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V himlýnt pokračuje se v pro
cesu a dobrodruhem Jamiesonern ale

celá ta komedie ztratila pro nbecen

stvo pftvab neb se všeobecnfi soudí

že skončí jeho propoštčním

V Jíarceloně prohlášen byl stav

obležení Při atentátu zabito bylo
8 osob s 321 tčžce rančnýcb 0 jich
umřelo a 15 jich umírá a 18 jest
rančno lebce Bomba vybuchla ?

okamžiku právč Když lid klekal na

ulicí před oltářem Americký gen
konsul spěchal ihned na místo kde

attentát byl spáchán Když shledal

že žádný Američan nebyl zabit ani

rančn odebral se ku guvernérovi
mčsla aby mu vyslovil soustrasť
Zvláštní opatření učinčno bylo ku

odírané konsulátu Spojených Státu
Město má své obyčejné vzezření

Koluje povčsťjže původcem atentátu

byla žena

Povstdni na Krélé bylo prý sosno

váno agitací anglickou a řeckou

Angličané roztrušovali mezi křesťa-

ny povést' že v případě povstáni Ku

sko zakročí v jejich prospěch což

ukázalo se býti holou smyšlenkou
Hanko Franoie a trojspolek chtějí
zachovati mír a rozhodné nebudou

se míchati do věcí které by jej ohro

žovaly byť by Turek povraždil

všechny křestany do jednoho Hec
ko podporuje povstalce Sbor řeckých
dobrovolníků na Krétu organisován
v Athénách čtyřmi kreťany pod o- -

chranou řecké vlády Abdalah paša

zajal řeckou loď s nákladem zbraní
a peněz povstalcům určených

Brzy vydána bude papežská ency
klika stran jednoty církve a svrcho
vanostt svaté stolice římské Latin

ský výtisk jest již hotový a pracujo
se na překladech do razných jazyků
tak aby vfie mohlo býti uveřejněno v

stejné době Jest to dílo v kterém

papež hledí dokázati svrchovanost
římské stolice s citátů různých otců

církevních a dle staré východní li

turgie Kopie encykliky zaslány
budou všem vladařům a hlavám růz

nych církví jelikož hlavním účelem

dokumentu jest docíliti spojení roz

ličných církví římskou a dále uká

zati Že spojení toho jost třeba Pa-

pež vychází t toho stanoviska že

církev má býti pouze jedna a žádá

vířící aby k cíli tomu pracovali
JYotúímtrické smýšlení v Madridě

vzato důležitý obrat neb proměnilo
se v jakousi důvěru ř přátelství vlá-

dy Spoj Států ku Španělsku Jest
to následkem jmenování gen Lee

konsulem v Havaně Očekává se že

když nabude vlivu na Weylers což

již nyní jeat patrným sám nakloní
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beí přn#i( tdy jítl přestoupl k po

vtleům

'! v listu který iiU králo

vi vladtřVft Ipnřlk4 Jikolio od

p'vřr n% jJí třůnri! Ie pritl strn j

Kubys MPíkujrni viima vsltčsn

lva t% optný d4kt vtělil náho
enk(Sbo rnfMenl a od hrnuti k sv

'olii i i)í%kttffm inovu f neU

vřejfm nlm pf ánírn jwst aby bftb

popřál vhÍMtvI sbřním Apřiřlk
v zájmu viho trůnu katolického

n4roda— Trn iřjm schvaluj r4

tulik Udí a Kfíia n zemi nkrut

noiti p4 hin4 na lidech kteří Jsou

jhak dobři kítollcí jen proto in

( litíjl domoci se svobody dobře vA

da Je svobola pfditkk4 byla by

podporou svobody n4lo!enké která

znamená 6lytek jmlrského halíře

chudího Lva XIII Nešťastný lid

na Kubě ale vzdor tomu doufá ve

své důvěře v boha že tento Jej neo

pustí a nedovolí aby krev hrdinů za

svobodu bojujících byla vylita na

darmo byť by i římský papež své

svaté tělo ku větší cti a slávě boží V

ní koupali chtěl

V Javani vybuchly dvě pumy v

městské vodárně Jak se za to má

chtějí povstalci přerušit! vodní záso-

bování města a chystají se k rozhoď
uému kroku Generální štáb špa-

nělský rozhodl se ustati od operací

vojenských následkem dešťů jež na

ostrově panují Dopisovatel HarpiVs

Weekly Thomas K Dawley byl s

vězení propuštěn

otaini zástupce navrhoval pro
italského generála Barateriho jenž
velel u Aduje 10 let pevnostního
vězení ale tribuna! jej propustil na

