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ZřRAVY ZAHRANIČNĚ

Tclegrtfkké

Prahy oznamováno ve

le V úterý pocítěny v ASi

'ftmnniiu do4l v pálek pfe

kvjMijfÍA iievynvf lhl# ná doiud
xprávM že Hlinití rl vmii námof

hřmění silným 0in M híehivlálť
bylo prudkých Od lélo nor í

dneSríl jet obyvaNhtvo silně

znepokojeno Jednotlivé řoliny
ojíOuStějí iněoto Ialíí právy
f "pohnutých" krajů tčch cWeká-ván- y

jou kruhy Vfdeikými i iro

kým olerffntVf ni ovlem n- - t
jistého napjetí "

'v skutečné daKÍ eriélřeení
nalalo o tom svědčí novčjíí
zpráva c ernčlřeserií v Karlových
Varech

ním iiařleiiu do válečné hotovosli

II lodi Ikadrony čeřnomořké z

řehol jnoil 4 lod? válečné prvé

"
Falknové a Karlových Varech

opětné otřeay země provtené
podzemním duněním a le rjty
tento pozorován i nu různých mí-

stech v Spikli
líídy J dělové lodiee j oé cví- -

I'olář vníknul o f hodině odpo-
lední V ukladiUi jednom V Ahbrt-ga- ť

til nedaleko hlavní itanire

povlovní a neobyčejnou rychlostí
roiíf ti e na celou fadu budov

okolních lak Že telá řada budov
v plamene h řiaéla Na

potlačení plamenů pracovalo té-

měř al do půlnocí přen 100 par-

ních stříkaček a řádění dravého

Živlu učiněn konec jediné tím I"
celá řada budov strhána tak aby
plameny dále lífíti se nemohly

StahUn oznamuj" se le pre
míei Sagatta neroputtl korlezy
aniž vypí e nové volby dokud

nejiití jakého postavení kongres
Sp Států nvní v otázce kubánské

čebné a 1 loď dopravní — Soudí

I řtdttdnli JthftHt titkťUlké %o z toho že Kůtko povaluje
stav vétí na východě za velice vázvolen byl v úterý lir PrantUe

Thun neblahé panšti mUtodr!
tel český jehožto vlivem Prali

Iný a h' tudíl připraveno býlí
cíne k okamlilému zakročení

ve výminečném Mavu po tak dlou kdykoliv by ne toho potřeba uká
ho e nalézala C Bral Mzala

Rakouský reifold prorok 1 87 'e fianeouitké tnmoinf vyvolá
vykazuje vydání 15H3H574H zl na v úterý opětně zále!itot vypo zaujme lkile-l- i e le presí

Kůtkem a Kakotiko Itálii i

Kinki ut v obou píípaďch jedna-
lo nv pín n a hlavy a jak vnitřní
ťik i Zahranič ní politika v Kakou-k- u

nalézá pod vedením dvou
Poláků llaď na a (iolut hovkého
jit lil íflfiii j it potlačení něme-- (

kého vlivu' Kiiridn Imu phnáW
článek podobného omalniUtizn
jící dvnjatost britantkeho tálni
(tví kterým jak Rakoixko lak
Itálie potiipriA Němec ku odcí-zu- jí

Jeden tarUb diplomatů
v Berlíne náležejíc í k iimunlí
v trojtpolku attoupi né pravil k

dopisovat li Kpoj tínku: Rakou-

sko od několika 1 t íie( hvalovalo
zahraniční polidku nčmeikťho cí-

saře jak dale lato vztahuje se

na Arijílii a zoyUčné vyývánl
Anglie ve znáiiiém poneUtví

císaře k presidentu jiho-

africké republiky Kruegerovi

bylo rakouskými státníky třeba

tajně odpuzováno To platí též
o Itálii Xljmy Rakouska a Itálie
na Středozemním moři jsou roz-

sáhlé daleko jdoucí důležitosti
které nesmějí býlí přehlédnuty
dokud jedná se o skryté nepřátel-
ství proti Anglii se strany troj-spol- ku

