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Mtika oznámeno ve čtvrti k

h-- při slavnostním průvodu toho
dne na oslavu dne prolili"' nf ni
oilvislosti pořádaném učiněn byl
útok na presidenta Diaze kterýž
však žádných vážnějších následků
neměl Otočník písař Ignacio
Anu-lí- zasadil presidentu ze za

dii ránu do týla a než opětovali ji
mohl byl přemožen a do vězení

dopraven

V Cily 0 Mtxitt proveden v pá-

tek soud lidu nad Amulío Arroy-oe-

kterýž ve čtvrtek při sla-

vnostním průvodu na počest dne

neodvislostí pořádaném vražedný
útok na presidenta republiky
Diazc učinil Policie dobře sou-

dila že smýšlení lidu k lynčování
útočníka se kloní a proto učiněna
všechna možná opatření aby to
mu bylo zabráněno Leč vše by-

lo marným a lid dostav se v pátek
do budovy v kteréž útočník cho
ván byl tohoto sc zmocnil a na
místě jej usmrtil Mrtvola téhož

byla nesčetnými ranami dýkami
zasazenými probodána Pro úča
stenství v tomto soudu lidu zatče
no bylo 20 osob a v dalším vy
šetřování se pilně pokračuje ne-

boť úřady jsou odhodlány všechny
účastníky náležitě potrestat!

Z Venezuely oznámeno ve středu
Že při volbě presidentské kteráž
minulého měsíce tam odbývána
zvítězil velkou většinou Jose An- -

drade bývalý vyslanec Venezuely
ve Washingtonu

V Indii se situace dle posledních
zpráv pro Angličany značně zhor-

šila neboť počet povstalých kme-

nů stále se větší V pátek ozná-

meno Že u Annayatu došlo mezi

povstalci a brigádou pod velením

gen liloodak tuhé srážce v kteréž

140 vojínů anglických zabito a

značně jich poraněno a Angličané
k ústupu přinuceni byli Uyla to
druhá porážka kterouž vojsko
anglické utrpělo neboť v úterý
před tím rozprášena byla posádka
l kterouž generál Jeííries průsmyk
Pawatský hájil

Z Činy oznamováno koncem

týdne že vojsku podařilo se pod-
manili povstalé kmeny v Tibetu
načež zřízena tam prozatímní vlá

da s čínskými úřadníky v Čele
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se šíří a Že situace pro Španělsko
hlavně pak následkem stále vzma-hájí- cí

se propagandy karlistůstále
závažnější sc stává Urovnání

poměrů není prý možným dotud

pokud konservativní strana u

vesla vládního setrvá

Krist vt Španllsku následkem

otázky kubánské rychle se blíží a
s ní zárovcfl i rozhodnutí o koneč-

ném osudu Kuby V pondělí
totiž že nový velevysla-ne- c

náš VVoodford sdělil v 3ho-dino- vé

poradě ministru války vé-

vodovi Tetuanskému stanovisko

jakéž vláda naše na dále zaujmou-t- i

míní Poukázal na to jak vel-

kých ztrát americký obchod a prú
mysl následkem do nekonečna
vlekoucí se války trpí a dokazo-

val že pro Španělsko úplně ne-

možným jest povstání na Kubě v

době nejbližší potlačiti A kdyby
i prý podařilo se potlačiti povstá-
ní spůsobem jakýmž gen Weyler
nyní si počíná tu prý ostrov tou

měrou bude spustošen Že více za

nic státi nebude Proto dovozo-

val že válka v dnech nejbližších
skončena býti musí a nestane-l- i se

prý tak do konce října tu prý Sp

Státy zakročením svým postarají
se prý již o to aby úplný a trva-

lý mír na Kubě opětně zavládl —

Odpověď vlády španělské na toto
ultimatum dána bude po návratu

královny do Madridu

Vt Sfanttiku dle zpráv posled-
ních zdražují se rychle veškery

prostředky životní a to následkem
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a upravila vše a proto ndr
žuji vidy iV ru-n- a v domě"

{ lleisi r populární lékárník z
Kt oklik dotvrzuje svrchu uve dené
psaní jak následuje: "Pan Mi-

chael ICden požádal mne abych
dosvědčil Že manželka jeho trpě-
la po 6 m b 7 roků prudkými bo-

lestmi Žaludku a že váš věhlasný
Pe-ru--

vyléčil ji úplně"
Nejnovější kniha dř Hartmana

výhradně pro ženy psaná zašle se

po krátkou dobu zdarma když o

ni dopíšete na The Pe-ru-n- a Drug
Míg Co Columbus Ohio

Resoluce

přijatá na protestní sťluhi íeského

dllnietva v Omaze dne jr záři

V uvážení katastrofy jež udála
se v Ilazelton Pennsylvanie ve
svobodné zemi a republice Spoje-

ných Států severo-anierickýc- h kde
dne io září jedenadvacet Slovanů
a Uhrů zastřeleno a na 40 jich po-

raněno bylo šerifovými najata
když v pokoji bez zbraně veřejnou
cestou kn spolubratrům svým

v uvážení že ústava Spojených
Států každému občanu svobodu
slova smýšlení a shromažďování

zaručuje a jako posvátná práva
občanská uznává a chrání
a v uvážení Že jednání šerifa