svobodu v případu tomto

Ndčdníci reformního klubu v

Transvaalu byli propuštěni

Z Koreje se oznamuje že násled

kem zdržování so korejského krále
na ruském vyslanectví v Seulu pa

nuje obava před novou revolucí Ne

spokojenci prohlašují že králova

nepřítomnost slouží zemi jon k han

bě — Hlad panuje v Tonkingu ná

sledkem sucha a tím épatné úrody

rýže

Pomozme ubohým

Děsné neňtěstí jež potkalo oby-vatelst-

města St Louis nedá se

pérem vypsati ani slovy vylíčiti
Mezi postiženými jest též přes 500

rodin Českých jež ožebračeny a rá-

zem na mizinu uvedeny byly Lid-

skosti láska krajanská káže nám

abychom přispěli jim ku pomoci
Každý v takovémto případě učinit i

má svou povinnost 1 Očekáváme že

naái odběratelé nezůstanou za ji
nými 1

Abychom našim odběratelům po-

skytli příležitost k zahájení horlivé
a vydatné činnosti pro trpící ubo-

žáky nabízíme následující:
Všem těm kteří týdeník Pokrok

Západu neodbírají a během tohoto
měsíce přispějí $100 ku sbírce na

neštěstím postižené budeme iasý-la- ti

týdenník Pokrok Západu de
Nového roku zdarma Jinými slovy:
týdenník Pokrok Západu nabízíme
za 11 00 do Nového roku a celou tu
částku od všech nových odběratelů
kteří v měsíci červnu se přihlásí
věnujeme ve prospěch nešťastníků
Naši odběratelé mají tímto dobrou

příležitost působiti pro hojné sbír

ky neboť každý kdo dolar věnuje
obdrží za týž dobrý časopis v ceně

větší než tolik a celá částka kterou

zaplatí věnována bude k úlevě trpí
cích
Doufáme že každý z našich odbě

ratelů pokusí se tímto způsobem
několik dolarů podpory sískati pro
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třojpolka voJnk4 pildtvky
'irojjiHmnl ttil tliibt

letošního 8 kvttna vypr!í Jesti

Ut4 lhůta na kterou byl roku 191

trojipolek Nfmfkt lulís a IU
kouka obnoven! tím ď lttkmf
ba l li apoft rok p7l koe#m lhůty
t4 ti 14dn4 strany vypovlien! pu-

kli 14 s tím samým trvání jho
prodloužené na daUích št let t

dy a! do 0 května t 1!'01 Po ně

va II pak do letošního A kvitna
smlouva trojpolkov4 ani s Berlína

ani s Ví lní ani Alma vypovíte-h-

nebyla lze tudíl pokládat! troj

spolek Ji! mlčky ta prodloužený
a! do jara r 1903 Ze účel troj-polk-

u

nevyhovuje nám Slovanům

je tnárno

A druhý oříšek dstegační je mi-

litarismus který rok co rok vyla
duje větších a větších obětí Kos

počty rakouské vrcholí v titulu

"vojsko" jehož potřebami společné
výlohy úžasně rostou

VttUfíikd rada Mi Vídenská

otázka po známém slyšení dra

Luegra u císaře poněkud uklidně-

ná nabyla pojednou zase příkrosti
Usnesením antisemitské majority

nepřijat ta kandidáta do městské

rady žádný žid na kteréžto usne

není odpověděla liberální menšina
tím že Žádného svého zástupce do
městské rady nepošle ve které jí
nabízeno jak tnámo 6 míst To
likéž odvoláno bylo 14 členů 1

okresní školní rady vídenské

lavice nimeckd na márách

Předpovídali jsme to oné pyšné
straně že skončí jako staročeská

hle předpověď ta stala se skutkem

S levicí je opravdu ale: rozpadává
se V následcích toho žalostného

úpadku konali Němci % Čech schŮ
zi o které se vydalo kommuniké

které tni že se obšírně jednalo o

politické situaci a setrváno na

usnesení v nejbližší čas svolati do

Prahy velkou schůzi německých
důvěrníků t Čech Inu sjezd to
levici jako druhdy Staročechům

nespraví Měli jednat liberálně

neodvisle — neměli šilhali po hod

nostech a přízni nahoře a měli po
čtivě pro lid pracovati — pak se-

děli dodnes pevně

České vici: 1 Morava Nová
klcrikálni strana Po dlouhých
dlouhých příravách a kejklech se

