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Jifí f muí poíltl putováním
frpy t ("atifornif rhtíif It n tí-- ú t
m l Vo-lo- u HJf pirtlrl tm lUiifi

chrl proto npoiornitl J n putování
rbkrov ky fWkm H kaJdfm rir
kuláfsm poll jim J!toa íAt faf
vého srnMti (Um vím rukrotky
bi !oi ptovlt tím st tnou hru

hilStmi Já rpořbuji iikiřoi
cukrovku ktsrou sklidí a ik'nh rnhj
lud spásou irní Zfskal jrn fť
pt#nty Joii iipvyhnutrlity ku

výrob řfofho cukru ulílkom
Hondírn fs nimi dáni zaklid k fot
táhlému a prosperujícímu prAmy!u

Ilyl jsem v kU'm vti(m cukrovaru

v Nřmwku NVinalt rádi cizinc

než já dostal Jsem se všude a vide

Jsem to cn Jem si vidéti přál Dno

4 t ra oljíldím ze Houthamptonu
do Hojených KtátA a zahájím ihne

prácí ve třech neb čtyřech továr

nách Část strojů jest zhotovena v

Německu (Matek sestrojen bude

doma jakmile se vrátím Počítám

že spotřebuji dcnné 3000 tun řepy
což znamená výtřžek 450 tun cukru

denné Dosud nevím kde založím

své vlastní řepové plantáže Pro

coMtují Californii a tkoupím nej
lepftí pftdu Podle všeho vystavím
železnici vedoucí ku všem plantá-
žím cukrovkovým než dosud není to

jisté S nčmeckými odborníky jsem
nemluvil Sv

á'i Charles iMlke známý státník

anglický uveřejnil pojednání o si

tuaci evropské v némž tvrdí že

nedalekou jest doba kdy bude

osamocené Anglii méřiti své síly se

spojenci Francií Kuskem a Něme-

ckem neboť zemó ty již dlouho žár

livé hledí na úspčšnou osadní poli-

tiku Jak zachová se při srážce

té Amerika nedá prý se doposud
souditi

Vyslanec ) Států v Londýné
Hayard pravil při banketu mčstské

rady v Gainstonaugh: "Má to
velkou důležitost když obyvatelé
z obou břehu atlantických sejdou
se dohromady a a pravými pocity

pijí "na zdraví svýoh vládců"
Doufá že nikdy nepřijde doba aby
přípitky tyto pronešeny byly a

menší srdečností

Černohorský kniie Nikola a srbský
král Alexandr méli schůzku v Hile

hradó ve které jak t Vidné se sdé-luj- e

umluvena byla smlouva mezi

obřma eemémi Uhři dokonce obá

vají se a do svžta roztrubujíže utvo-

řen byl spolek všech slovanských
státu na lialkáné proti Turecku a

Rakousku pod ochranou Huška

V JUnicfuwi prodávají podomní
obchodníci obrázky prince Ludví-

ka a nápisy "Spojenci a ne vasalo-vó- ''

kterážto slova pronesl prino

proti princi Jindřicha pruskému
na banketu v Moskvé Císař Vi-

lém přijal na jachtfi "Ilohenzol-leřn- "

prince Ludvíka bavorského

Též bratr císařův prino Heinrich

II díln v ltmlj pravil k po
áď v forti(řoy# blíls hrnlrtls"
ko lotřlrtikff h l!(rft K

ktr ritlMhm pitřl so!i-dfi- í

Jtjíl Klf tnf obyt itsl fiiím
r4řflm potUísnl byli píli nás

vjlknn'4 hrtntfxt li k u Ittnost
rnusf fMlirriití

ftihtiif v Tirfkt ri4tlkf m y
vt4fi( n KM stává ov4íliow

Povstl!Í ftM Vnjkf Vitu kfi ss

bouM I4 lJfe# y U' "fií msdy P l

f foliriilá i blIJÍ ryrhlým kro

ksm (l#oriíl I5roviA iil nový

křťfkf ifivsřřiř n otrot
Křit# ti lil přokliřfnisl s ktr4

Jffm ttirek#lio hIi4b stíhma
J milost vim potlf1m Jil ilrift
lolí a k 'ř4 Ikn trátl nár fní

