svým vládám

Odpověď turecké vlády vzbudila

všude velké překvapení neb se my-

slí že bez podpory některé s evrop-

ských velmocí by se porta neodvážila

takto odpovídat Anglie má v stře-

dozemním moři v okolí Bey routu

flotu 17 válečných lodi a těmi chce

klásti důraz na požadavky spolu a

Francií a Huškem podané Hlavní

body požadavků těchto tří velmocí

na portě jsou následující: Ustanovení

vrchního komisaře pru Arménii

Propuštění vfiech politických vězňů

a dovolení návratu vyhnanců Usta-

novení zvláštní dozorní komise sí-

dlící v Cařihradě která by se starala

aby byly podmínky tyto provedeny
Kdekoliv jest převaha křesťanského

obyvatelstva má být ustanoven kře-

sťanský guvernér víak kdekoliv

křesťané bydlí aby byl buď guvernér
aneb jeho náměstek křesťan Zmen-poč- tu

vilayetů a vybírání daní do-

mácími a ne vládními úřadníky pak

aby s daní vybraných bylo podrženo
doma dost peněz k uhražení domácí

správy a nikoliv aty byly peníze

nejdřív poslány do Caři hradu všecky

odkud jich pak spět málo přijde tak

že úřaďnfci domáci musí peníze k

uhražení domácí zprávy na lidech

násilím a krvavé vydírat Radikální

oprava aoudního systému tak aby

byla sajidtěna spravedlivá přelíčení
Prohlížení stavu vězení Zaplacení

náhrady pozůstalým po zavražděných
v Sassounu Svoboda vyznáni a sa

staveni násilného obrscení na moha-medánsko- u

víru Zabezpečení práv
Arménů Odpověď porty překvapi-
la všecky velmoci a zvláště Anglii
V zahraniční úřadovně v Londýně

byli vsiekni úřadníct po celé dny na

svých místech a všeobecné smýšlení
panuje neustoupit od požadavků ani

na krok a v případu potřeby vymá-

hat povolení pomocí válečných lodí

a děl

Nový Fundland musel zastavili
své příjmy s daní na novou půjčka
jí! ma Anglie povolila

tt kam 70 blaaa a i&m neocek4vat íe

JI svolení lebo bode potvrzeno Jebo

stálým poiillváriím přikládán jest
vem tm trapným neduhům Jel

sou lánskému íh trojí tak zvlAstni- -

ml Nejméně tři příčny teehto

rnof i miy by být! řosnávány Je--

lna I přičte) lesí posi-
-

null matky limbo příčinou Jest
Oí hřfiutl j lfiolio neb vb a průchodů
ánve Třetí iffřina Jest inšmoa

eo iaj4lenl neb poďbfránf Pt-- f w na

mela by allvans iýtí f navaat n o

Jdn IfM pře I kal IJm fMlem va

víerh ststfrh nemwe uavsa isio
mMa by bfti pozvolna zvyíena b- -
mm nlfvani na u"
líre Vyetřikovánl mlo by s# dítl

třikrát denně a k témul 'i-- lu mlo
by poulilo byti o I dvou do tři kvar
tů vody při kal-lé-

Klerskolív dáma Jel by si přála
1 4ti sa pravilelftota ošetřovankou
Ora Ilartmana měla by zaslali své

jméno udresrí irv4fil a příznaky na--
more fthamlit a KIřoi#nj navrxi pro
Jakýkoliv drah lůnl JI potřebného
bude JI hned aalfcn Msar tento
řídili bude os ohně kaJ loti odchylku
léřenl úplně sdarma Nemocná mů

le obdrletl K)třebné léky v nejblil
si lékárně JeU víak ládoucno aby

kaldý mě-l- o polála správa o svém

stavu Nabídkou touto dána Jest

přílelitost kaldé ženě ve Spojených
Státech k nabyli výhody vznikajlol
s bezrněrné zkušenosti tohoto věhla-

sného Itkaře ve všech odrůdách žen-skýc- h

nemocí

Kniha pojednávající o Ženských
nemocích zaslána jest zdarma od
Pe-r-u na Drug Manufacturing Co s

