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DALŠÍM PRO JÁTRA A LEDVINY
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úok aby polomit SfW'ift od

mMi kudy Antonio Mfo bud

chtít proniknout! byla odvrácena

IifKháifj! li dMflité př4y l
Knri j M' la ftaMiá se v Puerto

Principe t řel 2000 dobře ftibrrje-nýr- h

molu z nich! kaldý má 200

patron Mola vyznamenal Uhrta
lOleté revoluce Na poěátku revo-

luce nynjšl od--- ! do Mexika

vrátil m před dtěrna týdny
čemul přikládá se velká důtežitoat

Vod prudkým otnnn ze Španěl-

ských tvrzi u Vílla Clara na
Kubě tlupa povstalecká spálila
dům vysokého vládního úřadnika
a odehnala několik set kusů hovězí-dtbylk- a

určeného ' pro vyživováni
místní posádky

Z Madridu se ohlazuje že na po
čest narozenin královny vladařky

propuštěno na Kubě na svobodu cvi-

kem 283 politických vězňft a sice v

Ilavaní 180 v Santa Clara 70 i v

(luanay 33 Z Havany pak 'j ozna-

muje že meíi bílými povotalci pa-

nuje velká nespokojenou jelikož

barevny Cebreco ustano'n byl veli-

telem na místě zemřelého Josú Ma-c- ea

Madridukd La ( !orrespondonoia
ve článku nadepsaném "Mr Lee"
zle kritisuje Sp Státy jež odvolaly
vrchního konsula Williamse a na

jeho místo vyslaly starého váleční-

ka gon Fitzhugh Leoa To jest
prý velmi podozřelé Některé ča-

sopisy praví otevřeně žo k válce
se Spoj Státy dojiti musí dříve
nebo později

Z e i Transvaalu se ozna-

muje že tento týden republikapodá
svůj požadavek za odškodné za

vpád Jatnesonův vládě anglické

Do Ilalifax Nova Scotia přijela
bárka Herbert Fuller jež z Bostonu

do Rosaria vyplula se zavražděným

kapitánem Kankem jeho chotí a

prvním důstojníkem Vrah přepadl

je spící v jich kabině a sekerou je
utloukl Podezřelý lodník pilot
jenž v době vraMy byl u kola a

cestující jsou v podezření že dČHiiý
čin spáchali byli spoutáni a vrženi
do vézenf

JVetnUr lindini ohlásil ve sně-

movně ítalcké že ku reorganisaci
vojska vypracované předešlými
ministry musí požadováno býti
povolení '239000000 lir

Ve Varšavě zatčena byla celá
řada polských revolucionářů kteří

chystali revoluci proti vládě

Angličané v Africe jsou zlo

tfsnčni a vláda chce sesíliti akci

aby vybředla z nesnázi které ji po-

vstání Mattabelft a zápletka a Tran-svaale- m

působí

V Dublině měl býti zavřen kapi-

tán yachty císaře Viléma Meteor

poněvadž nechtěl zaplatiti velký po-

platek požadovaný majitelem vlče-

ného parníčku za tažení císařské lodi

JAija španělských vlastenců řepu-blik- y

Argentina hodlá věnovali špa
nělské vládě bitevní křižák jenž
nákladem 900C0()O postaven bude
v Glasgowě

Zpráva ve středu a Bulawayo do
Londna zaslaná oznamuje velkou

porážku Matabelů v horách Matoppo
V bitvě bylo zabito 90 černochů

Lékaři londýnřtl naftli případ cho

lery v jižním předměstí Londýna

Ol T&tek byl ponledním dnem tannáL- -
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Avjtiikj jititťtmtttt ukonči sté

prim 1 1 srpna J#M ládeý pária

mfil nemele prý vykáiitl tak

mirnoti ítifi tl Jko tent Tak

n#ripřiné it4ed4ní neřif známo ve

tran konrvativiif jel mU nyní

pře Jóo hlaft vřtíiny f dolní sně

movnř Indf n Jnl pří podnl
volbé byl v4lnou většinou konserva-tivfi- í

hledí udiven na tak směšný

výIedek To opřavftuja k domnřn

e in A J Halfour přece j"n jM
phítfio zedáním uchýlí - i úřadu
vůdce konservativtt v ilolní sně-

movně a zaujme místo v domě lordů

a i Chamberlain atane se pánem
situace v dolní sněmovně a skuteč-

ným náčelníkem konservativců

Úřinky Roentgenových paprsků

počínají se Jeviti též v nf příznivém
světle Jistý člověk lehúi "vnitřek"

fotografován by! aokrát během 50

dna dU Roentgenova procesu ztratil

všecky vlasy a plet obličeje jdio
zhnědla Na prsou tam kde přístroj
dotknul se těla kůže se sloupala a

