
3Pokrok Západu
ZříUVYJAMUMČNÉ

T'fkW

lfimlfkif onimi no vn sil
(In ulomili lorpdovA lodic l ó

pfi l tu) H h nfi mulilva i a v li

e m vvoďti I r i lr i li (ti Vil-liť--

Mklmbiin S h řimkni
utonulo

V 'mťkn anátl prý vlida

pilní uvalováním tA fípopnýro
Mátom dovo no býlí y rno
ytnlUVn % Kuby vytliti pli

It ml uvádí prý bylo o

hlavni t hybné pofuání i díplo
mátí franf ousk vni £pan

prnli Mo hlaftm Kdy!
pak řrv a poklik obnovil navM

pd'da 4'hCli jthkol Hné
jednání nbyb tnoín Jit jinlfi
! vMda poniýilí jmofft na vyli'--n- i

n jfiiitjíí h vřfí a kierýth
'dejíti fnolno není nael

movnii roipoif V4 t ky mUlrtí
vřií V)liovili nid'Mi pfole
lilk)'mí nří liími pudl? j il

nohn ťnlavfWlio (linku Není
ani porny Ikní na to }v by e

míniHtrrt vo povalila
("íaf i)jí řolnHfř (14 lranř f lat

ijenovř

Ihaht thrn( pfedt la rkot
kho mínil rlva tvf v vl"tu
ouImi) nineikým polantem
dr Wflbni klryml plí ahij-- nl

a dání rady říUké klnkovkym

ipuolm 1 1 r a 1 ' ri byl !ad ní

pťeI vyíváníiu Wolfa podal fíia-l- i

n jenom iprávu oiitnylu tvém

alt ároveA podal tomuto i uvé

píhltkování se t ťiladu kťrél
vík cÍMfem přijato nebylo a zá-

roveň jemu ňplný soiihlaa se za-

mýšleným soubojem vysloven 'n
zbraA vyvoleny pistole a ustano-

veny tli rány na 1$ kroků vzdále-

nosti Hned při prvé ráně stře

uhsalifttl přoll hmktilt f(ali
K'Á% praní Jo plímo ulil
lHA ritkďi nvid tak vťk-lh- o

Nemoha ni vylili hnv na
lidu dil j ttt fou dvojriátohiion

pocítili vojákům Jeda V fco4fe
koboi j'dné diví t Bosny a

(!horválka díl atvitj a obořil
' 114 K'fl l4l4 "Cvičil je sv

lidi? Jm na nt podívt jte! fo
') hanba!" Na plukovníka h

pf divise se obofilr "Najďd
vé vojiky ittrutt fí4ifU' n l
ninit t kaár rt vyrukuj' !♦!" Na

Ifrrh ffinýth tnNť-t- dal řala
vílí m vadil id ni klrřý do

tl Vnj nký h ttail
' takmkř H(kř ri kl řáí

vřrra opln xatf dinf avá aftá-jit- a

jftt optnn lívo a dlvlho
budou kravaly a boule jimil

p'ldní řJdiid i vytMininí-Val- o

oplnř opakovali 'rd'
loti pita cxlpor poslanců nfiii''

tkýth zvolen opflně dr Ka-llifri- n

jiholto náilupnl řeč byla
cwl Nřmtft lilií nl 1 přerušována
a kdyí koneční řié avou provolá-
ním ulávy císaři zakončil bylo mu
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iMlpovřdřno Jakožto protest proti
zvolení Kathreina předsedou uíi-nČ- n

ne strany německé návrh na
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Madridu doíla v slbdti n

uvlfiťlriá m f práva if nj-vySSÍ-

soudno riirt byl rosu
ďk kterými na 40 roků do ká

nire odsouen byl domnlý inar
chísta Carril kť-rý- l 3 ilí vra-JUdn- ý

útok na náčelníka poluje v

Marirloriř učinil Rozsudek prý
vrán u na tom základě an prý

plí soudním plelítení nikterak
rit by lo dokázáno le by Ilarrilj
skutečně anarchistou byl a tudíž
také rosuď k tak přísným býti
neměl

