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odhaleno bylo
sobotu poprsí
llcthovenovo darované městu
proí Carl Wolísohnetn
V lcad S !
pokusil se v
neděli v kasárních armády spásy
osamovraždu otrávením Charles
J al I a sice
učinil prý tak proto
an práci opatřili si nemohl

V Hlídalo N Y
zničeno v
neděli v noci požárem obydlí Jos
Meletiskiho a 5 dítek jeho tak těž
ce při tom popáleno
že na zacliránřní jich ani nejmcnSí naděje
nebyla
V Ottnmwa 111
sřítila se v
sobotu 10 stop vysoká platforma
na níž shromážděni byli žáci tam
ní Školy za účelem fotografování
a dva žáci při tom poraněni smr
tělně a celá řada lehce
V San Francisku uvádí velká
porota ve své zprávě Že kouření
opia mezi bělochy měrou úžasnou
se vzmáhá a že hlavně mladá děv
čata tomu se oddávají
Příjmy vnitrozemních daní
obnášely dle zprávy odboru po
kladního za květen $1816892
což jest o $647 508 méně než v
temže měsíci roku minulého
Výbor zákonodárstva texas
ského
kterýž jmenován byl za
ňčelem vyšetření severních profe
sorů na státní universitě učících
podal v pátek svou zprávu dle
kteréž obvinění jako by učitelé ti
republikánské zásady do studentu
vtloukali úplně bezpodstatným
-

jest

Ve Wichita Kan
poražen
pondělí obrovský býk "Jumbo"
Tyž byl 4 roky starý vá
zvaný
žil 5000 Ib vysoký byl 8 a dlouhý
12 stop a rohy měly rozměr 6 st
U Lafayette Colo nalezeny
v úterý mrtvoly ioletého L Kaila
Má se
a Sletého M Cornelia
za to že hoši otrávili se požitítu
nějakých jedovatých kořínku
Guvernér kansasský požadu
je na vládě spolkové znovu upra
vetif hranic mezi Kansas a Mis- souri a sice pošinutí téže as o pul
čímž by se Kan- míle východně
sasu pruhu od ústí řeky Kaw
jižně až k území indiánskému do
v

stalo

Topeka Kan zahájen vc
čtvrtek výroční sjezd republikán
ských kluba kansasskych za účastenství téměř 1000 delegátů
Z Kansas City oznamováno
v úterý že řiditelstvem Atchison
V

Topeka & Santa Fé dráhy zjištěno
Že společnost již po delší dobu
okrádána byla tím spňsobem že
v seznamu zaměstnanců nalézalo
se značně jmen osob jei dávno
již mrtvými jsou a o plat jejichž
někteří páni úřadníci se dělili
Následkem toho s 'čištěním hvězd
již započato

"Oddaní
sledující instrukce:
energičtí lidé vysíláni býti musí
do schůzí Němců aby zde střežili
Velezrádná prottvlastenecká vyjádření však varovati se musí před
časného vystoupení
Teprvé" až

fptávu o satnovradě Karmy Mar
ná I o jiho aírik'bii diamantového
krále kurouž prý skokmi do moře spát hal
Pantáto nalťal se
na testě
Kapského tnsfa na
nuttoií
osirov Maďiru kib I
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špkiilatitů anliikýclt
thud'ho boi ha živli ího

ii)'ílio
b"ť

tu

1

se prai í rukou svýt h v)praioval
lo na mnohonásobného milionáře
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ho na 100000 nor h Uterlíngů

odhadováno bylo
Kalkuly došly poČátki
týdne
podrobm )í zprávy o z ruťtfesení
ftnA tťiuíř
rilápřrdní Indie zasažena b)la
Otřasy zimě pocíŠimle Agra
těny byly v sobotu
Pouibay Manipur a v mnoha ji
nýih místi cli ve stfidníeh a
N smírné škoprovintiích
na
tku
maji
dy
sposoheny byly v
a l)ace a značlíurdwaii
lloob y
ně osob padajícími troskami usmrceno v (iapalpoor Potna Kansgan
Manipor Polísor Mizídarpor a
V I íarjiling bylo chvěMonghyr
ní země tiejprudším
Poprava
na trati východobengalské dráhy
byla úplně zastavena — V clen
zemělření panovalo vedro nesmírné a v Jacobadadu na hranici
126
zaznamenáno
stupňů
' Kahýře odsouzen byl M Sar-ki- s
111

redaktor "Monshiru"

