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dosud chrabře ťitoky hřmet M

SkcM práce l)(i ujednáno h
následkem toho tur musí podnik-nont- i

ďl'í cesiu a po dobu %ť

nepřítomnosti )f iihiÍ canvíiu
vdovu vtadařkoti Car jev! i

víak o spiknutí dl j' dn verse
od barona Iři d říksa jiné od

irhť Morav' va ShromáMd

proto 11 ý dvnf V zimním paláci
a osloviv j j oznámil k nejvtM-m-

udivení víli ) o spiknutí
byl praven Voronzov ha' kov
řtsinoval a riffvf)4 vdova oď
brala ne na d UI pobyt do Koda-

ně za Í1M1 m "otavení"

i opfffi Na notu tuto odpovi
dčno Ímii I bejem ž# ni tmu lení
ono Udnho zfete hráli hemůlc

' posjeí hfiouti musí rokafi
portou tnu daných

éiainn oznámeno v pátek
}n situaci y Oportu jVs povážit
vimi že minisii rstvo chová

oprávněn' obavy Že by tam nad- -

noku íítjflle VZpOllÍK dojítí 0
Ido I osavadní guvernér byl e

aen a jiný na n'hož prý vláda

spob huotiti se můŽe dosaen

IUmbtj oznamuj' se )p sílu-- e

v Malakandu stává m kritic-

kou a h davy jsou že tamní po-
sádka útokům povstalců podlehni
ilfíve než vyslanci posily dorazili
lam mohou fíady povstalých
Indů množí prý se každým dnem
a odhaduji se Je Mad Mullah ko-

lnu sibi' již přes to ono zfanatí-sovaný- c

h domorodců má

hitsilis doíla ve čtvrtek zprá-
va že ii Canudor přepadeno voj-

ska vládní as 10000 povstalci a
útok byl tak prudký že vojsko na
útčk dáli muselo a pfes 3000
mrtvých na místi zanechalo

mkou naW' množství (einyMi

pajírfi h t kýrh mají Db po--
d-r-

h rpráv íhoJiio kávati f

jednání u podmínkár h míru (tra

jiŽ skončeno I 1
1

VWíy ihitf nastoupí ve čtvr-

tek v ya lit nsfi cestu Kí lu d

Pitrohradn k návtlčvč mra

hlt tpty hrínk fihlisda v

p it k AihIi' ťimyf svůj na zrud
ní stávajftídi ob(bodníh smluv
j } inei Anglii a nfoerkým spol
k 111 1 Indu o j kvlna 165 v

platnosti byly Násbdkim ozná-

mení tobolo smlouvy ony a řok

ih přoblí'ní onoho platnosti po

zbyoii
' tHtmtn? ttií ii'iri11 v

úťrý dotaz k vládČ ktirak to f

Ho Že do-lívk- a kob jníe pro vy

diodo indickou dráhu íirmi ume-řick- é

adána byla ač o kontrakt

všechny pfednf onlárny aunlifké
se iicliázily Dotaz rxlpovídáii
lordem I Jamilíoni m t o státním
sekretářem pro Indii sice tím

Že nabídka na 770S tun kolejnic
podána firmou Maryland Steel Co
z lialtimore o H775 t rtinri
nižší byla než ta m jnižší nabídka
fiří rii anjlic kých

' Anglii dle zpráv odbornťho

čas(pisii "Aííritultural (íaette"
bude letos úroda pšenice daleko

podprňmímoii úrwla ječmene bu- -

llíbfíeh koníkách ttodafibi- r

itletmu t b urafutovi Manoni

mri vynalezli sjmsob leh gf aíování

b z drátu koníky vynálezem

jffio iiiriČn 41 tkaly se v kadfil
ohledu úspčihim NejvČI
VZíláb nost rbl ktrel dosud rt

drátu (t brxíovati moiio jest II
mil

V CifihrtJn pfcdloJmy v pon
M lí fioMi tni veb vyslaní ft před
IVziií iHuiíiiky míru v niihŽ
lotaiiovováiio jet že právo foz

I10PÍ ifiMdati bude velmocím

eviopským V každém píípadi
řiimí by při defmílívníi h polmín
ká(h míru tnei flekem a Tunr
kem shemly dor íb lto býti n fiiolilo

