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polltovAnl fial hepfíloi! nosit rntils

Jsmul hlivnf 1 Asi 11 ha ta drMiílsnl '

llstviistl His přislali ktsrýl po

ÍPRAVY ZAHRANIČNĚ

trJmvwtcKk
Z Jjrutitj itiftsmovAfw Alk ls

t knufi h plillckých (ximýllí prý

opMhl o tulM ripposb i vftj vlád

!# tk rý lál r(ijvti(ťýtl ol

přrř)ífr ht V fMlfm lsdA
ní tiíiiinlt(j V jslo týl den

olj'lon prý KsUriH síti i ?í#ch

Iři iritírh koruny k i snlml
ftvrAít prý dflvs pfikil jim n#-bii- 'toi

dány tAruky ! hlavním po

Jvhvkftm jfjirh bud tyhovíno

VyjdnAAn( mtl zAtupr strinjf
nAroduf (jik na Moravé sttroéssi
d mu l nsiJvjf)IMov4 (mJadořfiké)

V Pfsk'i v konání obchodí

kladeny Jo t vysvítá 1 nich 1

fládt némecká koneČn lt ke

ktlll Jn vnli ffl-- t tu tálelitost
tnovtl t ImImi I '} fnf listinou

otnim iv Ano j#4t ("til státníma d

fmrtt níofnf( I ntAik lt odkáiA
rta bJ fiřiířfin ministru iihříňiž-fttV-

lAUlitoslí Patrn vláh po
tnala f my il společnostem

nlmeikým týmle loktem mířitl
můfeme a f roto ř'MJl a t kla-

dení datlích tipilí
Výbor na tálelitostl aámofnf

rokttjw o lom stavbu k"lik

parníků vAIečných kongresu od po-ručit- l

by mil 1 la čtyř íl IfKtt

Pak II le rothodn s rit ťtyřech tu

#'I#řií5f tAroveri stavbo dvaceti
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vřlllny jimi dřliMI stanovlskn
sehAlu rpřtn obhajovAno přijat
11 trotl 60 hlisAm protest proti
pofuíovAfí setiAin 11 lamu taraěa-nye- h

prAv a tArovsft prohlAleno le
jelikol rteuiriAvA a dobríaby jsotio
n"f tfoti tnAťfám irnlil! na dAta o
nAvriírb mlhUteMkýih pojdnAvAo
bode Projav vMiiny mM nAsledo-vn- lí

"Ministerstvo ttmyill vlAdnontl
bit senátu my vlk
prMl tomolA pontisnl oktáva tnova
ilovolAvAm # riaího práva kontro-
lovali )dnAol vlAd a lodpovMooat
J#jl ohíma snřmovnAm Htojfma na
vm parlamentním přAvu jehol
řtMtř#nfro porulsno by bylo tAko-nodArs- tvI

tem Vidor stanovisku
kabinetu snAt nsvidA n svých

Podrlí tvá práva a ládati
bude na ministerstvu by stolilo účty
t tvého jednáni a tsmé vynes rot-sude- k

msti rolMÍnterstvem Jsi nebálo
vyvrdati nebezpečnou kril při

Mřiti ač vl 1 právo rienaliá se na
straně jeho"
Jdilutn v Abysinil moo valné te

dařili nemusí nelxtf v pátečním ní

ministerstvo rothodnulo další
lomoené pluky tam vyslali — Dia
ioslednlth tprAv jest prý postaveni
italského velitele gn liaratleribo
as tým! v jakéml francontský gen
Iiataine v Metách se octnul a jest prý
pouze otázkou času kdy ku vzdání
se přinucen bude

Z Petrohradu otntmováno v pon
dělí ie prý Rusko nepomýšlí na
připojení Korel že ale považuje ta
tiovinost svou neodvislost téže ia
každou cenu zajistili

hýli korunová! rart v Moskvl

Choť jho jest hfjrýl idfcefii pfs
stoupením tvsho st na llorlss na vím

prsvotltvnoft ŽAlala pap! aby

jí dovolil vsfonpitl do klAllsra blil
ílfma ivtnho "žifý hrob" ats tř
o Imftl ZArofeA se proslchA ls
Frlinant prosil Vatikán ti odp
ítínl a sliboval ! vychovávali bude

