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Ve Vídni připravují m k n&víttHC

cfnaře Vilíma které Jlo rozrachu v

krutfch diplomatickýcli noal'-- bude

milí veliký t ýznam Nřmccký kanclí-- ř

Ilohenlohe jřiji-- l již do VMnř Oba

cfnařovó při tito nchfiící! chtfJí mílí
t41e vó první r&lce u eb

ÍWy nového jmrkmistra víden

nkího budou odbývány 18bo dubím

AntlMemitó připravují m k tuhému

boji
Ve Vídni vySid druhý Hvzfk o

Htopisti Františka Ferdinanda ra

kotifkóho ntÍHtupco trfinu obnahující
v Jtho popimi ccttty kolťm nvt'ti ná- -

Nlcdující kapitolu o Spoj ht&tccb

"Vhp co jHrn vidřl v Hev Ami-ric- o

byly mocné bory hluboká údolí

nekonečné prérie obrovské veletoky

vodopády jfxura moře a nezměrné

vzdálenoHti Vmo to má nepopíratel
ný karakter velikoHti ale není to

Apriot iví fl u ttriftinf am

řlckJio kongfutit vih a dopmiltljí
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lví a kfilcrnl v iitm abiva smynln
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rickf tijil # t í I a i ivll přínn
tyiřov4ní J berpotdiyti povda
k tkthpn konríím pro MpanUk
vftbf JVivifílil na dřwhí !Mn

rouř-n- l tfti4lno4il vojka nř
ron lil 14 lnj h thM% tak v nJ
bohitííi h provinciích Havan a Pínař

dl líbí thíi kalého vsra r U

4p!m l Iltviny vllileíni Po

vulri siávají t4l o IfiínAjiíml
a táhfioiies krijíniml Spnl6rri pří
mifýml 1 411 a ničí majetek napo
řád Mimtlý týden Jfth nakolik

reettijíefeh i HlMfiy f Ji ta v ni k(l

do okÍ vsnkovikfch V Managtía
ai U mil rul Havany xastavan byl
vfii f elon aluíSrí odínjch povetatcA a

mbivéi jí h otáial m ko'lho idatl
ho xn4 Kdyl tnnto pfiavldčíl pra-
vil mu ft len ''Obrať a vrať do

Hivany s avmi paailery aby byli

svřdky Že' mn# 1 1 viděl a řekni

geni-ríl- Weyleroyl I Antonio Ma

ceo x d na něho čeká" Kočí ovšem

"kamJité uposler hl vidor tomu ala

chrání se WVyter vytrhnoutl proti
Miceovi který Jest doposud f Mana-gu- a

Onehdy opět objevili se tři

povtali na koních v Marianao

mil od měsia Havany před jedním
obchodem a vybrali kupci vše x

obchodu když zapřel že nemá u sebe

žádných xbraní Celý ostrov krom
města Havany a nejbližšlho jejího
okolí nalézá se v rukou povstalců
Město Havana samo Jest na rychlo
opevfiováno Jak na straně k pevnině
tak k moři proti mocnému útoku se

strany Spojených Státft Francouz-

ský resident na Kubě plše pařížské
mu Soiru o tamní situaci Praví že

jha španělského obyvatelstvo se zba-

ví Vojsko dopouští se na Kubáň-cíc- h

těch oejvětších ukrutnostf

Vesničané vražděni jsou na celtách

a vraždy tyto označeny jsou jako:
povstalci pobiti na bojišti Ostrov
nalézá se ve hrozném zmatku Mno-

hé rodiny se vystěhovaly Dodává
že vojsko španělské pobilo 23 vesni-

čanu v Guatao 10 mil od Havany
V horách u tían Miguel zdržují se

povstalci a soudí se Že chystají se k

větší bitvě Španělské vojsko na
Kubě čítá nyní 150000 muŽft

Generál Weyler guvernér ostrova
Kuby telegrafoval do Madridu o

jízdu Ministerstvo války připravuje
rychle jízdné posily

Seznam kandidátů do sněmovny
poslanocké za Kubu a Porto Rioo

právě byl uveřejněn Z něho mož-

no seznati žo z 30 poslanců na
Knbu bude 22 náležeti straně
union-constitution- za Porto Rioo