na zadní části jeho téla objevily se

docela krvácející rány místa kolem

nich jsou jakoby spálena (llovík
ten jest zcela vysílen

VaHUkd městská rada so usnesla

dáti podporu delegátům do mezi

statni Konvence sociaiisiu aie mini
sterstvo usnesení to zrušilo

Dle Z}irámj Vhronicle z Cařihradu
zaslané zničeno bylo 40 vesnic kol
Vanu a každá osoba mužského po-

hlaví starší 8 let uumrcena

Z Pekingu došla do Londýna

zpráva že mezi Čínou a Japanem
uzavřena byla obchodní smlouva
dle níž Japanci smi v Číně savčti to

várny

fijezd socialista v Londýně byl

zahájen Anarchisti dělali takový

povyk že předseda k jich vyházení
musel si zavolali policii Nepořá-
dek kři a hulákáni bylo takovóže

majitel síně pohrozil shromáždě

ným svčtosprávcnm vyhazovem

Když ani to nepomohlo a delegáti
socialističtí chovali se jako divá

zvěř uzavřel předseda schůzi

Z Athén oznamuje- se že angličtí
námořníci byli vysazeni na břeh v

době riotu při zasedáni národního

sněmu Dříve než mohli ale za-

kročili pořádek byl zjednán Po-

vstalci bijí se udatně s Turky

V Macedonii jest povstání v

plném proudu a každým dnem stá-

vá ae zřejmějším že Turecko jest

neschopno zjednati pořádek V

Řecku panuje ohromné nadšení pro

povstalce

ÍAjndijnský (ťlobe uveřejňuje po-

jednáni o politice v Americe v ná-

sledujícím smyslu: Ať jest zvo-

len McKinley neb Bryan zájmy

anglické budou vždy poškozeny

Vítězství McKinleyho zabije angli-

cký vývoi a vítězství atříbra otřese

celý starý svět do základů finanční

panikou která ho následovat! bu-

de"
Z Madridu oznamuje se pře-

kvapující zvěst" že janovští loďaři
odmrštili prodati vládě španělské

ony dva křižáky o jichž zakoupe-

ní Spanělové pracovali poněvadž

prý jsou zamluveny již Spojeným
Státům
Z llamnu docháI třes Londf n—

w a #

následujíc! zpráva: Četa povstalecká
vedená Jose Brunem udřila na

opevněnou hráz vojenskou mezi

Pinar del Kio a Havanou stolici
Dia víeho jedná se tu jen o zdánlivý

situaci V Krop Jaa aflehlivého

pramene n sdřluje rtáldovné :

"Anglická politika obává a kon

fliktu a Huškem a Francií který jo

nevyhnutelný Francie touží po Hu

danu Kuako po Indii Společný

nepřítel přiměl je k přirozenému

spolku Kgypt je pro Angličany dft

ležitým jak vzhledem k Sudanu tak

vzhledem k Indii a proto za každou

cenu chtěji si jej pojistit Ježto An

glie není dosti silnou proti Rusku a

Francii hledá spojence Dopoaud
marně se namáhala eby získala Ně-

mecko a Rakousko a bezpochyby jích

nikdy nezíská To není jediná sta

rost která tíži Anglii Dnes nikdo

nevěří že by Anglie byla nedobytná
Mezitím co jinde v posledním desíti

letí změnily ae poměry Anglie
zastala táž jako za doby Wellingtona

Její válečné ústroji etačl pro mimo-

evropské země avňak pro Kvropu

nikterak Následkem roztroušení

osad musí Anglie v cizině vydržovali
více válečných parníků než Rusko 8

Francie Obrovská srážka mezi tě-

mito třemi velmocemi rozhodnuta

býti musí v severním moři Fran

couzské loďstvo v prfip'avu aamotno

je cilnějsl než anglické Spojení
tohoto loďstva a ruským navždy učiní

konec anglickému panství na moři

Dále nutno uvážiti že Anglie svým
osamocením dá se lebko vyhladověti
a kapitulace jest nevyhnutelnou když
cizí loďstvo zablokuje její přístavy

Aoglie jest ni vědoma toho nebezpečí
a pracuje ze všech sil aby svým loď

stveni mohla vzdorovat! všem náro

dům Podrží li Anglie svoji vládu

na moři pak musí její protivníci
vrhnouti se do války na pevnině a ta

skončí až u Londýna kde vše z roz-

větvené říše anglické je soustředě-

no"- N Y L

j'orlt ohlásila velmocím že vyho

vuje jejich přáni a odvolává vojen
ského velitele oatrova Kréty krve-

žíznivého Abdallaha pašu Vzdor

tomu ale prohlásili povstalci že se

na Žádné sliby nepoddají a neusta-

nou v boji dokud nebudou všechny

jich požadavky uskutečněny Dle

zpráv z Kanea došlo tam k velké

řeži při níž mnoho křesťana usmr-cen- o

a těla jich po ulicích se válí

Všechny obchody jsou uzavřeny a

obyvatelé utíkají se pod ochranu

cizích lodi válečných a kterých

mužstvo vysazeno býlí muselo

KrdUjona Viktorie unikla ? den

svatby své vnučky princem dán

ským dvakráte úrazu Na cestě a

Windsoro na nádraží splašené koně

vrazili do kočáru před ni jedoucího

a poranili kočího i jednoho jezdce

Večer na to vypukl ▼ jejím paláci

ul konvence a pr&oo obmezena byla
na přijímáni plaformy a na nomina

ci preMKiťnihKou astauni dopole
dní tah&jeno v 10:41 potrvalo viak
uouzu ni-koli-k minut neíinť no mnL