Martina a jeho žoldáků úplně
ničím odůvodněným

Činem bylo
na základě tom jako občané

dělníci a Slované co nejrozhodněji
tento zločin odsuzujeme a zatra-

cujeme

prohlašujíce za neňstavní vydá-
vání soudních zápovědí proti děl-

níkům nimiž zapovídá se jím i

shromažďovati se a po veřejných
cestách kráčeti

projevuje zároveň" naši nejhlubší
soustrast' pozůstalým vdovám a
sirotkům zavražděných a lítosť
nad zraněnými
Dále usnášíme se ku podpoře

jich i ku soudnímu stihání vrahů
dle možnosti své hmotně přispěti
a konečně

usnášíme se by oba české časo-

pisy v Omaze požádány byly reso- -

luci tuto v plném znění přinésti a

dožadujeme se ostatních českých
časopisů v zemi by resoluci tuto
laskavě otiskly
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dobrý hudebník

který by tu% uvázal vytifovntl al Sft
iruíft htulb na plm-hov-
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Má Tomu %tak f rct i v I y

Iivly radikální v národ fnWm
jakol i mnoho poaUncft kllí
vlád řfdftvf fují a tsoudf l

n'kdy v opozici nynfjSího volného

jednacího Nilu sami molům potT
bočili Pndanic 3°'' Sokol
mluvil tylo !ny ku svým voličům

Parduhirk h a úmysl tento ruz-hod- ně

odauzoval "Nevíme aarní

co i4i jt lt£ Čeká" pravil "neza

hazujme prolo poslední avoji
zbraA" Také lírucký kbríkálnl

časopis vydávaný Kbenhochem

ji ji i Hadem za předsedu sně

movny vyhladl nesouhlas! pří
snými změnami v jednacím íádu

sněmovny Připomíná pořekadlo
"iJnes mně zítra tobě" a soudí
že by mírná zručná některých
článků jednacího řádu úplni po
stačila

Ve Vídni spůsoU-n-
a ve čtvrtek

značná sensace rozšířivší se zprá
vou Že arcikníže František 1't-rd-i

nand následník trůnu rakouského
nzavřel v Londýně minulého týdne
sňatek s dívkou ze středního sta
vu pocházející a v Čechách ro

zené

ř7i rakouská odporem Čechu

jsouc k tomu přinucena vzdala se

myšlenky na zrninu jednacího fá
duaž sc říšská rada sejde dne 23

září Češi jsou a byli vždy proti
každému obmezování parlamentár-n- í

svobody a poněvadž nedostali
od Badeniho žádné záruky na

splnění svých požadavků niobia

by se jím jednou tato zrnina jed
nacího řádu státi nejvýše osudnou

kdyby byli jednou k oposici při-

nuceni Obstrukce Němců bude

lámána pouze prodlužováním
schůzí až prý na so hodin Zase

dáni zahájeno bude trňní řečí

která asi bude jako obyčejně do-

cela bezvýznamná Před sejitím
se snimovny zastává hlavní otáz
kou kdo bude zvolen za předse-
du Iiadeni se pilní radí s vůdci

pravice a tyto dny povolal k sobě

oba vůdce katolické strany lidové

Kathreina i Ebenhocha Zdá se

Že se Kathrcin dá přece přemluvit
a předsednictví znovu přijme

O smlouvf rusko-franeouts- kí při

nesly londýnské 'Daily News'zprá
vu dle kteréž neuzavřena vlastni
žádná smlouva nová nýbrž stává

jící pouze poněkud pozměněna a

sice přidány prý dva nové články
Povodní smlouva slibovala Fran
cii podporu v případu napadení
od Německa nynější pak slibuje
ie v pádu napadení Rusko bude

mír frankfurtský považovali za

neplatný Francie slibuje Rusku

za to pomoc na východě Jest

prý též jisto že Rusko s Francií
:se spojily aby zabránily sultáno-

vi přistoupení k trojspolku

Dit tprdv berlínských chystalo

ie studenstvo university lipské ku

hromadné výpravě do Čech aby
tu přítomností svou mravní posily
'ohroženým' soukmenovcům svým

dodali leč bylo to úřady saskými
zakázáno

T Brusstlu oznamováno v úterý
že bývali císařovna mexická

Charlotta leží tam smrtelně ne-

mocná a že smrt její každým

pkamlikem očekávána jest

CLEO DE MKRODE
V New Yorku p(ÍBoh( řurore hali-tn- f tanečnice de Meroile Jcíto podolm v

rozliíné úprnvé vlímS v íioře iSím ttfxliviimo Tanefnirc tato byla prý %(}

milostniil krále Leopolda bfilgickíbo

sud úplně nemožným s podzimní
orbou a setbou započíti

Do Petrohradu došla v pátek z

Krasnojarska ve vnitru Sibiře

zpráva že 14 září kolem půl no-

ci spožorován byl v provincii ké

v arktickém Rusku balon

o kterémž domýšleno jest Že jest
to onen kterýmž švédský profesor
Andree 11 července z ostrova
Tromsoe k vyhledání severní toč-

ny se vydal

Rumunský král Karel chystá se

k návštěvě Huda Pešti na den 27
září Návštčva jeho vykládána

jest jako veřejné osvědčení pří-

chylnosti jeho ku trojspolku
'A Cařihradu oznamováno v úte-

rý Že v poradě zástupců všech

velmocí evropských toho dne od-

bývané došlo sc konečně k úplné-
mu dohodnutí na základě návrhů

předsedou ministerstva anglického
učiněných a že turecký ministr

zahraničných záležitostí uvědomen
o tom že dalšímu konečnému uza-

vření a podepsání smlouvy ničeho
více v cestě nestává —Podepsání
smlouvy ustanoveno na dnešek

V Cařihradu podepsány konečně
v sobotu od velevyslanců evrop
ských protokoly obsahující veške-

ry podmínky míru řecko-turecké-h- o

— Faktum toto bylo v pondělí
úřadně oznámeno všem velitelům

vojska i loďstva tureckého —

Sultánu bylo k podepsání míru od

všech velmocí blahopřáno
V Krcku způsobena oznámením

podmínek míru jak od velevy- -
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