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dl? zpráv lwrlínkých
nezamýšlí plidati Ke k protestu
Japonaka proti zamýílenému ph
pojeni souostroví llawaUkého ku
Kjmjenýfii Státům ač prý pmažuje
to za n lw přný příklad pro tm
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Vařllt

V

prftvol královnin nrj(rv4 h1t#c
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Nliuti
alkím a véxlouton
lo pí'e prinrrm
naugMikým a ranibríd){ekým v

odvolání jaziyko

li

legraíováno ve čtvr

prý policie v rukou důkazy
požár dobročinného hazá
ru jimi dne 4 května tak velký
počet života lidských zmařen
byl nevzniknul nešťastnou náho
dou lak dosud za to se melo ný
lr2 že založen byl anarchisty
kteří 11a vySSÍch kruzích tímto
spůsohem pomstíti se cliteli v
anarchistů kteří ďábelský
onen
zosnovali a provedli
plán
uprchli prý do Spojených Států
A líská rada nimttká odročena
byla v pátek po přijetí dodatečných
Dekret císařský čten
rozpočtů
byl kancléřem Hohenlohcm a za
sedání skončeno provoláním ob
yklé slávy císaři
V Pruském tntmu přijata koncem
týdne panskou sněmovnou předlo
ha na obmezení schůzí socialisti
ckých a anarchistickych a není
prý ani nejmenší pochyby o tom
že táž i snčinovnou poslaneckou
přijata bude Obtíž s ní bude míti
vláda teprve" v radž říšské kdež
již předem porážka její zajištřna
jest
V Nímecku dostavila se konečnž
v pondčlí dlouho očekávaná krise
ministerská Maršál Bieberstcin
ministr zahraničních záležitostí
odstoupl "z ohledft zdravotních"
a na místo jeho povolán Bulow
Tento ujme se úřadu svého teprvé
v srpnu do kteréžto doby mini
stát
ninisterstvo
ním řízeno bude Stane se tak za
tím účelem aby Bulow císaře na
cestč jeho do Petrohradu provázeti
mohl
lo návratu císaře jak se
proslýchá odstoupí kancléř
Ji
Bulow stane se jeho nástupcem a za nového ministra zahraničních záležitostí naznačován
dosavadní
jest Kiderlo-Wacht—
v
Kodani
Dosavadní
vyslanec
ministr vnitra Boctticher též úřadu se vzal a co nástupce jeho naznačován jést 1'osadovski-Wehne- r
h
V Nizozemsku jest výsledek
á
voleb do sněmovny poslanecké již znám a snčmovna bude
následovně složena: Liberáln 45
ti
katolíka 22 protestanta 21 staro-- v
katolíka 4 radikála 4 socialistů
"''4
Koalice protiklerikální a svobodného obchodu budě míti většinu 6 hlasů Starokatolíci podpoJelikož
rují politiku liberála
lek že
má že
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královnou
dne
d
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ph
zprostit
vyslanci cizích dvorň princové a
Nádhera průvodu byla
(let hticí
nikdy nevídaná
nevyrovnattlná
uvnitř hranic Londýna
Milliony
vycházeny tu k ukojení zvřdavoti
davu x Anglie Ameriky a celého
světa a hlavnč k tomu aby se
vštípil zvláštní dojem a snad povrchní úcta a loyalnost ku královnř která se jiným spůsoliem vští- piti nedá
Když se průvod krá
lovnin blížil ku hranicím vnitřního
mřsta City vyšel mu vstříc s
lon
městskou radou
Sir
Phaudel
1'hillips
dýnský
ý
kroj
oblečený v
Na znamení poddan
šlechtický
ství odevzdal kráiovnč starodávný
meč jehož držadla se královna
dotkla a zpč--t mu jej vrátila Ta
kových komedií odbývalo sc ještě
nřkolik až sc královna přiblížila
k hlavnímu chrámu svato-pavskému Tam bylo veliké Tedeum
zpívaly se hymny bylo kázání
Potom nastoupena zase cesta zpá
teční do paláce buekinghamského
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v
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Do fírusulu došla ve čtvrtek
zpráva že celá výprava barona
Dhanise k hornímu Nilu 6000
mužů čítající od vojska inahdiho
povraždčna byla a ani jedinký voBližší
jín ušetřen prý nezůstal
zprávy o tom známy nejsou neb
posledně slyšelo se o výpravě
této v prosinci kdy nalézala se u
Stanley Falls as 600 mil od nej- bližŠÍ posice dervišů
učiněn
vládě
ku
dotaz
zda
ve
čtvrtek
byl
vláda jest si vědoma toho že
Liliuokalani královna havajská
hrstkou Američanů sesazena byla
a Že tito nyní aby před následky
tohoto kroku svého se uchránili
o připojení souostroví onoho ku
Soustátí vyjednávají a zda k něčemu podobnému Anglie bez náležitého protestu přivolí Na dotaz tento odpověděno že vláda
postará se již o to aby práva Anglie a poddaných anglických i v
případě tomto náležitě chráněna
byla
Z Afadriiu oznámeno ve čtvrtek
že v Mieres provincii Oviedoské
došlo k vážným výtržnostem následkem zvýšení daně na potraMezi 8000 horníka a vojviny
skem došlo k vážné srážce při
níž několik osob na obou stranách usmrceno a značně jich poraněno
V italskm unii tu přijata byla
dle zprávy nedělní po třídenní
debatě 68 proti ?K hlasům v taj- V parlamentu anglickém
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Spitovatr I
I n V) řovnatelnýui líťí v romáté-i-