pak ze 10 deset a dále ze všech 46

poslanců za západní Indii pouxe 10

bude rozených v osadách těchto
Ostatní jsou Španělové jií nikdy v'

osadách nebyli Skoro všichni re- -

publikáné ve svém programu právě
uveřejněném prohlásili se ve pro
spěch samosprávy v Západní Indii
a většina dynastických liberálft jsou
pro to aby osadám dal se horae-rul- e

v plné formě Jak minulého
roka ujednáno bylo za Sagasty a

Abarxuszy

Z Afriky dochází zprávy že

derviši vzdali se úmyslu útočili na
Kasalu a ustoupili k Berbera a Iiu- -

ratu Zvláštní splnomocněneo byl
vyslán od lorda Cromera k neguso-v- i

habešskému

Z jilnl Afriky oznamuje se po
znovu že král Lubengula je na živu
a že on sám a nikoliv syn jeho Jest
náčelníkem Matabelft proti Angliča-na- m

povstalých Sděluje se že starý
Lobcngula stahuje své vojsko a hodlá
na zdejší místo udeřiti a četou svojí
moct válečnou Nevěří se povčstí
1 domorodci opanovali okres Zam
bezi

tih!idm k mktrn fcub4nkí Vláda

Mik J"t fpiřoi aby tabřániU

flfrt pobbftm přoJvAm Proto
! Mlk4fnf lřffří Ul k4r4 ji a

rtrtftf nrxti tthtUm Jdn4ní amři- -
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ml patrny Vl id # díl-nlkí-
J

k 'p UMf klrr hyn
Mlt lí h f 4 f fttdltt a i'tKr) ni!t-li- ji

ni Kbí eol jt řiby!fc
AjinANkti af přilil patrný ?ihldm
k 17 milionům oball!v Jhol
irii'n4 M Jon li bí nio ndli}(i'í
dffihá Í4t Icbrá I

V NilM Ífc4 vytfího-vitc- 1

nt prVphvnf loli aby op-i-tíl-
i

if'! vllt obbř!i n ta
oceán

fťitit l nrmddii omtfVb'rt1 v

Waly I ( alf aby niotoupila po-

chod proti Akrchii kolm ná-ho-
l

pkípřiy j#fn ohromná iáti-p-

drviíi
V r4 íní hoví oku

fnlivní NárodM titupttetlvo #

aiávati má I dvou anírnoven x akttp

lify a Mftátu Hou!ifiA a oinv
lnu Je } doilo k nové opit kříi mi

niterk4 Nové mifiílcrtvo má

býtl ettvi(io i viech trn
toliko novou ťiUvu Za

tím áílem byl i Kmtíú pivolin k

králi AUiandrovi llitič j't hotov

v nuutálfiím miníttertv6 súéatniti
se úotavnfch prací Nové mininier-stv- o

třídili má Si inió um jí lením
liberál jeni jií opětovné n úéatnil
v kabinetech neutrálních Půjčka
činí Srbnku atále JeSlé rozpaky Fí

nanční syndikát nechce připuilit než

emÍNní kurs dluhopiwn 69 a nikoliv

92 čímž úrok značně vzrůstá Fi-

nanční nesnáze jou i nyní vlastní

příčinou k obratu v domácí politice

tSjezd jiholoMMkých panovníků
Srbské listy oznamují že během mě

aíce dubna sjedou e v J5ř leh radě

kníže černohorský Nikola a kníže

bulharský Ferdinand Koburský

Alexandr král srbský hledá si po
mocí svého roztomilého tattka ex

krále MilánanevěHiu Starý hýřil a

darebák Milán odjede prý do Araeri

ky aby zde našel svému podařenému

synáčkovi nějakou millionářku která

by byla ochotna za několik millionft

koupiti si titul královský Za to ne

bude lacino a že o nevěsty též nouze

nebude není pochyby Srbský národ

učinil by nejmoudřeji! kouRek kdyby
královskou rodinu Obrenoviču ze

zorné vypráskal dříve než přivede
zemi k úplnému úpadku Mladý
Alexandr nastoupil šlépěje svého