Kližsí shoda nikdy ne-

bývalá zavládla mezi Rakouskem

col bylo a 442280 zl více niž vězeného poručíka dělostřelecké dent McKinley v pOM-lstv- vém

olporučovati bude umírněnost avykazoval rozpočet r 1806 N ho hreyfiisa kteréž vláda tak

vydržování armády a námořnictva bedlivé dosud se vyhýbala Uči bude-l- í naléhali na zamezení vý
něn totil na vládu dotaz kterak

prav filíbuMýrských tu prý kor
le zachovalí se míní vzhledem k tez rozpuStěn bude v prosinci

vyžádáno 152096088 zl mimo
čehož požadován ji st mimořádný
úvěr v obnosu 7848600 zl na
novou výzbroj pro armádu a na

předloženým ji důkazům dle kte nové volby byly by na únor vy
rýchž Oreyíns vlastně za jiného psány

Gocvmv N D M ht Ctěná
red — lluďletak laka v a oznam-

te v orgánu le Matěj Vohejda jet
zvolen cjd řádu Severní Hvězda Č

36 to státní pokladník pro víec ky
řády v N Dak pod zárukou dva
tisíce dolarů na dobu jednoho ro-

ku v min pravidelné schůi dne
7 list S brat pozdiavem

P J Skala taj

Kavna Neb 8 list 1897

Stvrzuji příjem na br Jana Malý-h- o

člena řádu Žižkův Palcát čís

25 ZČJtJ od státních pokladní-
ků jak následuje:

práce opevfiovací

Rakouský císař přijímaje uher "S 0nl™?V ou kterýmž
skon delegaci vyslovil se násle r :Vr"rl: ": Zí Svolaný generální guvernér ku
dovní: "Situace na východě „„ „„

Mnikí( Weyler t Havany jede
posledním roce naplňovala nís vv jun-vcl- jr Ulliujiii á f rnř 9

(1 'iliitrA n loti 4 ťénHttA v cjt IIImnohými obavami kteréž ale dí ' 9 I vfialr U i li-- r na lřílí nťi'd mi

společnímu zakročení velmocí rn ti

Šťastní zdají se býti odstraněny
Bude nyní povinností koncertu

' cestu do Harcelony nastoupilkem tím má bytí hr hsterhazy velitelem oznámenov přístavu Wey
kterýž prý již ku vzdání se hod- - rnvelmocí přikročili k urovnání zá

w m m t
cnieii možno uo maunuu seležitostí na Krétě tak aby ostro

vu onomu ač zůstal by pod svr dostavil a zjednání svého v po
chovanosti sultána do značné mí sleunich dnech vlády letio na

21 říj pokl státu Neb

21 říj Iowa

21 říj Minn
21 říj od řádu Denver

22 říj pokl státu Kans

22 říj od řádu Dělník

24 říj od ř Jan Rosický
28 říj od ř Oklahoma
28 říj od ř Se v Hvězda
28 říj od ř Červ Reka

ry samosprávy dostalo Se všemi Kubě se zodpovídal

1 4 2000
25000
15000
1000
3000
2000
1000
1000
4000
1000
1000
2000
2000

velmocemi Žijeme v poměru přá

přátelském a spolek náš s Němec
Zemétřcsení v Čecháchkem a Itálií jako tomu bylo v mi

nulosti tak 1 nyní jest nezvrátí

telným podkladem naší politiky 30
6

Ve středu po volbě ozná
mil podmořský telegraf že v Kar

říj od Hvězda Záp
list od Záp Jednoty

od ř A Heřman
UdrŽeti a sesíliti tento poklad jest
neustálou snahou mé vlády a k 14lových Varech událo se zemětře
dosavadním zárukám míru druží sení a Že toto Žádných vážných
f nvnf i nřáf flslíí n&í nrimír následků pro tamní léčívá zřídla

IRusku Několikeré schůzky s ca nemělo Dle právě nás došlých
rem přesvědčily mne o shodě na "Náiodních Listů" nebylo země
Šich názorů a položily základ k třesení toto v posledních dnech

Celkem $100000

Srdečný pozdrav a též dík
ostávám váš

Josef Hlava
pokl (liivřrnik rádu Zl 1'iilcát

e sjí zč 11 j

Zprávy osobni

úplné důvěře mezi obč-m- a státy Čechách ojedinělým a četné zá

Í '

Pí$éé
fmí

'''''''