nu tomto hnilobu fnod rní upoleč
nerttí naí poínaj' od lidí a tituly a řády až k nejníže ležícím
vrtvám apob enosti liduké a to do
nejmeníííh podrobností tak Iv
řtnáf snadno zapomíná že román Čte a pí"e za to má že řinití
co má líčt-nípříbéhft a událostí
ze života skutečného
Pérem mitomv
románu
líčeno
jest
strným
to utrpení chudiny veškery ony
svízele s jakými zápasili musí
chce-l- i
existencí svou udrželi a co
vše se strany osob výše postavených a vlivu požívajících snášeli
mnohdy musí nechce-l- i o jediný
prostředek k uhájení Živobytí se
připravili Zvrhlost stávajícího
pořádku společenského odhalována jest tu v plné své nahotě a
jasně dokazováno jest že většina
lidí není vlastně ničím jiným než
moderními otroky
Jeden je otrokem svého zaměstnavatele kterýž
na úkor mozolů jeho sc obohacuje druhý jest otrokem svých
vášní třetí zase otrokem poměrů
a postavení svého atd a to vše
jak již uvedeno líčeno jest barvami přirozenými dle skutečnosti
Zvláštní zajímavosti dodává románu tomuto velký počet osob
různého povolání a postavení společenského
kteréž v ději vystuNalézáme
tu prostého dělpují
níka kterýž vzdor své chudobě a
úmorné práci čest svou neposkvrněnou udržuje baletky kteréž ač
na ně z pravidla co na lehké zboží
se pohlíží přec jen poctivými zůstávají a nátlaku na ně činěnému
statně odolati se snaží spisovatele kterýž za úmornou svou prá- ci duševní ani na chléb pro hlado-vídítky své od hrabivého a vypočítavého nakladatele dostati nemůže kuplířky kteréž prodávání
a dodávání lidského masa zhýralým hejskům řemeslem svým činí
neštítíce se při tom ani prostředku nejhnusnějšího dále setkáváme se v románu s mnoha Členy
tak zvaných tříd vyšších u nichž
zhýralost klam a šalba domovem
jest a jichž život spisovatelem jest
líčen tak jakým skutečně jest
beze všeho pozlátka a nátěru
Jak čtenáři z prvých dvou sešitů
přesvědčiti se mohli jest to romám
skutečně vysoce zajímavý a doufáme proto že hojnfi bude těch
kteří k dalšímu odbírání Knihovny
Americké nyní se přihlásí Objednávky a zásjlky předplatného
adresovány buďteŽ jednoduše:
Knihovna AmkrickA Omaha Nkb
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porada odbývala' sc před měsícem
Bylo rozhodnuto vypraviti do Anglie zvláštního vyslance jenž by
zahájil vyjednávání s firmou Armstrong & Mitchell v Elswicku
Firma projevila ochotu zříditi turecké loďstvo a postavili ' oddíl