otce lumpa a slibuje býti nemenším

darebákem jeho Jest finančnó na

mizině a nějaká hloupá americká

husa má mu zaplatit za královský
titul několik milionu které její otec
na dělnickém lidu americkém vydřel
Z Kočka naproti tomu so oznamuje
že přijel tam král Alexandr jest
hostem královské rodiny řecké a

chce pokusiti se tam o své štěstí

když již všude jinde byl odmrštěn

Z Venezuely se oznamuje do

Washingtonu že president Crespo
hodlá poctíti americké občany kteří

bojovaly pro svobodu Venezuely

pomníkem z bronzu Následující
Američané jsou zvláště vyjmenová
ni: kapt Uonahue lieut Isillop
prostí J (lirdner Charles Johnson
O IJusgrud r I tJeorgo L) Kem-p- ér

M T Ilall J Ferris a F

Farguahnrson Občané ti přidali se

v New Q rku k výpravě Mirandově
v 1805 aby osvobodili Venezuelu xe

španělského jha Byli zajati a xa

Htřeleni všichni od Španělu u San

Filipe Jen Miranda unikl a později

IiodepHal prohlášení neodvislosti

jejich bude postaven v
Puerto Caballo na míslč kde zemře
li Na prftčelí bude erb Soustátí a

erbem Venezuely po boku a po
stranách budou vyryta jména Ame-

ričana těch Odhalení pomníku
bude 4 čett jnce a bude e slavili po
tři doy v celé zemi

íptfto-- í #4wlnki k bnji kib(ntm
!' Mjl( ivihy Uih onlilií t tom
I ií4t koriř:ří j! iřolo po
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ďpb tu%} k přWhmtty tyvoltljr prj
Íilibo"it (íMk i ftďrA jt o-- f

po4tkrt dUm řl4!n(lo
!ly líouřcoU

V {'unii # Křincil pohřiéria ťyti
f přvolifiiiri k'i!ct drř veliké

ho lhlJHřnkhfMii h"l Kmotry

byíipfirxi WUlj flkovfHlyři
mklfibnriko lf#riikl Morální
li kf ftifk v#lkokftíli(# Mu hleU V

Hm Jlom-- i dn# 24 ánor lÍM nt%

fřeřJ t bribrko!( Mí-- rbuMko'1

droíi (řinr# tíiktil4i Btkého
a j#ho minřjniuck4 Jny dcery

latinovy lil ifll vňil cara

AUundrt a zivdii po-ln-
ít k io

putini to nviikn armá

dy rukí M njRjžfm crtm
vtk Mirhaila v dobrém j?4ullví
Anjlitl irtiníitr oMtiit Chám

Uíliin vydít prohláílení o Uvn
vřeí v Jilní Afncff din řhoI po
vetání MiUbeh dá ne potUčiti po

moj í toliko 500 mulft Jií loraní
ování byli v Mafikinu

hmdýutki ''Djily Newn" dowtaly
Zrávarni x ()bny ! odutoupenl

l'rt Arthnru liikn ntnn na kut
kem aŽ dlltí budí 11 Ilung v

Mokvé u přitelitonti korunovace

cartikých manželu

piudhko řinčí opét zbraní ná

aledkem unnenení kongrciiu ale

trochu tišeji než dřlvo Vláda praví
že neodmríCuje nmlrnou akci Spoj
Státu ale d Hvých záležitontí nedo