IlorÍM tajr i v dru hu katolickém ale

ani o nebylo přijato
7i Ihtliy oznamováno pAtsk le ta

poslední Umře na Černím moři ss
stroskotalo 7 parníků a 14 ptsebet
rtlrh lodí mnoho lívotů lidských
pMlo při tom na tmar

Z U'tHhrttu oznamováno koncem

týdne I vlechny velmoci aouhlasl

uitiAním kníMe Ferdinanda co

vládce bulharského jsdině Anglls
prý smýálenl tvé dosud neprojevila

V tuntkém kitwUn povstala min

čtvrtka "zácpa" kterél teprve v so-

botu odpomolno bylo Německý

parník 'Kancléř' vjel totll na mldci-- n

a teprvé yo vyložení čAsté nákla
du mohl ▼ dalsi cestě pokračovat!
Přes 60 parníků bylo tím v rentě

tastaveno — Nehodou touto dána

Anglii výstraha jak snadno v pádu

války splavnost kanálu překažena
hýli by mohla col pro ní snadno
ttrálu Indie za následek míti by
mohlo

Ilomby nalezeny byly v králov-tké-

paláci v Madridu
V jedné čturti v Johanesburgu v

Transvaalu vybuchlo 8 beden djna
mitu čímž rozmeteny všechny domy
v okolí půl míle a 100 lidu pobito
Na místě kde bedny stály jest díra
30 stop hluboká

Na KubS povstalci vzali útokem
město Managua vzdálená ani ne

čtyři míle od Havany a dobyli je po
krutém boji Všichni dobrovolníci

přešli na stranu povstalců a vrhli se

na pravidelná vojsko španělské kte

rNaři ViUrnuta Mavního (skla IsUls
Ml povtlfivAn býtl mntí — Ttto
irnfnka o llísmtrkotl sstkala as

nadaným souMtspm

íithktkrtm f Nsmwkiirotimli
na HalleMtfn a Mmnhslm IV

M stávkujících dostoupil fcO000

ponáva II t poslsdnft h dnech přidalo
se ka stAikAfftm přes 'i)tKh) osob

Hlavni podmínkou stAvkAřA j% aby
irníena byla domácí prArs ttvsdsnA
dl polního systému amsrkkího
MtAvka tesařů která taAhla přes 90

mest byla odvolAni tieUf tam'stna
vatslá přljtli podmínky stAvkAřů

Suhku krrjíA v Ximtrku o níl

jíl tprAvn jsme přinssli koncem

týdne iirovnAna a to ivýJenlm nudy
o 1 a A procenta jelikol vlak tamst
ntvatelá ilrovft I sifkArn mtdu tvý-lil- i

odepřeli tahAjena v otottt
tnova Tyto dosiávajl totll mtdy
velice nliké lak le při 12 al 19

hodinové prAci sotva 10 marek

($260) týdne si vydélaji — Zaměst-

navatelé uvolili se spor ohledné

výiky mzdy předložili živnostenské

komoře co soudu smírčímu a jedna
t firem uvolila so rotdélit mezi AiČky

10000 marek když tjistl to le tlil- -

oosli jich oprAvnřnýml jsou—-Stávk- a

krejčovská přijde i v usedání rady říš-

ská na přetřes a ca základě dotazu

nár liberálů již hledí donutiti vládu
k tomu by učinila jistá opatření v

zájmu lepSích zdravotních i mravních

podmínek mezi dělnicemi v oděv

nictví zaměstnanými dále aby zame
zilo se vyplácení poukázkami (truk

systém) na zboží — na místě hotový
mi penězi

V Anglii smýšleni ochranářská

stále víc a více vzrůstá a není dale-

kou dle vSeho dolu kdy svobodné-

mu obchodu odzvoněno bude V pá-

tek podána v parlamentu předloha
kterouž obmezení přívozu živého

dobytka se požaduje a-a- č proti při-

jetí táže silná námitky činěny jsou
přeo není vyloučena možnost že na

konec přeo jen přijata bude

Veřejné minlni anglické čím dále
tím více kloní se k tomu aby spor
0 bránici venezuelskou soudu smír-