hroitiáí Iřní Jnt vyi4fio by přání
Itďi IbnWilo Mnoho itrr-kýe-

bttilíon dss#rtovslo drtneujl
krsjinu přcpidijíie ltnl vojko
(ti(4novo Drúiof4 v Mlé AH s

vílMMtřili a Atmhj a Pfrlany

pusto! srjinu vcj'í snait
tDtliříti Jn ra rukA tifnftli'1% Moozt

vysUncu praví Jn 41n4 kri

ji nsoJtrtnou JSudoii en nsjdřívs
Iállí aby Porta potUiil ttspoknjs
na KrelA Turecká cennurt potlačuje
Veikrrs tplpgrainy

Ntn)Htákl iifirnvť rddiíuji"
ž trojapolek deíiiiítlvné byl znovu

potvrzen

V Jtimtnte nalézá se 90000 Mah

ilistft připravených k Ixiji

fydkoný lystaru--
c T F líiyar 1 v

Londýné dávat na o!vu Mvrtého
července veřejné audience V JJe

nátkách oslavovaly mio válečné lo

ui prohlášeni neoilvisiosti a na po--

česť amerického svátku též italská

loď (hlilei vypálila VI ran Ivon

sul Johnson dával banket

Z Honolulu dochází zprávy že

Jmenování McKinleyho bylo tam

příznivé přijato neb má so za to
že jest přízniv připojení ostrovft k

Spojeným Státftm

Cholera v Eijypte" dostala se Již

do anglického vojska postupujícího

proti derviSUm Dva vojíni angli
čtí zemřeli a 27 Jest jich nemocno

touto hroznou chorobou ve Vadi

Haifu

Ijondýntké "Daily News'' přináš

zprávu z Odřev že v Mizubiči

gubernii kyjevskó přepadlo oddélenl

ruských vojáka židovské obyvatel
stvo vyloupilo a zničilo domy
usmrtilo nékolik osob Mnoho ii

v

ných bylo porančno Zeny a dívky
byly prý zhanobeny Celá aféra

byla pouze pomstou jednoho důstoj-
níka proti židovskému majiteli ho-

stince který se zastal jednoho mu- -

žíka když jej důstojník onen ne

lidsky týral

Jliskup 1'alconio i Acerenzu jme
nován byl nástupcem papežského
ablegata ve watiingtone f alconio
býval dříve profeftorem filosofie na
katolické koleji v Alleghany Pa

J'ovstalc% na Kreth přijali řeckou

vlajku s byzantinským orlem u pro
střed Kecka vláda omlouvá se že

nemaže zabrániti výpravám dobro

volníkft řeckých které organisují se

na pomoc křesťanům

Kretské zákonodárstvo nesešlo

se iiyio rosnoanuio ju preaem
že těleso se nesejde když velmooi

nezaručí členům svobodu Oby-

vatelé provincie Kissamo počínají
voliti zástupce pro zamýšlené re-

voluční zákonodárství
_ ~ m -
Jlalabelove ve svém území po

kračují ve vraždění bílých osadní-

ka Všeobecný útok na Hulewago
očekává se při příštím novém měsí- -

oi dne iu července
V MataMsht zvolen vůdcem po

vstalci! syn krále Lobonguly Nya-nard- a

Povstání stále roste a oče

kává se že v kapské kolonii vzbouří

se domorodci

Na Kuhi usilovnou akcí podařilo
e španíil&m odehnali Antonia Ma-ce- a

od méata Pinar del Bio

fcfrfj dsUgslí I Vj oatrA g HiM d

It htli ttnJui vejíil opoii
proti vl4d ({vlsnov říítf
MwUňí MM rjr atvofití radikál- -