Oznamuji' se ž- - ustanovení výt
ky náhrady vÁUtnó zdržováno

jest hlavni Nčmeikcm kteréž do
sud naléhá na to aby pro ííení
financí b kých kontrola velmoc

étnfn byla Tomuto požádav
ku Nimecka dostalo se v posb
tiíih dnech podpory i im-

-

strany
Kakouska Itálie tak že m n

vyloučena možnost že návrh t

přece jen prosazen bude

Xii Krtf dosud není ticho
dle docházejících zpráv možno
tam opčtni nové krvi prolití co

nejdříve očekávati Přibyl tam
totiž Djíved paša kterýž sultá
něm jakožto zvláštní vyslanec po

lepicí mezi Anglií a Francii což jest
lun imviiu ituvuiji v niuiii:ii iiuiiinneu
uosinnu

slán tam byl Proti příchodu je
ho bylo se strany křesťanů prote
stováno leč marni admirálové
dali jim na srozuminou že s tím

spokojeni býti musí a že smířiti
se musí s myšlénkou že posádka
turecká na ostrovč ponechána bu
de Po oznámení tomto prohlá
sili vůdcové křesťanů že za okol
ností takých zbrani nesloží a že
neučiní tak dříve dokud posled
ním vojínem tureckým ostrov o- -

puštin nebude

Madridu oznámeno ve čtvrtek
že prudké bouře kteréž v posled
nich dnech v Katalonii řádily
hlavni na tamních vinicích hroz
ných spoust spňsobily Ze 130
000 hektarů sotva 5000 vyvázlo
jich tam bez pohromy V pro
vincii aragonské poškozeno po
dobnČ přes 80000 hektarů

Řeckou vládou oznámeno v sobo
úřadní zástupcům velmocí 2e

řecko nikdy nepřivolí k tomu aby
řízení financí státních komisi

evropské sviřeno bylo
Cařihradu oznámeno v pátek

vládou anglickou úsilovní na-

léháno je na to aby Kdhem paša
armádou svou beze všech dal-

ších odkladů z Thesalie odvolán

Kami oznámeno v nedili Že

admirálové loďstva evropského
Krétu blokádujícího usnesli se po
případi i násilím vysazení dalšího
vojska tureckého na břeh ostrova

OpOSIC# V I Svtíavř na Morav

fdbývl se minulou neděli 'y t
11 V ISá lispomn ricmctkytn foirilkfl na

řtřmž mlo býti zaujato dt 4 nov i

ko rt jazykovému nafíímí pro
Moravu Kííský poslanec S h'H

i""f m1 ifiít hlavní slovo Avíak
Jiňuho rii namáhal sve vilkou- -

řnccMplíie neboť sotva )v pro
mluvil ftkolik slov dfíve n

mohl vyvjti shromáždne k vy
trvalému boji vyntotipil polin jn
úředník 4 prohlásil sihnzi jme
n ni vlády za rozpuknou a páni
vlastenci jako politi vodou mus

se rozejiti ilo svých domovu

I' $nrrrf(hittnt(h Čechách

okolí Krkonoš řádily dle zprá
30 řrví ntf pře" Vídeň do&lých
silné tl MÍ x tovodne Krky
Slezsku i v Cechách vystoupily
břchíi Veliké množství mostu
zvlástč železničních bylo vlnami
utrháno Železniční doprava pír
různit mnoho domn vodou tr
ženo U lívstfice stržen by
most když právČ po nřm lidé

přecházeli a osm dítí utonulo
Také na jiných místech se lidé

utopili l'o celých severních Ct

chách jest utrpení v liké Zprávy
o niMcsti na jednotlivých místíc
docházen zvolna ale jsou čím

dále tím hroznčjsí Počet tito

milých bude as velký V Liberci
se nČkolik domu sbořilo jinde na

dčlána škoda na polích Celé sto

doly rolníkům odneseny 1 se vsí

sklizní O několika utonulých do
chází zprávy 1 z Trutnova Také
do Rakous Dolních i Horníci

zasáhly povodně Ve Vídni str
Ženo bylo vodou lešení Schwar

zenberRova mostu přes řeku Ví

denku při řemŽ 15 dČlníkft síítilo
se do vody a pit jich utonulo

V liberi odbývali v nedili 25

Července nimečtí turnéři sjezd
k nčmuž dostavilo se dle zpráv
nčmeckych časopisu 1K0 spolků a
velké množství říSských poslanců
NČmcí uspořádali velký průvod
ničstem a za okázalého povyku
oslavovali Germanii irredentu
Večer dostoupila slavnost vrchol
a nimecké nadšení zvrhlo se