řaďují se tedy konečně páni ultra
montáni a klerikálové moravští

pod auspiciemi římské hierarcho
ve samostatnou "katolicko polin
ckou stranu na Moravě" a odůvod-

ňují tento svůj krok tím že staro
česká konservativní strana morav
ská vstoupivši do klubu mladoče

ského na říšské radě a přijavši

program ta svůj zradila a opustila

prý tím "věc náboženství a víry
katolické" na Moravě

A tak jako před věky na Morav

ském poli tak i dnes zní hesla bo

jovná: "HIm" nebo "Praha!" My

nepochybujeme že probuzený ná-

rod náš na Moravě odpoví římským
klerikálům na jejich zrádné svody
uvědoměle a rázně: Příští volby
to dokáží —

JUoraviU velkostatkáři bet rozdílu
národnosti uzavřeli kompromis A

jaký I Jak se zdá mají konservativní
velkostatkáři se stranou střední a

stranou Chlumeckého už vyjednáno
Že v novém sněmu má náměstek zem
ského hejtmana býti vzat se řad

jejich a sice v osobě opata Korěiana
a nikoliv te řad poslanců českého

lidu Jak se vláda k ujednání tomu
to zachová není dosud rozhodnuto—
ale tolik jest jisto že úplné opome-
nutí zástupcův převážné české větši-

ny obyvatelstva moravského v praesi
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Btdermvo iiaihá t"t i J na

uryeblenl prací a lrik Ji h skonco
vání kdrlto rr inistertvi líiníTyovo
ptk přej st průtahu a shody Jnorn
t4tímn tely jikřhoel pioviori
IeS to je celkem lhostejno flei bňoj
l ohledu na bopo(řtví národní
nezáleží na provisoriu sni na dpfini-l- Ut

vyrovnání jim jedná se o pro-
cento píNpěvku na společné záleží
toti Jel svými miliony daní platí
samo Klesne li jeho povinný pří-

spěvek získají Čechy pár milionů

úspory Proto ten zájem na vyrovná-
ní a tisk na poslance kteří v tomto
ohledu dojista vyplní tvu povinnost
Volební oprava přijatá už jak vidět
má vliv na vyrovnání Badeni se

bojí o vyrovnání ve sněmovně s děl-

nickými poslanci VI proč O

provádění voleb dle nové opravy
totiž o prováděni voleb dúlnictvu
stalo se už usnesení Volba v nové
5té kurii bude zajímavá Utkají se
tu národnosti a mimo to hlavně ka-

pitál buržoasie a dčlnictvo Jako
dělnictvo organisují se ale k volbě v

Sté kurii i občané jiných vrstev pro-
tože v 5té kurij volí vflecky vrstvy
pohromadě Kež volební bude tu
velká a místy veselá

Rozmanitosti Ur Thun oživl
Hrabě František Thun má zase úřad:
Byl jmenován oejvyššfm hofmistrem

arcivévody Františka Ferdinanda
ďEste Jmenování jeho uveřejněno
bude co nejdříve Arcivévoda Fran-
tišek Ferdinand ďEste měl dosud
jenom komořího stejně jako jeho
bratr arcivévoda Otto jemuž nyni
přidělen jako nejvyšší hofmistr kní-

že Alfred Montenuovo jeho choti

pak arcivévodkyni Marii Josefě
jako nejvyšší bofmistryně kněžna
Františka Montennovová rozená
Kinská Arcivévoda Otto kterýje
velitelem 0 husarského pluku v tío-pro-

ni

bude záhy přesazen do Vídně
Ferdinand ďEste mimochodem ře
čeno je ale nemocen a to ač bo to

tají nebezpečně Tím ovšem otázka
i následnictví trůnu rakouského jest
v pochybách Došlo by pak na
mladšího jeho pn případě až na

jeho bratra

Francouzako-Česk- é styky rostou

Zamýšlí se uspořádati v Praze fran-couzs-
ká

výstava v místnostech jubi-

lejní výstavy Ale toť so ví že na

podnik hned se kasají německé áor-nál- y:

"Výstava ta byla by prý drzým
okázalým osvědčením česko fran-

couzské protialiance ona konala by
se v místech zemské jubilejní a ná-

rodopisné výstavy které byly vysta-
veny také penězy německými" Svou
stať končí listy těmito slovy: "Jsme
zvědavými co učiní naši státníci
vzhledem k této výstavě" Inu af
činí co chtějí — ať ji i zakáži tím

jen styky a sympatie francouzsko-česk- é

posilní na ně upozorní a dodá
jim váhy Neboť zákazy dráždí
posiluji a vzbuzuji sdílnost