til střin pokrokovou

řf)0 Moli přijali f a nt pru

ZUll íhřisf d dr holdoVIMÍ

JJňU Hmří jsdoQ ISiamtrkoví

Ojtrnl tftitíťkit Kufolf po-fit-

fVJka fff? U r pařliké
op#ř n!l i při tom ďi ř#mrki h
itn vyjádření své ncimrné radosti
'! tím !# 1 NímHjnf A tfnr)ti

rpery polili proti ní fjáeledkr-o-i toho

prtt Ibrifl obrátily nrWcké
I

jr a počaly p4ti o ní Jako o tVIc

nI nepomohlo jí mtt( i 1'ařlie

ljti
I lihnkh událo mi vzbouřect

bílí Luoš vojako n

místo iovoUné při srálcrt a lidem

zbilo 8 li{ 2'J Jiných smrtelné
zranilo

VtAttml listiny páté kurt volebn

do říšské rady vídeňské budou koti

cem července dokončeny bude

lodí 1 tpnto nový obor jil v jxxhimti
voliti dojde li k rozpustí ni říšské

rady

liokmisko vzdor velkému deficitu

jenl byl ministrem financí oznámen

zamSll ozbrojili armádu novými

puškami soustavy Waífe Nova

puska válí nřco málo přes 0 liber a

26 magacínfi chová 130 nabojA
15000 puiek jil bylo objednáno
Ant hanili vUmilt prodlévajíc

t Herlíně roibili uchůii berlínských
tarnerft v Ilanenhaido Doílo k boj
ns p{té při čemž obo trany odne- -

ly modřiny

VHmbt íuřl it&vka tkalcovských
dřlníků v př&deln&ch V okolí i'etro
kradu stojí vSechny továrny a tisíce
dčlníkft hladoví nel by Slo pracovali
ta íebr&ckoa nuda Vláda cak&zala

novinám podávatt zprávy o stávce

Proslýchá ee že následkem stávky
jež stále vřtíích roimorft nabývá
odložili carétí manžele slavnostní

vjed sv5j do Petrohradu Ministr
financi Witte pokouší se aby spor
mezi lidem a továrnami urovnal

Novosti ohlašují že Rusko dostalo

úplnou svoboda obchodu v severní
Činfi

Z Ruska ocnamnje se přes Lon-

dýn že car rozhodl se přispčti
Francii pomocí v záležitosti egypt-
ské a hledí tískati veškeré velmoci

pro neutralizaci území khedivova
ooZ by znamenalo vypuzení Anglie

i Egypta Co je na povčsti té

pravdivého nemožno říoi víak býti
by mohla pravdivou

Vinař nlrnecký odpovřdél blaho-

sklonné na adresa vídeňských anti-semi-
ta

kteří podepsali se na ní co

"národohospodářská liga"

Li Huny Čang starý a chromý to

pán jest již tak ntýrán oslavami v

Německu mu připravovanými že po

ničem tak netouží jako po tom aby

byl pryč Délový král Krapp pro-půjč- il

ma svfij zvláštní vlak

V Némtcku přijat byl zákon o ci-

vilním sňatku a očekává se nyní od-

stoupení kancléře Hohenloha jenž
dříve ji2 problasil ie odstoupí jak
mile předloha ta stane se skutkem i

v

do Ksy Wsst přivsii-n- Vý
Mrěf přsdssvtil lhnd výslsnh al#

pro nsdosUtek dlktií m vi

ehny ujaté propuUtl
Mirtintt di ('ttnfnuit býval g'l

tsrnř ontrova Kuby vyslovil ně

o sitiiiei š nnHh naostro

vej "Chovám oprávněné obtvy In

Jdíný kouše v4lky nt otrovl Jiwt

úplná jeho okupant vojsksm Válka

trvatl bud S neb Ještě víi' let bud

vyladoiatl 400000 vojmu a milliar

du nákladu Kdy! byl starý generál
otázán zdali válka Spojenými

Hiáty byla by lepší pokrčil rameny
a pravil U k tomu podali odpověď
se neodválí

Ihnbinka (JittUlnnnwif dcera

amerického milioráře pořádala v

Paříži slavnot nákladem pfil milio-

nu frankfl na americkém lidu ulou-

pených ale málo z 3000 pozvaných
osob přiAlo následkem špatného
počasí a několik které přišly odešlo
hned domu