válečných korábů pod tou jedinou
podmínkou když zrušen bude tak
zvaný monopol mašusie Nad tím
ovšem v Jildiz Kiosku se pozastavili neboť z monopolu toho těží
turecká vláda vlastně jednotlivci
Po celá léta celé hejno cizopásníků
tučnělo z něho a monopol byl
toho příčinou že turečtí ministři
nikdy nežádali služné jež jim bylo
zadrženo Společnost mašusie má
výsadu na paroplavbu v tureckých
vodách
Vlastní celou řadu parníků jež plují mezi Zlatým rohem
mořem Mramorovým a mezi ostro
vy na pobřeží Malé Asie Jelikož
společnost nemá konkurence zisk
její jest obrovský Uhlí dostává
téměř zdarma Od roku 1890
béře palivo z arsenálu tofanského
V Cařihradě praví se že kdyby
společnosti předložen byl tureckou
vládou účet za uhlí jež ža šest let
spotřebovala a účet ten byl taky
zaplacen stačila by suma ta na
stavbu nového tureckého loďstva
Vzhledem k takovýmto osobním
zájmům není divu že podmínka
firmy Armstrong & Mitchell nebyla
přijata a že s vyjednávání sešlo
Z Athén oznámeno v neděli že
Turci obsadili a opevnili výšiny
nad Agraphou se táhnoucí čím
ústup vojsku řeckému v pádu obnovení nepřátelství zamezen Následkem toho rozhodla se vláda
řecká na obsazení posic u Karpe-nis- i
čímž by armáda turecká v
Epiru nemalou měrou ohrožována
byla

svých rodičů J Karhan který ja
ko přední pracovník již řadu let
jest zaměstnán v největŠích jatkách
amerických v Chicagu St Louis
Na požádán
a Novém Yorku
pražských řeznických společen
stev ukázal pan Karhan 2 června
spůsob amerického porážení v
ústředních jatkách pražských kte
rémuž zajímavému výkonu byla
pozvána "'správní rada ústředních
jatek jakož i všechna představen
stva řeznických společenstev Pan
Karhan poráží dobytčata bez jakéhokoliv řezu do kůže nač sc v
Americe klade velká váha a plným
právem neboť pořezáním kůže
tratí tato na ceně V jatkách byl
omráčen p Karhancm vůl náležející p Švagrovskému bez vše
likého poutání nejprve silnou ra
nou do hlavy a potom rychle po
mocí páky za zadní nohy vzhůru
vytažen a teprve pak byl nožem
bodnut do krku při čemž odpad
lo obvyklé držení nohou a vyšla-páváNa to opět bylo dokrve
bytče k zemi spuštěno a stáhnuta
mu kůže ze přední části těla načež poznovu vytaženo droby z
něho vyňaty a pak teprve stažena
ostatní čásť kůže ze zadní části
těla
Po prohlídce kůže která
nejmenším říznutím nebyla porušena vzdána panu Karbanovi všeobecná pochvala odborníků dlouho trvajícím potleskem
ní

Decatur Ga popraven v
pátek černoch T Hudson kterýž
V

hádce k vůli psu vzniklé jednoho soudruha svého zavraždil
V St Louis obžalován byl
R
L Metcalí pro útok s úmydr
slem zabití
Postřelil totiž jednoho hošíka
kterýž do zahrady
sc mu vloudil
v
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Krupobití
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