imení že konvencí populiHtickou
I jmenován byl Udaný výbor konfe- -

i renčnf a že by tudíž přijetím plat

íoriry eečkftno býtí milo lanedání

na odpoledne odročeno
iHed&nl odpoledni zahájeno ko

lem 4 hodiny a po zprávo výboru
konferenčního že následkem krát
kosti íanu žádného dohodnuti docí

leno býtí nemohlo přikročeno ku

čteni platformy kteráž jednohlasní
Hchválena Platforma pojednává
v(hradno jen o otázce elMbrařiikó a

požaduje o zavedeni evobodné a ne

lobmezeno ražby Htříbra bea ohledu

zem o ontatníj žádá ae zruSenf

Ína národních tak aby na dále

l peníze papírové výhradní) jen vládou

) ("polkovou vydávány býti nohly vy

atupci jiou pro opojeni církvi ne-cb- tžjí

víak aby tyto v říranko-kat- o-

lickou církev eplynuly což by dle

úmyslů papeíenských znamenalo

pokatoličení viecb jiných církvi a k

tomu nemají tyto ani nejmenií chutí

V 1'ulzcroué skldrni v Benzingu u

Vídně vypukl požár při čemž tři

onoby smrtelné poraněny byly

Antimnité vídeňňtí počínají hc

rváli mezi sebou následkem jméno
váni jistího Tachaua jenž jewt ey nem

pokřtěného Žida magistrátním řidi

teleni Jmenováni toto atalo te při-

činěním Luegera jehož nyní rnnozl

i fanatických antisemitů pro to za

zrádce prohlašují V měnlíikó radí
následkem toho doAlo k bouřlivým
výiítupflm jež doupěly vrcholu když
radní 1'achner demonatrativeč vzdal

ne úřadu prohlásiv že nechce zane- -
dati v "sežidovňtélé" městské radě

Matuřinoi rozdrážděni spolkem
slovanských panovníka na Balkáně
a rotruSují proto o poměrech zemi

těch prostřednictvím jim k službám

vždy stojícího nežidovstětého tisku
do avěta ty nejvčtíí nesmysly Tak

telegrafujo ao s Pešti spojenému ti

ku : "Ferdinand kníže bulharský
od té doby co přestoupil na víru

řeckokatolickou nemá prý chvíle

pokojné Jsou to aejmena "boba

boj ni" jeho příbuzní kteří mu veli-- e

ztrpčují jeho život Vévoda a Par

my a vévodkyně Broganzy štítí se

ho jako kacíře ba vévodkyné vo své

náboženské přemrstěnosli dala slou-

žit! mše za spásu duse knížete bul-

harského Choť jeho uzavřela prý
se do kláštera a trápí se tak Že prý

brzy zemře" atd (Že jest to lež

viděti toho že kníže jest doposud
katolíkem a nepřestoupil na pravo
slaví cýbrž jen jeho děcko syn

Boris)
Jlrabé fíoluchwili mři rozmluva

a princem Ilohenlohem kancléřem

německým Ooluchowski přijel prá
vě od císaře a lilu Jednalo

Llavnó o záležitosti v Turecku Jet
to již čtvrtá ach Aze téchto diplomata
kteří aítoact tvropakoa jaksi alovem

I bávání aůročitelných dluhopis v ca
f f li r i _i _
na míru proiuamivanu 13 ziocin a

vynlovuje ne konečné nadčje že loto
atanovUko ftfíhrařa v otázce finanč-

ní vřtíinou lida aprávným uznáno

bude

Vo přijeti platformy přikročeno
k nnminarí rirriiilianiI(i' linii nnmi

nován K K Littlem a Ivannas Wm

J 1'ryan kUrážto nominace podpo
1 rována L C Uacem a Nebraaky a po
několika jiných jeíto řečícb učiněna

nominace téhož jednohlannon a po-

dobno Jednohlasnou učiněna i nomi- -

nace Hewalla za mÍMtopreaidenta
Vo přijetí reoluce aby výbor

pkt-rý-
ž Hryana a Sewalla o navrženi

uvědomili má učinil tak v Lincoln
konvenci za odročenou prohláAena

— Cyklon v 8t Iouiu ta 25
) tento Čtlte ohláíku na jinčm
tniatě ohefl byl alo záhy utlumen