Tržní zprávy

flbloafo t řrTnoi
rťDles v mlnolím tdnl nkid v mi i

Unlo týdtn poííná tit opit oelible)l
ot řátfn MHU a ugluol itNbromliiMki
ťrodivá tn ujat Jurka tlilo t zboll boťiyi m
Ml pro uH 6S pro prmltiM 67 olmks

Kukořio etny ochabli H%

Oves trvá Urnfm 18 Mlf 131714
Žito to q dIoo zjcptUo ] u K%

ioímen Ui mi cna ipUa yUI k(t31

Lnini irmano naproti torna m oklMlo

ns 73

Dobyt- - k hovit trval t mlínUa týdní r o-n-i

parníjl TU upoal pHvoi voli i j(4nloh
paatTtn Proitř-d- nl voli x paatvy prodávaU m

pa tlBOdltitD víUlna irnlia krmanoti po
ttim-- a ivlUU piknl a tuínl toU po
tiWUW
VařoTf dobytek ndrloje aa eonl dřlíjlí

TUkf prodárí ta vatitnon po UOSíJJJo imt-B- 7

$í3ííJS8S plkny lehký $SiaiS0
Omaba 8 f arri-no- a

PHtoz dobytka horílho virlatá Julikoi M

potlaá prtváiatl dobytek t tápadnlo ranil Od
HoTtbo roka přtvaiano bylo 3M287 kaid bor-ifb- o

639Ctt a 142 SOS ikoporího ooi

]at o 11913 bovlilho víca o 84400 Tnprarabo
maní a 42671 akopovaho vloo nel minulý rok
Onea ]aat pMroa hoviifbo alabý Jallkot prad-oliiz- aly

dva ivátky proto tuki odbyt byl dobrý
VoU krmeni prodámll an po kníry a
Jalorlo $1 60r((30S Toll l ranM 18007(1
Dobytak TnproTý drti an r oeni dřIwijtí tMký

po IXS&ei M imilaný trmíSOO a pikný lahký
8 on(3io
Vi joa řaritv ]aoa poand po So toot
U áalo Ut prodírá ih baz aminy po So pro--

tř-d- a lOíiiao nJ lepil atolnl
Drtbi-- I ]at Ui oany milo rmnina alsploa

krocani I kachny po c kuřat Ho mladí
kachny luvtlJo

Brambory akoro ▼ýhradni nora prodírali
t a líce po Sft$40o bail

7 Praze Sannders Gejiib
je nyní česká lékárna

ikoioa? lékfrnlk

má tam na skladé všechny byliny ko

řinky všelijaké thé kapky olejíéky
sfávléky prášky maaté náplasti
flaatry) vodičky pilulky zkrátka vše
co do lékárny patří Připravují téí
rozličné mazání pro lidské neduhy
lééebniny pro domácí zvířata a vět-li- m

dílem trefím vidy na to pravé
Léků Severovýcha Jiných t z patent
ních mám též hojný výbér jakoi '
barvy štětce olej na barvení I na itro--
e zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vé

cf t kterých se recepty připravují aC

sou již t Cech anebo od doktorů zdej
iích Dlouholetý cvik mně dal mno-

hou zkušenost a ta přišla apřijda
mnohým krajanům vhoa Zvláštní
starostlivost věnuje receptům