čímu k rozhodnutí dán byl a jelikož
1 někteří 1 členů ministerstva pro
myšlénku tuto se prohlásili zdá se

že konečně přeo jeo předseda mini-

sterstva Salisbury přinucen bude

veřejnému mínění eo podrobiti a

přivolili k tomu čemu doposud co

nejrozhodněji na odpor se stavět

V anglickém rozpočtu v pátek

parlamentu předloženém požaduje
se na účele námořní pravá maličkost
— pouze 7000000 lb SterlingŮ

V Londýné vydána byla "Modrá

kniha" obsahující diplomatická je-

dnání a ohledem na krveprolití v

Arménii Ní dokazuje se že Rusko

v každém ohledu se příčilo donuco

vacím prostředkům a prohlásilo že

použití jich se strany Anglie mohlo

by míti osudná následky Rusko

protestovalo proti ultimatu vzble

dem ku zavedení oprav z těch oble

dů žj prý si nepřeje aby v Arménii

zřízeno bylo druhá Bulharsko Ruský
ministr zahraničních záležitostí kní

že Lobanov prohlásil ve své depeši
že to co klade se na účet turecké

vlády bylo vyvoláno podněcováním
Arménů Důležitou je ta ok Jnosf
že Anglie vzdor Ruska stála na tom

aby použito bylo don aoovacích pro-

středků Čssopisy svalují vinu na

anglického vyslance v Cařihradě

sira Filipa Currie proslýchá se že

bude odvolán a na jeho místo že bu-

de dosazen baron Cromer generální
konsul v Egypte který ukátal veli-

kou obratnost? v záležitostech egypt-

ských

rVmocťvyjma Angli jsou ochot-n- y

uznati prince Koburkského na ná
vrch sultána knížetem bulharským
Zároveň dochází zprávaže kníže Fer-

dinand uchází se u velmocí titul
krile aby mobl jako král přítomen

n yin rievedb k rf lt Prtfovalo
Ku na tom aby # strany dohodly

ap"A ka příslím stiřmovním vol-

bám aby bybí vydáno společná pro
volání a jdna kandidátní listina to

ík bilo krnecn6 ttmltnuto-Ja- k
mámo jou na Moravá taro5i d

u I v přsválná lítílnfi a tudil není

divu 2 v taslepenosti své dotud

rinTiiiiiě Kls)tI se bechtf

Hity" uvřřpjnila ve čtvrtek osobni

lí"t tlaře Frantiíks Josefa brtlřtí
Thunnvi odstouplému rnístdržitli
českému Císař velice lichotivým

zpodobeni mluví o službách jež
Thun jako mfstodržitel království

tfklho KtAtu prokázat a vyslovuje
mu svá uznání Zároveň uvádí se ve

známost jmenování hraběte Couden

hove nynějšího zemského presidenta
vs tílezku jako nástupce hr Thuna

O nevím mistodržiteli prozatím vl

se že jest jazyka českého lépe zna

lým nežli jeho předchůdce a to až

prý u místodržitele v království če

ském něco znamená Slibovati si již

nyní od jeho místodržitelováni v

Čechách bylo by předbíháním bu

doucnosti Uvidíme?

Z Egypta se oznamuje že zdra

votní stav rakouského následníka

trůnu o němž již jednou se oznamo

valo že zemřel jest úplně beznaděj

ný Lékaři pochybnjf že se navrátí

jeňtě živ do Vídně Nevydržf prý
ani měsíc

Jiakonský ministr financí rytíř

Iiiliuský uzavřel s domem Iiotschil

dft 3j proc půjčku v obnosu $300

000000 aniž by zažádal parlament o

povolení téže V Rakousku jest t
toho poplach a Bilínskérau v j týká
se že kopíruje washingtonskou vlá