volí nikomu ne mínili Jinak jxou

Hjtanělové připraveni zdvibnouti ru

kavici jim strýčkem Samem vrženou

Katolická Htrana junt ovflorn první

jež nabízí pomoo ku boji a nenávi Jé- -

nou republikou Kardinál Sinachi

arcibinkup Valencijak jako předně
da Hpolku katolických dělníku ve vé

depeňi přednedovi minintcrtva za-Hla-

ve jménu 60000 délnlkň nabí-

zí pomoo tčehto jako dobrovolníkft

kdyby došlo k boji ne Spojenými

Státy Spanělnko konočné prohláni-l-

že jest ochotno dáti Hvým osadám

namouprávu 1'ryní cekretář Uuborg

ponlin byl na Kubu aby pomohl

gen Weylerovi v pádu diplomati-
ckého vyjednávání povstalci Po

celé zemi zřizují He Hbory dobrovol-

níku a bojovný duch zavládl mezi

lidem Knéží katoličtí jnou první
kteří Hvolávají tlupy dobrovolníka

pro případ boje ho Spojenými Státy
Jednotlivé provincie nyní závodí v

tom která vypraví lepAí organinaci
Okolnont ta je velmi důležitou jeli-

kož za poslední války na Kubé

nepanovalo podobné nadnení a loyal-noM- t

a není pochyby že vyvolány

jiou tinkem v odpovčď na výhružku

Sp Státft

ŠpanlUký kabinet radil ee v úterý
dlouho do noci ohledně revoluce

přijaté kongresem Spojených Stálil

Premiér Canova a Petnan minintr

zahraničních záležitOHtf prohláMilj

pak žo dokud prenidont Cleveland

nepřejde k činu nebude jednati ani

SpanělHko Ministr námořnictví

admirál ISeranger předložil kabinetu

tádoHt xa úvěr 23000000 peset k

účelnm námořním I

tSjtanéUko pracuje na opevnění
břehu pro případ možné války se Sp

Státy Pracuje ae se zimničným ca

pjetím V MadriiŽ byl pootxlržení

zprávy o hlasování kongresu atav

vécí tak povážlivý že američtí turisté

skládali své věci a odjížděli rychle
xe Zfmé Itrchlfk jižní dráhy do

'ařlže určený byl jimi přeplněn Sta- -

denti a členové národních tlran ho

ti'iftnt řiAnj m aby ifoln
b! přlít Ním fc i pK'-Uk- '

H liři cftf Vil'ři k if Jirt&tcrn

Min ř hi' f !( ftíVfiMva

{řui''í ř ikfi' v? Vřik'ři' hi

í'4fiy ]'! ih4mky íi
př4 i b!lií Nmtkm fa

rmfitl" ďitknit ] í řho4rfrí

(f Íiklftk4'nli Itbífn-ť-t ífiftroiU

A' iOI 4 '♦ l i

vit Wi'in i křnjřc itfibM imy

d l#irli Níif k Uk"'i

fthnnlkj litilf fl i4 n'í íllili

fV 'Ufiy vtjifikori pilkofi
Námořní I fimrítí břitřov!t w it
ivtik1! byiffň #dKt imní túrnořiiíky

ÍHfkfmí
JlfUlí dppii H!tilirďi přiví

I" ni zimu pfVI!tIni bid řUkm'i
'i'fn i přďoha J4 I tjb í i-- t roíinr'

}tt nmerkťhn IhMiio 1 ohrnřn"

UnM tříly A obyjný h kfiJikft a

o Víc teényrh I" II

jDt toho náhledu In fík& rvlt
přijmu zákon o dani x cukru ná
uledkem kterého ceny cukru v Ame- -