%

Kitte ve ifitnéliŘétn minií ttrstvu t
stala se ve středu skutkem a sice

přinucen byl k poděkování sw mi- -

nistr financí Keverter o jehožto
vyobcování z církve minule zprá
vu jsme podali Kesignace jeho
stala se nutnou hlavně následkem
toho an královna vladafka ja-

kožto pravověrná katolička ž vy- -

obcovaným z církve žádného dal-

šího jednání míti nechtěla

Z Madridu oznámeno v sobotu
Že Don Carlosem nápadníkem
trůnu španělského uveřejněn byl
otevřený list ve kterém rozhodně

popírá pravdivost kolující pověsti
že by měl v úmyslu vzdáti se ná-

roků na španělský trůn Byl by
zbabělcem — tak praví — kdyby
po tolikerých obětích jež mu byly
přineseny vzdal se svých práv
Mimo toho stojí prý pohotově
100000 dobrovolníků kteří chopí
se zbraně v zájmu jého věci Don
Carlos soudí Že Španělsko vzdáti
se musí Kuby kteráž okolnost za-

viní jen větší nespokojenost
V Madridu objeveno v pondělí

nové spiknutí anarchistické a šest
anarchistů bylo při tom zatčeno
V doupěti jejich nalezena prý zá-

soba bomb

Na Kubu dle úřadních zpráv
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by po ttlfim národl jmi th 4 v

jednoikb í vt t U ý( h horliví pě
sloval ípv sborový { f86á

vydal se llendl na tkolenoti do
veta V KruiM lu doslalo a mu

místa druhého kapelníka }l í ope
fe} o ji působil v Ainsleroda
mé a odtud oď M do pařile kde

poutal ji j hlavně Čilý ruch nu joli
skládání operního V němuž nrsla
se vftetka jeho touha Navrátiv
se do Prahy zvolen Ikndl íídite
lem "Hlaholil" Tou dobou slo
2íl Pendl první avou operu ljlt
je l doMa tU cného vf lího uzná
ní Po 'lejle' následovaly opery
'Břetislav a Jitka' vážného slohu

dále 'Starý ženich komická ná

rodní opera ve smyslu Smetanovy
"Prodané nevěsty" Kovněž s

líbily opereta 'Indická princezna
a zpěvohra 'Černohorci' Komická

opera z doby té 'Čarovný květ'
dosud neprovedena Koku 1879
Bendi složil se sebe úřad řiditele
Hlaholu a přijal místo kapelníka
v soukromé kapele ruského bohá
če Der v lese v Luganč a Nizze

Byla to pro nČho doba pilného
studia V balladě 'Švanda dudák

napsal dílo v němž se ku podivu
krásné vyvinul nový vlastní tón

hudební českého původu Zde
talcé více než jindy pěstoval obor

hudby instrumentální složiv 'Ta
rantellu' 'Jihoslovanskou rhapso-di- i

a 'Slavnostní pochod' Cel

kem napsal Uendl 9 zpěvoher a

několik větších prací pro sbor a

sola s orchestrem mezi nimiž:

Štědrý den Dítě Tábora Červena
karkulka Po bitvě bělohorské
KaliSníci Umírající Husita Ci- -

gánské melodie Hebrejské elegic
Smrt Prokopa Velkého atd Bendi
složil též velký počet písní a ji
ných skladeb

V Peili odbýván ve středu na

počest císaře německého banket

při kterémž císař rakouský hosti

svému připil co věrnému příteli a

spojenci a neúnavnému pracovní
ku v zájmu míru Na přípitek
tento odpověděno císařem něme

ckým v delší řeči v kteréž snažil

se pánům Uhrům mazati med
kolem úst vynášeje je pro jejich
lásku k rodné vlasti pro kterouž

prý volni jsou vždy krev i statky
nasadili Při tom ovšem zároveň

poukazoval že i v Německu po
dobné smýšlení panuje a že jako
Uhři svého krále ctí a milují tak
i on lidem svým přímo jest prý
zbožňován Ku konci svého pří--

pitku provolal slávu Uhersku

Při schůzce panovníků rakouského

a nřmeckého v Pe!ti udály se četné

výtržnosti a dokonce se i tvrdí že

při výjezdu z nádraží vybuchla po
blíže dvorního povozu bomba na

štěstí ale nikdo při tom neporančn
Po ulicích procházely zástupy děl-nict- va

jež se tu shromáždilo v po
čtu as 25000 lidí demonstrujíc

pro všeobecné právo hlasovací a

policie mu nemohla průvod po uli

ci zabránit Provolávány byly
různé výkřiky které oběma císa-

řům valné nelichotily Schůze

byla zároveři protestem proti zby-

tečnému velikému vydání na uví-

tání obou potentátů Policie se

mnohokráte vrhla na lid a poza-týkal- a

celé zástupy Kedakce

místního německého socialistické-

ho časopisu byla prohlédnuta a

zabaveny tam letáky směřující

skli klrl válku roku Mo vy
volalo
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ným neboť pro l to4 U n i stavbo

novýth lodi pou j n 30000000
mfkň buď poladováno Pro
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(10000000 um ku