du

Hrabě Jiadeni rakousky premiér

podal v říšská radě novou předlohu
volební Dle téže zřízeno bude 5

sboru volebních Čtyři zůstanou

úplně při starém pátý bude nový a

jakýsi to skomolený spfisob vseobe

cného práva hlasovacího Novou

kurií přibude 72 poslanců a nichž

připadá na Čechy 18 Halič 15 Ra

kousy Dolní 9 Moravu 7 Štýrsko 4

Rakousy Horní 3 Tyroly 3 Dalraa

cii 2 Slezsko 2 Hukovinu 2 Krajinu
1 Solnohrad) 1 Vorarlberg 1 Istrii
1 Oorici 1 Terst 1 Ocenění avláňt- -

ni tomuto návrhu přičifiovati netře

ba Starý dnes obecné ta nesprave

dlivý uznávaný volební řád zůstane

v platností a místo všeobecného

rovného a přímého hlasovacího prá-

va přilepí se k nému pátá kurie A

tomu se říká volební r forma V

korunní zemi která má jenom 1 po
slance budou voliti venkov a města

pohromadě v zemích na která při
padá poslanců několik budou voliti

města zvlaiC a venkov taká avláátě
V Praze a ve Vídni voliti se bode

přímo Zemská sněmy každá terně

mají rozhodovati jak voliti se má v

dotyčná zemi zdaž přímo neb nepři-- '
mo I

Kakotitký ardknilě Salvátor umí
rá Byl zaopatřen svátostmi umírá

jícího

fiíhkd rudl nfmecká oslavovala
ve čtvrtek 25letou památku založení
Mše německá banketem při němí
kancléř llohenlohe slavnostním řeč
níkem byl Týi t řeči tvé vyiloril

lodio torpédových (tkli ale na

lesll tu by nanejvýáe lnul nebo

dset torpédových lodio stavilo

Výbor lél umal oprávněnost póla
davki sekretář námořnictva aby
mulstvo námořní o looo n lů rot
mnoleno bylo 11 těl odporoučí po
volení dostatečná částky na opa
tření iVl [rn ony parníky jl v

pádu potřeby meri válečné loď

to fiaíe vřadlny budou

Kiíoinř zritiu

Při přejíidřdl tmí taaleni v

&tk u Tabbs Ky bratří Steel
ová přihnavším ho vlakem a na mí
stě usmrcení

Demokratická konvence
lowě ta účelem volby delegáti do

konvence národní odbývali do bude
v Dubuqoe dne 20 května

V naval í šílenosti tastřelila v

pátek v New Yorku paní K Kclso
vá svá děcka načež o nebe vra Idu

podřezáním si tepen ho pokusila

V Hostonu popraven v patek
Argus 1) Gilbert pro znáilnění a

zavraždění osmiletá Alice títerlin-go- vé

kteréžto vraždy 10 dubna
roku loňského ho dopustil

V Brooklynu uhořela v neděli
14leta Lillian Lyonsová t to při
požár výbuchem gasolinovýcb ka
mínek jtchž k vytápění ložnice po
užíváno

Pruským poIe5noHtcm poji

iťujícím oznámeno v pátek
ním inspektorem pojiírujíďn v

New Yorku že na eákladě známá

bo zákona na dálo obchod ve státfi

provozovali nesmí

7j dolu Vulcan v Newcamle
Colo v nřtnž jak minule jrne
oznámili hrozný výbuch zkažených
plynfl se udál vylaženo do pondřl
ka donud pouze 14 mrtvol

V Anthony Kann zavraždžn

ve čtvrtek zákeřným MpuHobem zá

možný farmer Chán llodman Týž
vracel ho c projížďky a v okamži
ku kdy s koné neskočil vypáleny
naft dvó rány a on okamžitá mrtev

ja k zemt ho ttkácel

Ve Fontoria O upáchal v sobotu

namovraždu bývalý koogreHnlk M

D Harler Činu toh dopuHtil e

prý následkem bezfenoHtí kterouž

po delňí dobu trpÉl

Z Anheville N L oznámeno

v noViOtu úmrtí nejpřednřjšlho hu

moristy amerického Kdgar V

Nye a lépe co JJilI Nye známého

V Hoittonu prohlášen v Mobotu

Hekrctář zabraničných záležitoutí

Olney ta e pro demokrati'

