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itlfi'nt Armt nnnfter$A'l ve

Francií která míla t% náb'dek

untoupenl ministra lahraničnych lá

IhŽÍIoniI Ií r tlulotu svádna jexl v

Anglii na vliv Kuska Vypravuje e

že líerthelot byl donucen k odstou

jířní zakročením Huška Kgyptská
otázka v níž by mohla Fraucie hráli

velikou úlohu vyžaduje státníka
rázného a schopného Tento mohl

zabránit hlasování o povoleni egypb
ských peníz na výpravu do Dongoly
Když so to ale nestalo učinil kníže
Lobauov-Hostovs- ký nátlak na IJour

geoiso a tento donutil IJerthelota k

odstoupení V ministerské schůzi v

níž podal líerthelot žádont za propu
střnl dořlo k beutlivým výstupům
mezi ním a předsedou Hourgeoisem
Hourgeois obviňoval jej zo slabosti

neschopnosti a svaloval na nf ho vinu

nynéjíího nezdaru v otázce egyptské

Časopisy včtším dílem Uerthelota

odsuzují Místo Uerthelotovo Jtaujal
sám Bourgeoil a na jeho místě stal

se ministrem vnitra Sarrien Místo

to zastával již v kabinetu Freycineto-v- é

roku 1860 a v kabinetu TirardovČ

roku 1887

Z Paříže ohlašuje se žo jedna
mocnost v trojspolku zastoupená své

původní atanovisko zmínila čímž

egyptnká otázka zcela jiné tvářnosti
nabudu Táž mocnost prohlásila že

pouze z přátelství k Itálii nucena

byla dáti svého souhlasu k tomu by

eyptaký fond použit byl na nilskou

výpravu však nesdílí náhled ten by

tím svrchovanost Anglie v Egyptě
ještfi více byla upevnéna Chce spo-

jití se s Huškem a s Francií aby

opomenuta byla Velká Hritanie na

jojí slib

Francouzské tninislerstoo utrpělo
v senátu porážku která patrně míla

býlí odvetou za nepřátelslké vystu-

pováni Uourgeoise proti němu Mi
nistr-presid- ent na to odmítl odpoví
dali na interpelace senátoru a křesla
se nevzdal Z toho patrno že odho
dlán jest stále ještě seníit zničili úpl-

né Kabinet činili bude přípravy k

májovým volbám municipálním ve

kterých úředníci municipální hlasu f

pro volitelekteřI voli senát Hadikálo

véa socialisté doufaj(že voličové bu- -

dou pro zrušeni senátu

Iknru Ilocheforl nrvní žurnalista
Francie praví žo Anglie nevyklidí
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ma!4 Ilupykl#r4 (obíhají rn tam

nspriudl tlVIc lklf Povsliltl

Jn pfý dobři vtibřfíjsnl t mají
bojnA stMIvi lak í mohou pod

totiplll bitvu dobrým 6prhim
rinnoat f paláci gflraia WsyUfs i
kolem Mho jt lak nsolyésjnf řl!4

h kafdl i (oho loudí na řiíjaký
řoíhodujíf f krok

Ihrnrt t řoiiohil i jsdftím tn

fírkým ptanUfnfksrn pravit f trpí
malarif po nkolik mř1 přllí4

přspjal sv4 sfly n tnlnulé limy
tho-l- y kri Malanias Havanu a VU

nal de Hio kd spával pod llrým
nbřfi Jak buds mo I fxUbiřt s
Ao proviřifU rrť Př!rtp!p aby
movu nabyl itrao4lii) i Irití Vf
IsUal Oomei4 nsimsnlifo i in!
dol máto On s4m vlak pfatf U jll
)st na ve lení boj přilil atarý

famnUkd vlála taUgrafovatt do

Inlýna přejt-- li anglický kabinet

oehrany anglických len d!tk f
MatabsUkn ! tam k tomu účel! sv4

Iloery vylt
7 Tampa Fla chlaloje !