když vyjádření plně podáno bylo a
přečtn je tu dokázán smí se při
Na
kročiti k rozpuštění schůze
tento spiisob možno lehce zahá- jiti soudní stíhání" — K otázci
jazykových nařízení pojí se nyní
nová ne méně důležitá
Jedná
se tu o zrušení malé loterie Okol
nost ta působí v celém Rakousku
neobyčejný rozruch a všichni ti
již dosud nějaký ten krejcar mají
aby mohli vsaditi jsou celí pryč
Na místě malé loterie přijití má
jiná dle vzoru uherského
I 'hlJa Rakouskd pokračuje v dři
vějŠÍ své politice a nechává Němce
bouřit aniž by v jediném případě
zakročila tak ostře jako nedávno
lilblIAHDISTA HUGO KKRKAU
Místodrži-tel- é V niinulťch dnech zkvíIhI iío
ii
proti Mladočechňm
Ameriky mladý německý rhnmpion ve hřo na
IIiiro Kerksit Týž hoillií zitvoliti na hilliiintu no (lejsími vřlilnanými
odnímají městským radám
í hnmpiony Sclinferem h Ivepeni chtejc so pokusitl svdmu hrdéinu titulu co
právo dohlíželi nad pořádáním
rhnmpion nf
Kcrkau Jcul teprve 22 roky
připojili JcktÉ i "Bvetový"
což
schůzí
se
stalo
politických
vedle nedávno uvedeného případu
též v Inšpruku Z takových "straV Nizozemsku odbývány počát- italských v přístavech
amerických
šáků" si ovšem Němci mnoho ne- kem týdne volby členů druhé ko- značně poškozeny byly
"Neue Freie Presse" a mory poslanecké a pokud známo
dělají
V Lomýné vyloveno bylo v po"Arbeitcr-Zcitung- "
byly nedávno zvoleno bylo 20 katolíků 22 libe-rál- ň sledních tří týdnech z Temže 21
a 13 pravověrných protestan- mrtvol samovrahů
zabaveny že otiskly některé Štváč-sk- é
soud
ale
Ve 45 případech provedena
tů
protičeské projevy
V Lomýné zahájeny byly v ne
konfiskaci
zrušil
užši volba
musí
jejich
býti
děli slavnosti spojené s oslavou
Ve schůzi vídenské rady došlo opět
Zástupci velmoci dohodli se ve šedesátiletého panování královny
v sobotu 1 2 června k bouřlivé scé- středu konečně na rozřešení otázViktorie a sice stalo se tak slavný
ně
Menšina liberální oposice ky thesálské a rozhodnutí své mi bohoslužbami
jež ve všech
tvrdila že výsledek hlasování o Portě ohlásili
Dle rozhodnutí chrámech pořádány byly
HodiNa
zfalšován
návrhu
dovoleno
toho
bude
Turecku
na
bohobyl
královská přítomna byla
jistém
to sťrhl se pekelný rámus až ko- opevniti si vrcholky horstva hra- službám v kapli sv Jiřího v zámku
nečně menšina opustila síň
nici thcsalskou
tvořícího
zem windsorském — V pondělí ode
zdržeti
na
to
však
musí
a ani je- brala se královna z Windsoru
pomýšlejí
úplné vykliditi
se schůzí obecní rady
dinká z vísek thesalských nesmí v zvláštním vlakem k tomu cíli dle
Mini- vzoru amerického zřízeným
do
V sn?moine~ francouzské prodlou- držení tureckém zňstati
zahraničních
záležitostí
strem
kdež
hosti
Londýna
uspořádána
žena byla v pondělí výsada banky
Teffikeni pašou oznámeno že toto na kteréž zástupci všech panu
francouzské do roku 1920
rozhodnutí velmocí předloženo jících rodů a vyslanci všech téměř
V Pařili vybuchla ve středu
bude zvláštní poradě ministerské zemí se zúčastnili
před pomníkem štrasburgským na k projednání
Dle zpráv madridských navštívena
náměstí Svornosti bomba náhoZ Thesalie oznamováno ve stře- byla v pátek provincie Segovie-sk- á
dou však žádná škoda nespňsobe-n- a
du že prý Turci vzdor podmín- prudkými lijáky a dešti jimiž ve
a nikdo k úrazu nepřišel
kám příměří pokračují v sesilová-n- í škerá úroda úplně zničena
Oby
Pařile oznámeno v pátek řávatelstvo
venkovské
že
a
na
několika
přivedeno
posic svých
dění cyklonu jímž blízké vesnice
výhodných místech opevněné ba- úplně na mizinu
Hegons Colobes a Asnires toho terie zřídili
Následkem toho zaV Madridu spůsobena nemalá
dne navštívtMy byly Velký počet vládla v kruzích
řeckých nejistota sensace zprávou že ministerstvo
příbytků byl rozmeten 20 osob a obavy jsou že Turci k opětné- Canovasovo volným jest vyplatili
usmrceno a na 90 jich poraněno mu
započetí nepřátelství se chy vdově po dr Ruizovi odškodné v
obnosu $40000 s tou však pouze
Záplet kil mezi Francii a Venezue- stají
lou byla k úplné spokojenosti obou
V parlamentu anglickém přijat ve podmínkou když vyrovnání požazemí urovnána a jak v sobotní po- čtvrtek návrh aby parlament sú- - davku a náhrada cestou úřadní
radě francouzského ministerstva častnil se v neděli slavnostních prostřednictvím Spojených Států
oznámeno
diplomatické
styky bohoslužeb jež 11 příležitosti osla- požadována nebude
mezí oběma zeměmi opětně zahá vy oolelé vlády královny Viktorie
V Tehaunlepee Mex pocítěno v
budou
Návrh
jeny- pořádány
přijat úterý několik vážných otřasů zenJmořnictiaaú-miraministr
l přes protest irských poslanců mě následkem kterých obyvatelJVCmeciý
ve
se
ilollman poděkoval
kteří dovozovali že Irčané nema stvo tamní příbytky své opustilo
z
čtvrtek hodnosti této a nástup- jí pražádné příčiny bohu za dlou- — Podobné zprávy došly i z Oa
cem jeho jmenován admirál Tir- - holeté panování královny děkova- - xaca
billi-srd-
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zatčen byl pléd krátkým časem
na podnět německého kousula
pro urážku německého veličenstva kte réž dopustil se tvrzením
ve svém časopise že císař Vilém
přijal úplatek 6000000 franků

sultána tureckého za svoji podporu Turecka v poslední válce

od

na rok do vězení a ku zaplacení
Í100 pokuty Sarkis se z rozsudku odvolal
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