ckou nominaci prenidentstvl

Populiaté — dle předsedy ná

rodního výkonného výboru
Tau-beneck- a

— prohlání prý ne v ná-

rodní konvenci pro svobodný ob-

chod a pro uvobodnó a neobmezené

ražení stříbra a třmito dvřraa
sadami na praporci tvém jiU jistě

prý zvíUfzí

I Sekretář pokladny rozhodnul

v pondélí že všechny ony dluho-

pisy na odebrání (iclil 20 procent
od třeh jimi přiřfitny byly slože-

no dosud nebylo přiřčeny budou

newyorská peněžní firmě Morgan-ov- ř

kteréž jak známo skoro

polovina vypsaná půjčky zadána

byla

O Irsku v poslední dobó nebylo
téměř slechu Zmar nadějí irských
povoláním konservativní vlády v

Londýně vedl k tomu že obě irské

strany jaly se potichu organiaaci
svou doplňovat! poněvadž čeká je
dlouhá as a tuhá kampaň ve kterél
vláda Salisburyho a její orgány ne-

budou as příliš vyběračny v pro-

středcích proti agitaci jejich Vý
sledkem nových poměrů jest taká
že dosavadní vfldce protiparnellovtká
frakce Irčanů McCarthy zřekl se

hodnosti této prý z ohledů zdravot-
ních alo nepochybně protože uznal
že tvou povahou důvěřivou dobrác-ko- u

a nebojovnou v těchto dobách
kritických na úkol tvůj nestačí

Po

%

století

mizely zevnější bolesti

lidstva i tvířat

před hojivou mocí

Moxican

Mustang

Linimont

největšího to nepřítele
všeho druhu zapálení

známého vědě o léčení
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rá musilo se satarasili v kostele

Ha JíubS je situace neřměněnou
Následkem proklamace novým go
nerálním guvernérem vydaná a o níž

již obšírněji jsme se zmínili nesmí

zasýlány býti odtamtud žádné zprávy(
povstalcům příznivé a proto také

zprávy za minulý týden sporými
jsou Oznámeno pouze několik

potyček v nich povstalci vesměs za-

hnáni prý byli o ztrátách španělské
ho vojska nečiněna vsak zmínka nej-men-

Též oznámeno že z rozkazu
velitole několik povstaleckych zvědů

pověšeno bylo což ale vyslancem
španělským vyvraoováno jest an prý
dosud z rozkazu nového velitele ani

jedinký rozsudek smrti proveden
nebyl

Politická situace ve Francii v po
sledních dnech nabyla velice vážná
tvářnosti a zvrácení ústavy nebylo
by překvapením Listy jsou plny
rozmluv s politickými vůdci a nichž

mnozí jsou náhledu že ústavní roz

luštění otázky nemožná jest Kon

servanvci a socialiste aaaaii za

rozpuštění sněmovny mírní a repu
blikána též souhlasí s rozpuštěním
to se však dle jich podmínek státi
má za jiná vlády Sněmovna podpo-

ruje vládu proto žo zdráhá se vyše-

třovat skandál jižní dráhy jelikož
většina poslanců má na skandálu

účastenství Jinak by sněmovna
sotva stála při radikální vládě Senát

jest rozhodným nepřítelem všeho

radikálního i rozhodl se že buď ny

nější ministerstvo povalí neb sám

avou vlastní záhubu přivodí Na

president Faura činí útoky že povo
lal radikály do kabinetu

Krist vt Francii hrozící odstra-něn- a

koncem týdne tím že senát po
tuhá debatě stanoviska avébo se

vzdal při čem! ovšem neopomenuto
omluviti se tím le činřno tak jest
pouze proto aby ústava zvrácena

býti nemusela — Ve čtvrtek tdálo
se že krise jest nevyhnutelnou a že k

rozehnání senátu dojiti musí neboC

sněmovnou poslanců opětně 309 proti
185 hlasům úplná důvěra odhlasová
na O projevu tomto rokováno pak
v pátek t aenáta a ta po projevu
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