'_) A MAS INDA

tok IMIxalk

Vláďi Kutrmut lu! plnomoenl

li £pitri£koft bftíku ydtl la 13

milionu bnkovsk i Uteru sphlriýrh
pro otrov Jako Jistotu slolila
do poktadsn bmky it tři miliony
dollaru stříbra a íárovfi spino-moenil- a

bnkrt k drlsnl 4tl
příjmu i prodJ kolku Nové

bankovky budou dány kul4nk
vládní poslvln na vyplácení
viseh dluhu a povinností Mezi

obchodníky v Uavané vzbudil krok

vl4dy velikou bouři nebof nemají

dftvřry k podobným periřiřim

7 Kuhij ornamujn se přes Imdn
!e povtatetký generál (!aliito (lania

se 8000 tnuli chystá s k útoku na

místo Hanthgo ňanřký živel

vřři této xvřsti neboť posádky

vsikerfib okolních pevností byly

sesíleiiy Nejdftlťžitfjší událostí

tohoto lýlne jost fitok podn!knutý

povstalci {ol gen Oarciou a Ro-loíT- em

na španělský oddíl 2000 mužů

čítající na řece Canto V člunech

na řece měli španřlové 1000 pusek

Mauserových množství konservn

4í1000 patron a tc000 ve zlatě U

Cuamo jeden z člunft vyhozen do po-

větří podmořským torpédem na to

okamžitě vyskytli e povstalci na

obou březích řeky a zahájili palbu

při čemž zabito bylo 40 španělských

vojáka a kolem 00 raněno Dne 19

června došlo k prudké srážce u Ra

mon de Las Jasruas mezi J Maceem

s 1000 povstalci a španělským pluk
Zámorou rovněž as s tolika muži

Spanělé byli poraženi zanechavše

na bojišti 80 mrtvých a 190 raně-

ných Mezi zabitými nalézali bo

kornandant Rodrigues a jeden setník

V Havano rozházeny jsou oběžníky

podepsané vůdci povBtalcfl ve kte

rých varují obyvatelstvo a vybízejí

je k odstěhování se neb počnou nyní

bezohledně ničiti majetek a výhro

žujf že zničí celé město dynamitem
V okolí samotné Havany událo se

více výbuchu tak že hrozba ta pova
žule se za vážnou Generál Maceo

rozkázal aby pověáen byl zajatý gen
Bermudec I v samotném Španělsku

počíná nabývali vrchu víra že ostrov

jest ztracen Weyler nemaže se do

posud vykázali ani jediným úspě-

chem a situace jest horší než při jeho

příchodu Z Havany se oznamuje
že usmrcena byla hrdinka povsta-leck- é

armády Matilda Agramonte y
Varona — Angelene de la Guerra

(Anděl války) Zpráva o smrti této

kubánské Johanny ďAro přišla

cestou soukromou 15yla pohřbena
na bojišti zahalena v kubánský revo-

luční prapor

Americký konsul v Havaně Lee

ohlásil protest proti zákazu vývozu
banánu s Kuby který vydal Weyler
na základě tobo ža lodi obchodem

tím so zabývající pašují povstalcům
zbraně a zásoby

Filibustrýřská výprava na par
níku City of Richmond i Key

West vypravena přece jen do Ku- -

by se nedostala Měl totiž parník
tento přeložit! náklad svfij na loď

"Three Friends" ktetá právfi vylo
žila náklad svfij na břeh ostrova
Právě když na Sirém moři s prací
tou počato býti mělo překvapil
obě lodi parnfček Winona a oba

aabaveny a zpět oelým nákladem

Sném se odročil do 10 listopadu Ipmský byl přítomen a podáno vy
provolav "bochM císaH až na socia-BvétI- ent

Btran t 6 uu1ohU m

bvUříÍomÍrfrý
j ' " 'moskevském banketu Soulí sen ié

'že tato schůzka přivodí úplnou
Anglická banka má 0 25 mlionft

§hoda mef d pr„kým a ba-víc- e

vkladfl nežli mela před 9 městci
Peníze Jsou r Anglii laciné Zvítězili vor7m'
▼ Americe zlato bude Um uložena' UerllniU dllnici přepadávají dft-rel-

ká

část anglického kapitála stojníky na ulicích