řícfl budou Htiíieny % cukerní vf ro
bo v Nebrance l'uh % v Kalifornii
nadobro xničera bud nedot3n-l- i

ovSem cukru náíeítté ochrany
reci procitni

Z 1'drohradn dochází zpráva o

původu poveMi ío doktor Nannen

objevil ncvcrní točnu Zpráva přiňla
2 Tomíka 'roHtříjdoictvlm kupce
K uínareva utrýce Kandakova vlaxt

ního původce povčti Vychází na

jevo íe na Novonibířakých nutrovech

byly tři vpravy hledající mamutí
koKtť t nichž jedna vrátila no a edd

lili íe viděla v HOUHedHtví ontrovA

loI Evropany 8 žádnými lidmi

nenetkala Kandakov jemuí cla

nové výpravy mamutí konti hledající

zprávu tu Hdélili soudil že ona loď

imiHÍ býti jÍHtč Nanucpova a dopHa

do IrkutHka odkud povč-H- vyulána

byla po celém uvité Na novonibíř

Hkých ostrovech nalézají ne až donud

obé výpravy loven" jež vrátí ho v

listopadu a přincriou nepochybné ni-

jaké podrobnosti

V Mok))é jest již nyní nedoHtatek

jiříbytkft pro hoHty kteří ujedou e

tam ku korunovaci Hotely

jou již vesmén pronajmuty Obydlí
z třech mÍHlnoHtí Htojí $1500— 112500

Jiuskd vláda nahlíží žo byla chy
bnou nánledkem ukvapeného jednání

vlády francouzHkó vnucená ji politi
ka v záležitoNti egyptHkó "Védo

mo ti'' o tom praví : Bylo nemÍHtno
že chtěla ne Anglii upříli pomoc x

fondu egyptHkého Kdyby ho tak

nkutečné bylo ntalo pak není póchy

by že by Anglie nvýra nákladem do

byla Sudami a nmledky toho byly

by horAí než když činí tak nákla-

dem egyptkého fondu Nyní ale

Htávbjí závažné příčiny proč ruunf

Anglie v případu dobytí Sudanu

hnUi ohled na jiné

Hoj mezi francouzským senátem a

radikálním miniHterotvem ISurgeou

novým nejen neutuchl ale trvá dále

Senátor Dcinolo prohlátil že Honút

zménf madagaMkarnký úvěr tak aby
onlanecká nnérnovna ještfi lo konce

iněHfcfl donuema byla k odpovčdiby
nenát byl v Hlavu znovu boj proti

- i- — - -
d&vřru a prohlaíujl podobné chováni

I

I Kvropan tvyklý a pří níž příroda

rotlaďuje ncjkr&néjHÍ utruny v lid

kém rdci Jent to velikost etiou- -

ben4 b Lrlým Hebevřdomlm moci

kter& chr&ní neHéetnó poklady proti

ruce jei ho lukotní p'j nich napřa

huje a tím lidstvo k boji vyzývA

Amerikáni byli nisein t naneho
na krví z naňí krve a přec Jmou nám

dnes odcizeni Oni připfinobili ho

zemi jií zinkali JťHt to nepopíra

telný úkaz velikosti v jejich povaze
ačkoliv jo tato £alo hrubá ba i u'á

' íející"

lr Itcrt který utrpřl haneb --

noa morální porálku na říínké radé

pro uvé krvelačné jednání n černo-

chy vyulaJ na nouboj ponlance !?

bel ISebel víak mu odpovédél
í lo nechce rtico ttvé krví ieho to--

Hkvrniti ježto prý má dosti n jeho
morální popravé Z to ponlal IV
ternoví voje dílo ''Zena a ocia- - kabinetu xahájiti Mfuční lintu v

linmm" jež vyílo již v 19 vydání zá!nlitoti té e různí Mírné repu-vyiýv- aje

jej by ni je přečetl že j blikánakó a komtervativní lity vy
ho po té přejde víeebna krvelačBlovujj j0iiVtnf v0 n!11 tjm je
no'" miuinlerutvo ih odkoupilo po tom
A'ni£é Jloheolohetitmevíi kirirléř L 1 v 1 nát cdrLLtil ha mn vslnviii' 'if

Í ca xapřeugtj idríal íe ve v Paříži

li