útok na Čechy mezi nimiž napa
deni byli 1 dva vojáci Došlo ku

hrozné řeži bihem níž občma vo

jákúm byla odňata poboční zbraň
kterou se bránili Na zakročení

purkmistra byla výtržnost omeze
na 10 osob bylo zatčeno Mezi

zatčenými nacházeli se i oni dva

vojáci Odňaté jim zbrani byly

odevzdány na policii — Na pa
mátku zakázaného sjezdu v Chebu

(11 července) usnesla se mčstská
rada že dá zásadití na radnici pa
mčtní desku Projevy sympatií
vtčleny budou do mistského ar
chivu

Srbsko dle nedílní zprávy caři

hradské podalo velmocím protest
proti častým vpádům albánských
tlup loupežných jimž zabrániti
vláda turecká nikterak nehledí

Vpády tyto provádiny jsou sou

časné na nikolika různých mí

stech a srbská vláda se domýšlí
že za tím stojí vláda turecká kte
ráž by ráda srbské vojsko k pře
kročení hranic přímila a tak zá

minku k započetí nepřátelství do

stala

Z dvorních kruhů petrohradských
se sdčlujc že přišlo še na stopu
palácové revoluci Pokus onen

byl zatajen a nikdo z účastníků

nebyl trestán z té příčiny jelikož
sama carevna vdova nalézala se v

čele spiknutí na kterémž mil i po-

dílu nejmoci "jší dvořané mezi

jinými hrabč Voroncov DaŠkov a

Pobčdonoscev prokurátor svaté

synody Carevna vdova pouka-
zovala prý totiž stále dvořanům
na tu okolnost Že car trpí násled-

ky rány do hlavy kterou utržil v

Japanu před
K-t- y a že jeho dušev

ní stav žádá klid a zdržení se ve-- l

Z 'affíe oznamováno počátkem
týdnr Že očekává se v IKjbbŽííih
dimh vydání papi-Žsk- ♦ ne y kliky
v kteráž udělována bude přísná
důtka tem knJím ktifíniat
politických si mVaitfiují a Mávni
i ' t a é t t i
Hiiueivo ku eiorníhínl r priv

jr-hi- pobíí a pti tom povinostf
nvých knižských zapomínají

J'rin(i'Hiik miHHltnlt o usnetjo
se proti všemu očekávání hr vlá

ila nebude zastoupena pří slav

nostním odhalení národního po- -

minku 11 Sedanu na pjčest tam

padlých vojínu ve válre nřmetko
írancouské Slavnost e budí

odbývali tento misie Ježto vláda

přispčla na zííení pomníku a m-

inistr obchodu slíbil že pomník
odhalí a ježto vláda nyní udává
že z "velmi důležitých ohledů"

zastoupena nebude má se za to
že vláda vyjednává o sblížení s

Nímeckem k čemuž vztahuje se
i povist Že Nimecko vrátí l"ran- -

couzům Mety

Z Íiflle oznamováno v pátek
že vyjednávání podmínek míru
mezi Řeckem a Tureckem se stra

ny velevyslancň jest již skončeno
a že podepsání protokolu odlože
no by lo pouze do obdržení odpo
vidi od vlády řecké kdy Že ku

vyplacení náhrady válečné v ob

nosu 4000000 liber Šterl připra
vénou bude Mimo upravení
hranic a ustanovení výšky náhra

dy válečné nalézá se ve smlouvi
ustanovení dle kteréhož jmeno-
vána bude zvláštní komise ze zá

stupců velmocí a Turecka sestá

vající kteráž rozhodovati bude o

nárocích soukromých žadatelů tu

řeckých na náhradu Škod válkou

jim spůsobených Thesalie vy
klizena býti má v týž čas kdy ná
nraua vaiecna lurecku Krckem