doMo v provinci! ťinal del Hio k

bitvl metl povstalci vedenými Ma-ce-em

i vojskem pod velením plu-

kovníka Huareia 800 Špinila iota
lo na bojilti a Uráty povutaloft Jsou

nerneníí Luaret jot Ulce ranén

Ptxlrobnostl chybí Vlet menších
srážek událo

V Jilnt Afrké ohroženo Je panství

anglické značnou měrou a neúspích
eudanského talent který lze očeká-

vat! pád Anglie jen uspíát Proslý-
chá se že Hercules Kobinson guv

kapské kolonie který očekává brzké

rozhodnutí ae anglické Jibo-afric-ké

společnosti hodlá vzdáli se tvého

úřadu dříve ne! vypukne bouře

plnou silou V celém území Matabe-l- ft

tuři povstání a černoši na život %

na smrt bojuji proti tvým trjtnite-lů-

a vyssavatelům nešetříce oviem

ani nevinných ale vraždíce Je le vil
barbarskou okrutnoatl V Transvaa-l- u

chystá se vSe k válce liocrovó

zbroji zimničnoa rychlosti Němečtí

důstojníci cvičí vojska zejména

věnuje se velká pozor-

nost Byla utvořena 'Cizinská legie'
k niž přistoupilo nejvíce Němou

Zbraní je v Transvaalsku přebytek

bylyť sem dodány nejvíce i Němec-
ka Hercules Robinson guvernér
kapské kolonie vydal dovolení aby
500 mažu postavilo se na hranice

Transvaalska pro ochranu Rhodesie

Oddělení toto postaveno je pod vele

ní anglických důstojníků místo dů- -

tojnlkQ angl jihoafrické společnosti

Tuncíy dovídají se i Bukureště
že Bulharsko uzavřelo s Ruskem vo- -

jenskou smlouvu dle níž v přfpadě
války isulharsko postoupí Hušku
města Varnu na Černém moři a
Burgbas ve vých Rumelii rovněž

na Černém moři a soustředí armáda

u Šumly

Čína chce býti přijata do svazku

poštovního a úředně vyvrací že by

byla uzavřela nějaký tajný apolek a

Ruskem

Obchodní smlouva mezi Japanem
a Německem byla podepsána

Krásnou barva

může mlti jen ten kdo lest zdráv
Na jaře velmi mnoho lidí ztrácí
zdravou barvu obličeje jsou bledí
zmalátněll ospalí a nevrlí Nio jich
netěší zdá se jím život často břeme-
nem Kdyby uposlechli dobré rady a
užívali Severeva krvečistitele na jaře
viděli by Jak celé tělo stává se sil-

nějším a mysl veselejší Krev musí
býti čistou raá-- li tělo býti zdrávo a

mysl čistá Severův krvečistitel vám
zároveň čistou krví přinese chuť k

jídlu novou allu dobrý rozmar a
choť k práci Kdo nemá dobrého

spánku kdo je nervosnlm mrzutým
tomu Severův krvečistitel bode vel
mi proipědným Pí Hermina Merto-

vi a New Yorku 409 K 74th Str--
plše: "Váš krvečistitel mni dělá
velmi dobře a vieckmy vaše léky
Také rodiče ai jej velmi chválí" —
tůzné vyrážky boláky vředy kožní
i krevní neraoce vždy vyléčí Severu?
krvečistitel Cena $100 £3-1- (0
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bitoUnf poltltl Man liirkm
oi'i'kn ibiNk4 dřAby ktsrá m4

míli př4vii řnko I řtikoti '% H

ti k thti Cídí íflUífcii luti
tykoupitl il ni sotva utUtt K

ohrftA této IsUtnlm m4 Uuko

právo nbsaditi ostrofT t okolí Ta

lifnl(wan Krom! loho dovoláno

l(iiku i éfnkAfn úiernl proll VI

dívoitoki postavili ptnotl V

PIA války ťlny Japontkem m4

Ibuko vlrhnoutl okimlili do Korci

linko iérovA propůjčilo CínS ně

kolik set duotojnlkli k výcviku voj
ka

Ilul4 fiody iivodí f útfKÍch

na Anglii a VídoloU při lom

vrhijf i na clsařa nímstkého pra- -

vkf lo Němneko nehraj Jíl dávno

v troj'polku hlavni úloha lu jrtia
la od nf ho Anglie Jel nyní msti

m případ Zaváliky "Nor VremJa'

praví: Anglie zachovala se k moc

nostem je! ie a ni spojily zrádně a

Dovírně

V Jiuéku jsou přáttdé shody ru

přestrašeni odkou

pením ministra liethelota

Huskot dlo dejieše z Berlína před
korunovací cara v egyptské otázce

nezakročí a snad vůbeo více o věc tu

zajímat! se nebude jelikož m soudí

žu válka v Jižní Africe s Malahely
zdrži Anglii od boje v Sudanu

Rusko rozhodně popírá zprávu an

glických časopisů že by mu byla
Cína postoupila Porth Arthur

v

Časopisy londýnské vypocítávaj

jmění rodiny Rothschildu Die jich

výpočtft páčí se jmění doma toho
toho na 2000 milionu dolaru kteréž

nabyli za 80 let

John L Waller bývalý spolkový
konsul na Madagaskaru odsouzený
na 20 let francouzskými soudy pro
udavačstvl konané Ilovfim do vězen

a propuštěný na zakročení Sp Státu

přijel do Londna a vypravuje hroz

né včcí o surovosti jež na něm byly

páchány Na lodi byl ukován řetě

zem bit a tyran surovými vojíny i

důstojníky republiky francouzské

Angličtí důstojnici vedouc! voj

sko do Sudanu žádají o více vojska
a všeobecně má se za to že nynější
síla naprosto nepostačuje k potlačeni
derviňft