Columbus Ohio

O spis pojednávající o raku dople-

te si na Dr Hartman Columbus O

jenž se zdarma zašle

— Thomas liurne a jeho ívakr

Albert Jones s Crawford měli ode

dávna na sebe zlost Minulý pátek
s4 potkati na cestě a počali na sebe

střílet při čemž byl Jones zastřelen

Burns na to Sel do Crawford a vydal
se uřadam rravi ze jones oeze

slova naň vypálil on zastřelil pod
ním koně to ho ale neodnt rašilo a

Jones na líurnwe střelil znovu Burns
na to pak jej zastřelil Jones byl
viděn před tím že se dlužil revolver
což nasvědčuje pravdivosti udání
Burnse kter tvrdí že jednal

v se-

beobraně Jones zanechává rodinu

v nuzných poměrech
— Matt Wagonerřemeslem holič

od nějž před nedávnem uprchla žena

a žije nyní v Nebraska City obAsii

se na p&dě jedné farmy u Weeping
Water min týden Zanechal dopis
v němž se loučí se ženou řka že to
nemůže na světě takto déle vydržet1

— V (irand Island Hotelu v

Grand Island nalezena v pondělí
mrtvola muže o niž se má za to že

jest to jakýsi Jos Williams který

přijel do města v sobotu a jakýmsi
Wm Andersonem Oba šli do svět-

nice a večer Anderson pravil že je
Williamsovi špatné Asi v 9 hodin

v Bobotu večer byl Anderson viděn

opouštěti hotel V neděli služka

klepala na dvéře ale nikdo neodpo
vídal a v pondělí k Jyž dvéře otevře-

la nalezla Williamse na zemi vše v

nepořádku a patrné známky vraždy
Zavolaní lékaři uznali že byl otrá-ve- n

Koronerova porota vyšetřila
že Anderson se vydlužil koně v onen

vcúer a prchl Ole všeho má se za

to že to byli spoluzločinci jeden že

měl nějaké tajemství osudné pro
druhého a peníze Onen uprchlý že

se chtěl zbavit nebezpečného soudru-

ha a chtěl dostat jeho peníze pročež
ho otrávil Dle popisu má se za to

že to jsou lupiči kteří oloupili pošta
v Bower a zavraždili poštmistra

V Milwaukee vypuknul v pon-

dělí kolem 2 hodiny ranní požár ▼

ohradách Foster Lumber Co na

Kast Water nl a rozšířil se tou

měrou že za více jak $500000

škody spůsobeno
As míli západní od Patterson-vill- e

N protrhla se ve čtvrtek

hráz kanálu erieského čím! v okolí

nesmírných Škod spůsobeno Prů-

trž jest 200 stop dlouhá a 40 stop
hluboká a dokud hrás opravena
nebuáe bude muset plavba kaná-

lem zastavena býti

Severovy prášky proti bolestem

hlavy pomohou vždy Měj ta je po
ruoe

%-
-f odmítnuti bylo znamením k veliké'

lit mu kravAlu Z4tup lidí vesměa
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přívrženců Luegrovych vtrhl do rad

nice a vrhnu] ae na liberální cleny
mčttaké rady Konstantin Noske

který je také říinkým poslancem byl

do krve bit Události na vídeňské

radnici považují se také jako nové

nebezpečí pro dychavičné koaliční

ministerstvo a pro nynejií seskupení
atran na radě říáske— Vídenský do

pisovatel 'Central News' telegrafuje
!e vlkda rozhodla se rozpustili vídeň

skou městskou radu a ustanovilir
císařského komisaře který by obecní

města Vidné řídil Císař

komisařem bude dr Friebis

V'
1 xileiitostf
} akým
m

D
jemu! k ruce bude patnáct a nynřj
iích členo méstské rady a sice sedm

Iilnr4in aurm ntiaomitA a larlon tiom

stranný Dr Lueger který vyvolal
4 krisi zamítnuv volbu nebude se při

správě městské podíleli

Z Vídni dochází zpráva oznamu

jící že dny koalice jsou sečteny
Vávrb volební reformy vypracovaný
subkomilétem parlamentního voleb-

ního výbora byl ipatnř přijat Ve

V skutečnosti nikoho neuspokojil Po- -

litický život v Kakousku apéje nové

1 době vstříc — V poradě a předse-
-

r don uherského ministerstva Andras- -

aym pochválil císař rakouský avět--

aaal dluhu ve prospeen rozmnoženi

▼ojska a námořnictva — V nedou

shromáždili e dělnici na uiicicn ví- -

defiských k hromadné schůzi a po--
alaneo Pernerstorfer k ním promlu-

vil Brzy se přihrnula policie a na-

řídila aby se zástup rozešel Tento

uposlechl kdy! vlak byl jeden muž

A jménem Feigel zatčen obořil se

t sástup na policii kamením snaže se

zatčeného osvobodit Nastala řežba

při BÍŽ bylo mnoho policista poraně
i no a 19 výtržníka aatfteno
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) Jíutký car zařídil nejnovejifm

"V okatém stálé ruské vyslanectví ve

TlUkAně