vyplacena bude — Zprávy pon
dílní oznamovaly Že Porta opit
ni si to rozmyslila a nové pře

káŽky uzavření míru v cestu polo
Žila Předloženyť totiž Teífikem

pašou dodatky ku všem článkům

protokolu jimiž zcela nico jiného
žádáno než na Čem velevyslanci
se us ne li a Žádáno aby nové

tyto požadavky Turecka znovu v

úvahu vzaty byly Jelikož vele

vyslanci seznali že tyto nové po
žadavky učininy jedini proto aby
další odklad vyvolán byl rozhodli
se podati Porti novou společnou
notu v kteréž prohlášeno bude
že musí porta buď podmínky jak
jimi vypracovány přijinouti neb
Že násilím k tomu bude donucena

Vpruské dolni suřmovnf poražen
v pondčlí slušnou vitšinou návrh
vládní na obmezení práva spolčo-
vacího kterýž jak jsme již uvedli
hlavni proti socialistům a anar
chistům namířen prý býti mil

Poiadavtk Ntmtcka na vtilení
do smlouvy

řecko-tureck- é Článku

jímž by finance řecké pod kontro- -

ou evropskou dávány byly setká
vá sc dle Čtvrteční zprávy caři
hradské se značným odporem se

strany ostatních velevyslancň a

ani Turecko prý s tím nesouhlasí

Jic náhledu velevyslancň prý k

vyjednávání podobnému oni oprá
nejsou a Nimecko mílo by

prý návrh ten předmčtem přímého
vyjednávání mezi Nimeckem a

zeměmi ostatními učiniti V Tu-

recku jeví se odpor proti tomu
hlavni proto an uznává se Že

Nimecko zamýšlí vyuŽitkovati
tísni v jakémž Kecko se octlo v

zájmů penižníků svých kteří v
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Ilavlna JoHt ceny pevné ní" neiuí iířná pro- -

stbslnl 7 A

Now Orleans 3 trpná
Ilavlna má renu klidnou prostředni 7 11--

Wuliash železu lřní a paropla
vební hpnlcřnnst

Jízdné do všech částí Iivropy é

přt v nejlevnfjiích cenách

O dobu odjezdu lodí draity vy

stavované do Kvropy aneb jak5- -

oliv j'iné podrobnosti hlaste seví
úřadovně WAHASH dráhy 141)
"arnam til (Paxton Hotel Hlk

aneb dopiŠte na
G ICO N CLAYTON

prepiHViilnKiiťky knnAijotiž můře

iMiiivn„oiiji mil wiMiiTiiijuwnnii
itiriSHiiy ji-h-

i AincriKnn a poennzi z

de prňmčrnou a ovsa i zemčat bu-

de též mini než obyčejní Jedi
ni sena sklizeno bude více

V Belgické snfmovnfposlanců při
jata ve čtvrtek předloha kterouž
nuceni budou cizinci déle jedno-
ho roku v Uelgii sídlící ku vstou

pení do občanské gardy Má se

za to že předloha tato bude v se-

nátu poražena v kterémžto přípa- -

dč ohlásil ministr vnitra že by z

úřadu svého odstoupil

Anglie přijmula jak v pátek
cestou úřadní našemu velevyslanci
v Londýnč oznámeno návrh vlá

dy naší na odbývání mezinárodní
konference kteráž letošního pod
zimu ve Washingtonu odbývána
ýti má a na kteréž jednati se

bude o tom kterak by nejvydat
nčji pytlácký lov tuleňů v moři

Ueringovi potlačili se dal

Z Londýna oznamuje se že zá-

stupce pozůstalosti známého ži-

dovského

tu

lidumila barona Hirshe
dr Theodore Hertzel z Vídní bé-ř- e

myšlénku založení samostatné-
ho státu židovského v Palestýni
velice vážní Sjezd přátelň my-

šlenky

Že

té svolán jest na 29 srpna
do Pasileje Kapitál společnosti s

kteráž založení nového státu Ži

dovského podniknouti má určen byl

jest na 1000000000 marků Ne- -

podaří-l- i se založení státu v Pale

stýni obrácen bude zřetel na jiho-

americkou republiku argentýn- -

skou 70-t- í) Omaha Neb