Anglie uzavřela dle zpprávy

Londýna se španělskem smlouvu za

těch podmínek že bude toto podpo-rov- ati

v akci proti Spoj Státům a za

lo Španělsko propůjči Aoglinčkterý

přístav ve středozemním moři blíže

břehu francouzského aby tam mohla

nglie soustředili své loďstvo

Taliáni počínají se chlubití kolik

dervišu již potloukli a v kolika sráž

kách je zahnali Za války a Habeia- -

ny lak uiouno se cniuoin a2 je
dostal Menehk k Adua a to se muže

opakovati v boji a fanatickými Mo

hamedány kterých se v Sudanu
hemži jako mravenců

španělské vládni listy vyvracejí

pověst danou do oběhu opozičními

listy které tvrdily že vláda španěl-

ská upustila od myšlénky poslali na

Kubu oddělení válečného loďstva a

'obchodními loďmi opravenými do

l8u' Vláda nepošle lodě přes

oceán dokud president Cleveland se

neylovl o otáace kubánské

V Japonsku vypukl mor

nAnf Pp Ulili j tejl 10 i l Hpoj

Ht4ty polá lJI fra aby rrh
kořiinofar lirstl Vanks ítor i
obUkl ďi latA etrýr Hama Jieý

pt4 nfM( komu lianlikoa

politiku Hpoj btimorlsla Mrk
Twain

Vtlom po Aleian Iru IhttsnWř
Kovl ypiiisn4m knílstl lmlharkáfn

Juni imiíM pM Iřeml roky t fiilr
kérn Uradil co hrab! HtrUniu vs

lulbárh rakouk4 armády tanoubi
U (ednomtt dStojní ku v Hradel

Vdova byla dřívá operní iptfaékuo
nsl ji Aletindr ta choť pojal

i Vuřihrudu UlrgraíuJ $m do

Indýn ! poksy Huška a Fran-ci- s

poštvat! sultána proti udansk4

výpravě Anglia se nezdařily
V hyyptk nedošlo doosud k

ládné srážce Hiluacv v distriktu
Suakim vibuiujo vážné obavy Fi

gyptskó vojnko Je na počet nepatrn4
a jest fádourno lby indické vojsko

bylo tam co nejdříve poiláio
Zttmaltkd vláda dovolila Ameri

čaau Ilamondovi jenl obviněn jest
i velezrady odebrat! so do Kapské
bo města Záruka jeho alo zvýšena
na 30000 liber stcrl Vláda britan
ská oznámila lo preaidonta Kruegera
činí zodpovědná za Jejich bezpeč
nost

Kiní Africe budou mlti asi

Angličané pernou práci ne! pokoří

odbojné Makabely Tito vraždi

bělochy a loupl napořád

NeyuS Menelik žádá dle zprávy z

Kíma do Londýna zaslané ta italské

zajatce obrovské výkupné Itálie jest
ochotná na jeho podmínky přistou
piti Zpráva že Menelik vyjednává
o mír se nepotvrzuje

V Sudanu hemží se vša ozbroje
nýrai derviši Ze Suakinu Be oznamu

je že Osman Digna v čele ohromné--

ného záBtupu dervišů ohrožuje Sin

kat Dervisové postupují směrem

severozápadním a útok jejich očeká
vá se co nejdříve
Derviši učinili útok na opevněni

Kassaly bez většího úspěchu U Tu-erup- u

rozložili se velkým táborem a

kopají studně

Král Menelik omluvil se Že nemfl

že poslati svého zástupce ku koruno-

vaci cara a doufá že válka již vede

bude dostačitelnou omluvou

Z Petrohradu e sděluje že ame

nčtl missionáří co nejdříve budou

donuceni k opuštěni Anatolie aby
udělali místo knóžím pravoslavným
Z Havany došlý do Madridu tele

gram potvrzuje zprávu že generál

Weyler chce žádati o dalších 40000
mužfl což vzbudilo tam neobyčejné
zděšení neboť soudilo se všeobecně
že dnešní vojsko stač! ku potlačeni

povstání úplně Ministři popírají že

by měli v úmyslu poslali Weylerovi
dalších 40000 mužů Praví že při

pravují velkou expedici pro mísíc
září neboť lidé již by dnes byli na

ostrov posláni přibyli by tam v době

deSťfl

Z Kuby ohlašuje se přes Key
West že 25000 povstalců se hemži

po provincii Havana a 1'inar del

Hio ničí majetek trhají železniční

koleje porážejí telegrafické sloupy

Španělského vojska je v provinciích
těch 45000 a vlce jich Um ještě
táhne- - Gen Maceo velí povstalcům

maje vybraných i nich 9000 mužů

Gen Masso má jedno křidlo o 6000
mužích na jihu provincie % generál
Lncret vede asi 6000 jízdy Ostat--