Obilni stav Osvědčl-- ii se staré
pořekadlo máme letos nejbezpeč
ní i Jí vyhlídky na dobrou sklizeň

Studený máj v stodolách ráj a v

máji nema pastuchovi bol uschnout
Obého uštědřil sám "líbezný" máj v

hojné míře Na četné poptávky ne-

dostalo se žádných špatných zpráv
o stavu osení ve mnohých krajinách
jest stav obilí mnohoslibný V po-

sledních dnech měli jsme pravé
letní počasí tak že rolníci prozatím

průběhem povétrnosti spokojeni
byti mohou — Leč bohužel není
všude stejné Místem řádily přívaly

bouře Tam ovsem ]o škody na

miliony Klatoveko TymAt6 nad
Orlicí Polabí a Moravy Bzenecko
a Ždácice i jiná místa hrozně utr--

Pl
J očiii se změnilo — Mame ko

nečně teplot Pozdrav! — anp

muHbr meíká tt VMni mři

dii lii-nr- i 11 rff Frtnňiki Jief t
rK'ňír ilisnlMrh f4li(ti

hř 0 dur liow Wbo sllil mr }

třeba iMlill v Mj oj Hiátech ío-- t

nkoqskfrh kormuIátŮ ltkrtmký
gen konsul v Nw Yorku Iifilirll

právě mešká HiktMkti na do

volené nevrátí vle na niMo své

ho působení

í Vlítni ri(iiin'tjf Je stav

(kfciknlhtw Františka F'f'lirianli
následníka trůnu Jt bez nadějný § že

bratr Jeho Otto stane e nástupcem
na trůnu rakouském Tím prý ztratí

Otto nároky na velké statky jel
iřr J!ou do rukou ženy prince Lud

víka bavorského

V runké vesnici Liteívtky udála

ne urážka vlaků při nlí mnoho lil(

bylo zabito

Var odjel z Moskvy zpět do Pe

trobradii Ohledni súčastněnl se

jeho plesu u vyslance francouzského

v den katastrofy na poli chodinském

pravil Že vystoupil tam jako herce

na jevišti poněvadž toho diplomacii

vyžadovala ale srdce jeho krvácelo

V Jlerllní jsou co 1 rozrušeni nad

správou o pozoruhodné udaloHti

která ubílila se při hostině dávané

německou kolonií v Moskvě princi

Henri Pruskému bratru císaře

President kolonie ústa-vičn- ě

pronááel pHpitky princi a jeho
družině Dříve jeáté než president

tvoji řeč ukončil povBtal pradce
Ludvík Bavorský a udeřiv pěstí na

stůl svolal: Nejsme ani družinou

prince ilenriho ani vasaly císařo

výrai jsme spojenci Viléma II
Jako taní stojíme na straně krále

pruského po čtvrt století Učiní-

me tak vždy kdykoliv Německu

bude hroziti nebezpečí Němci

míli by míti na pamětí tuto okol

nost a nezapomínali historické dyna-

stie země" — Vzhledem k prohláše
ní tomu "Voss Ztg" praví: Ludvík

Bavorský zdá se že trpí chorobou
Ukázal Itusftm a Francouzftm že

středisko intrik proti Némecku je v

Mnichovi Nat Gazetle: Princ

Bavorský zasluhuje pokárání za to

že ukázal cizinř Že císařství nčme-ck- é

ohroženo je partikularismem
Princ Henry bratr císařův je na

cesti s Moskvy a očekáván jest v

Berlíne dychtivé1 aby podal vysvět-

lení c celé události

CUař Vilém nímecký zaslal pre- -

sidentu Faureovi depeši ve které

vyslovuje soustrasť svoji nad úmrtím

francouzského státníka filosofa

Julesa Simona V depeši ne praví:
Francie lká opít nad hrobem velkého

vého syna Podléhám kouslo osoby
sesnulého kdykoliv vipomenu oních

dna kde svou vzácnou snahou bledči

k umlrnřní bídy pracujícího lidu

Též vdově po semřelém státníku

saslal telegram soustrasti

Hémeckí litty tocidlnl píší proti
"železnému králi" a barona Stum

roovi jen! půjčuje císaři peníze

obriňujíce ho že vlivam svým u cí

tře pQsobí na obnažování míst

úřadnickýcb svlášti soudcovských

I ty nejvyšší úřady závisí od Stum nešťastníky Vyd Pok Záp