Vaftl naldlíl papižskioii nun
tin v Madridu aby veikerému
kněžstvu znovu plipomenul aby
Veíkeřýth rejdů kařlistii kýth S

vzdalo a aby nynejM dynastii u
vs tli sil pod{orovalo

Hrimiiti v Itálii oznamuje
se že v fiterý k ViČeru navštívena

byla provincie prudkým
cyklonem jímž v osadách Sava
Oría a Latiano 40 osob iitmrc
no 70 poraněno a na 20 budov

úplně rozmeteno Telegraíní spo
jení bylo přerušeno Dle pozdíj
tich zpráv navštívena krajina tam
ní zároveň i prudkým přílivem
kterýmž dvě pobřežní vesničky
téměř s povrchu zemského sme-

teny
Vatikánem oznámeno v sobotu

cestou úřadnf vládě španělské že

vyobcování z církve ministra finan
cf Hertera odvoláno bude jedině
tenkráte když dokáže se žeskon- -

fiskovaný jím majetek majetkem
církevním nebyl

V Athénách dle zpráv středeč
nich jsou obavy před vypuknu
tím vážných protivládnícb pro
jevů a to následkem nespokoje
nosti obyvatelstva s podmínkami
míru jak vládou přijaty byly
KdyŽ podmínky tyto zprvu ohlá

šeny tu lid zdál se býti ohro-

men stav tento však nyní promě
nil se v zoufalý odpor a jak v mě-stec- h

tak i na venkově pořádány
jsou schůze v kterýchž proti uza
vření smlouvy míru se protestuje
a obavy jsou že smlouvě této ve

sněmovně schválení se nedostane

NejvětŠÍ odpor jeví se proti ono-

mu Článku kterýmž kontrola
financí řeckých do rukou zástupců
velmocí dávána jest a dovozuje se

při tom že něco podobného státi
se nemuselo neboť prý potřebný
obnos ku zaplacení náhrady váleč-

né snadno prý všeobecnou sub-

skripcí sehnán býti mohl

Z Londýna oznamuje se že nrv

Španělsko v případu zakročení

Spojených Států na Kubě nemůže

spoléhali na pomoc velmocí ev-

ropských neboť prý vyslanci
američtí zjistili již předem že ve-

škery velmoci evropské s jedinou
výminkou Rakouska uznávají
práv Spoj Států ku zakročení na
Kubě an toho zájmy obchodní i

průmyslové plnou měrou vyža
dují Kakousko ovšem v případu
tom není vedeno politikou nýbrž
pouze svazky přátelskými neboť
královna-vladařk- a členem rodiny
habsburské jest a jisto již předem
jest že v případu zakročení Ka
kousko na pouhý protest proti
tomu by se obmezilo a Žádným
jiným spůsobem Španělsku ku po
moci by nepřispělo

Do Londýna přibyl v úterý vele- -

vyslanec náš na dvoře Španěl
ském Taylor a na otázku co

pravdy jest na tom Že novým vy
slancem naším Woodfordem vlá-

dě španělské ultimatum vzhledem
k otázce kubánské podáno již

bylo odepřel od povědě ti a obme--

zil se pouze na vyjádření násle
dovní: Vážné vyjednávání mezi

Spojenými Státy a Španělskem
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MaKnachiissctta n Jest :
roky stiír V roce 18(54 hyl (wvýíen za podplukov

nika "'pro zá!u?iió a vérné služby Whcm války'' Od roku 1870 byl assie
stentem Hcliutant-Jencnil- a

len byl iSadeni do ruky kdežto
I kulka z pistole jeho plných

patnáct kroků od protivníka
jeho do země se zaryla Poraně
ní IJadeniho není prý rázu vážněj
šího a žádných následků prý míti
nebude — Císařem vyslovena
liadenimu sympathie a vyžádány
každé hodiny zprávy o jeho siavu
— Dle zpráv posledních bude
míti souboj tento za následek
celou řadu soubojů dalších a to
hlavně následkem tohoan souboji
tomu císařského schválení se do-