ř'i! iiily m výkřiky! HproM IUf
Primtl Dtrtd 4 tví! NmVuu! Pod

rolník! vAm'r OU strmý t yl

BHfJt iikf)f Hrozivé i Itilu
ty pM kal lýw "kamilkem in

Joitoupii vriliMif kMl antnrriiu
Hchbtddrr hrotil ilru t)nelo
hnili n4 liUvu tíikjti knilťi

IVdoí rýW flínké rady rkii
ské přijal v iMfirt iUui ii4vřh Vo

lbnl tijrivjf ltiHn lUlcna tak i

aynl dostane loto pred fíiikou
radu

P Luhlmi hlavním lořalř Kraji

njr událo sn ojfi fptiM tfefnt které
nahnilo ob) vateUtvct mnoho hrůzy

Škody vAak nebyly učiněny 24lné

1'anujl obavy I s otřeny budou

opakovali
V Jiiidufititi odnouzcn byl farář

Fuz na dva týdny do vězení Tyl
dohnal hostinského Adlera nciMá

lým obviňováním jej z rituální vraž

dy ku sebevraždó IIoAtiinký Adler

byl obviněn žo dopustil se rituální

vraždy avšak eproMtín obžaloby jro
nedoHtaUk d&kazft Ltc i po o

propuřtřní neuHtali antiHt-mit- é

popu
zovali lid proti nf tnu a! konvciiň m

Adlerovi Život nadobro zhnusil Fa

rár Fuhí dal prvý podnít k ono umy
Alence o n&bonekč vraždu mezi lid

VídcníCl hasiči jxou na t&vcp

Čát? jich rozhodla ho pro Htávku

následkem íehož viichni propuítřni
byli a místa jich eaujmuta pionéry

Ve VUlni odbýval e nouboj na

řavlo mezi redaktorům Bahrern

jedním univcrHitním Htudentem pro
ontrou kritiku redaktorovu o antine

mittíkíra hnuti mezi Htudnty Oba

byli třžce ranřni je vi5ak nadčje že

budou zachránCni pro kriminál

Volbu purkroiHtra vídcňikího od

ložena byla na dobu neurčitou alo

ntinemité pevně doufají že Lueger
bude potvrzen

V lljecnké zátoce srazila se jachta
vezoucí rodinu rakouského arcivívo

dy JoHtíi s jistým parníkem a uto
nula Pasažéři byli zaehrárřni parní
kem jenž srážku zavinil

V přistaoních městech Nřmecka

staupl v poslední dobfi poóet vystž
hovalcu neobyčejnou mírou 1'arník

'Pernia" odvezl z Hamburku 1108

vyslíhovalcu a muselo jich asi G00

zfistati zpít a počkati až na druhou

loď Mezi nimi jet prý nejvíce Po- -

láku UusQ a Čechu

Vyslanec Spoj Stála v lierlínř
KdwinVbl prohlásil při nakoupení
svého úřadu že bthem krátké doby

urovnány budou upory mezi JíérneC'

kem a Spoj Státy

Nimecký císař který stále rincl
zbraní a staví se na kracíleky byl

by leknutím omdlel když jeho vlak
náhle zantavil tásledkem zlomeno

brzdy f tunelu na hraniních Itálie v

domnění že spáchán jent atentát

Liferdlni tjiolky v 1'orýnwku se

sjednotily ku Ofdave 25lelé památky
uzavření míru po válce nřmeekn-francouzx- ké

dne 14 kvílná 18'Jl

Jlír v Evropo jest prý opét schůzí
panovníku trosolku zabezpečen a
tuožnost války cažehuána

Cgypt a celá Evropa ji k tomu ne-- války lyto námořní přípravy koná-dinu- ll

Jedině porážka vojnka an- - l7 80 poutě aby vyhovělo ae lidu a

glického u Doňgoly neb Suakimu
může ji k tomu donutiti

Unioersihj ve ŠpacěUku byly ano--

vu otevřeny