stalo — Dr Wolf měl v minulém

zasedání rady říšské též jeden
souboj a sice s mladočeskym po-

slancem Hořicou na šavle při
čemž do ruky seknut byl

V Terstu udála se v pondělí
srážka parníku Ika s anglickým

parníkem Tyria při čemž prvnějŠÍ
parník poškozen tou měrou že v

několika minutách se potopil Ne-

štěstí událo se při samém vjezdu
do přístavu za přítomnosti několi-
ka tisíc osob na nábřeží a utonutí
lodě bylo tak rychlým že na za-

chránění osob na palubě se nalé-

zajících ani pomyšleno býti ne-

mohlo Počet utonulých odha-

duje se na 70

V Chorvátsku dle sobotní zprávy
vídeňské prohlášen byl ve dvaná
cti okresích stav obležení a to ná-

sledkem vzmáhání se tam proti-uherskýc- h

výtržností o započetí
jichž zprávu již jsme přinesli

Z Pařile oznámeno ve Čtvr

tek že v departmentech Auve-regn- e

Hurgundy a jinde panuje

neobyčejně tuhá zima a že tam na

18 palců sněhu napadlo

španělských vysláno od listopadu
1K95 do května letošního roku
181736 mužů 6261 důstojníků
mezi nimiž 40 generálů 212542
ručnic 320406 liber prachu 02- -

088670 patron 16712 šavlí 91
děl 12 mitraileus a 29500 graná-
tů — Od vypuknutí revoluce na
bilipinách bylo tam posláno:
27560 mužů 381 důstojníků
mezi nimiž 9 generálů 43100
ručnic 24 děl 24919 liber pra-
chu 30600 granátů a 21726581
patron

Ze City 0 Mexico oznámeno ve
středu že domněnka že útočník
na presidenta Diaze Arrayo ne-

byl zavražděn davem nýbrž poli
cisty samými ukázala se býti
opodstatněnou a Že jeden z poli- -

cejních inspektorů Velasquez se

přiznal Že vraždu tuto s podřízc- -

nými svými zosnoval Násled-

kem toho byl odkázán pro vraždit
k soudu a týž osud stihnul věrné-
ho sluhu jeho Cabreru kterýž no-

že jež v mrtvole nalezeny nakou-

pil
V City of Mexico spáchal v pá

tek samovraŽdu zastřelením býva-

lý náčelník policejní Eduardo Ve-

lasquez kterýž jak jsme již ozná-

mili obviněn byl ze zabití Arro- -

yoa útočníka na presidenta Diaze
V zanechaném dopisu udal že k

činu tomu pohnut byl policejním
inŠpektorem Villivicenciem a že

nepovažoval to za Žádný zločin

nýbrž Že k tomu hlavně láskou a

vděčností k presidentu ponuknut
byl

Předplácejte na Knihovnu Ame

rickou pouze f 100 ročně

odročení kterýž ale 195 proti 103
hlasům poražen Na to činěna
celá řada návrhů obstrukčních z

nichž uvésti dlužno opětný návrh
na dání ministerstva v obžalobu

liadeniho rádi by dali v obžalobu

pro drzé prý chování zřízenců

vládních na schůzích německých
a pro zákaz celé řady německých

sjezdů protestních kteréž násled
kem vydání jazykových nařízení

odbývány býti měly

V Chorvatsku dle čtvrtečních

zpráv vídeřiských vypukly mezi

venkovským obyvatelstveir vážné

výtržnosti k potlačení jichž voj
sko povoláno býti muselo Ve

Sjerničáku nedaleko Záhřebu

vzbouřilo prý se na 4000 venko- -

vana Kteří v osaue se opevnili a

útoku vzdorovali Co příčina to
hoto vzbouřen' udává telegram
že prý vyvoláno bylo neustálými

pokusy vlády uherské na obmeze-n- f

neb dokonce i zrušení staroby-

lých práv jimž dosud Chorvaté a

Slovinci se těšili

V rakouské raJ! říiské jest k a 2 -

dodenně "živo" V zasedání pá-

tečním odpovídal předseda
Kathrcin na dotaz Gregoričův že
ve sněmovně žádní převlečení po
licisté nejsou ale že jsou mezi

sluhy někteří lidé kteříve u poli-

cie sloužili Na to strhl se veliký
křik po utišení jehož oznámil

předseda že nutno jest aby se

přikročilo k volbž delegací na vy
řizování společných záležitostí ra- -

kousko-uherskýc- h Na daný
návrh usncŠeno aby se k volbě

přikročilo v sobotu což přijato