Bdíti nad zachováním evropského chvěvy země pocítěny byly i na
míru bude i na dále hlavním po místech jiných Tak píše časopis
sláním vlády mé a hledím v ohle onen ze dne 29 října

Z Kraslice se oznamuje: 0du tom s důvěrou budoucnosti

HKCKWITII A JEHO NEVKSTA pondělka pozorují se zde v kratvstříc"
Afiti Rakouskem a Tureckem ná

Pan Jan Pavlík s chotí přijel v

nedcli z Prague Neb aby dopro-
vodili švakra svého p Děloviče k

poslednímu odpočinku Pohřeb

ších dtlších přestávkách otřesyw w Ur n„u„
sledkem oznámené již námi afféry ( linul sJeHtii) (IrerouKoWrlT Llnroína mé kteréž směřují od Jindři
jednatele rakouského Lloydu h proti vlili roli(i Jejl dnlso s ní oddiul chovic přes Kraslice sž k Schwan-- v

Mllwaukee Miaconnin lest mladík 23 t odbýván v neděli odp za hojného
W tý a aynemCHit W z Ml ueruacnu' anz ae uosua itn neJ" účastenství na kat hřbitov Přá

Messině Brazzafella bývalo by
málem došlo k propuknutí nepřá rieaa nt Iowa Minulé Icio byl řlcnem menší škody způsobily 1'osledn

1M 11 V I 1 I
imnc iiau Kiunii v umítá icx ttitfna u„

telům zesnulého vyslovujem naší
soustrasttelství Rakouskem totiž poža Lincolnova jeat plnoletou a rodiřojejí T C V

1

hodině ráno ale ve velmi slabé 9dováno na Turecku aby urážka neliriíiili jf po Hiiatku aby odjela se Ve středu tohoto týdne 24 li-

stopadu uváděn bude v Bruno
uvym manzeiein uo íowyrakouskému konsulu učiněná od sotva citelné míře

činěna byla pozdravením rakou Ze dne 31 října oznamováno Neb nový sbor J č D a sice
Lilie Západu č 89 Pí M Mi

a Itálií v zájmech obou na výcho nosti důstoinické vvzván bvlské vlajky v přístavu sesazením
valiho distriktu v němž Messina T w k I

ivruise totiž o něm že různá Vem tak neobvyklým a řídkým že chalová předsedkyně Velkovýbo-r- u

státního odjíždí dnes za tím ú- -
se nalézá a přesazením místního

dě a ve Středozemním moři a zna-

mená to společné interesy obou i

Anglie na onom území V tomto
vojenská tajemství navenek vyná není mezi současníky těch kteří by

guvernéra messinského Poža šel a není prý vyloučena možnost se na taký přírodní a v následcích čelem do Bruno aby nový sbor
ten uvedla Jest to již tušíme de)odu však trojspolek byl oslaben že on vlastně byl tím vinníkem svých někdy tak strašlivý úkaz pa

kterýmž důležitá tajemství vládě matovali Tím větší zájem budea Německu ponecháno na vůli aby
svojí politiku na východě a politi německé prodána a vina pak na ovšem nyní u zprávy o otřesech

sátý sbor Jednoty té v našem stá-

tě a co nejdříve uveden bude je-

ště jeden jedenáctý a sice v Mil- -

davkům těmto zdráhala se však

por'a vyhověti a následek toho

byl že ve středu velevyslancem
rakouským ji oznámeno že

se požadavku tomu do

čtvrtka poledne on Cařihrad opu

ku osadnickou samo sledovalo na ureytuse svalena země jichž jevištěm jest západní
liganZ Kréty odvolána byla ve čtvr- - Kudohoří a jeho výběžky až po

straně Kuskaa Francie To ne-

znamená rozpadnutí se trojsjmlku
nýbrž nové utváření se zájmů až

tek posádka německá kteráž čásť Aš Jelikož dle nejnovějších Pan Fr Anderka bývalý občan
stí a s bombardováním Messiny
se započne Tato ráznost měla

omažský který několik let zdržo-
val se v Oklahomě navštívil nás

vojska evropského tvořila a kteráž depeší intensivnost otřesů těch

od března službu tam konala a vzrostla druží se k interesu který
k jistému stupni na venek

náležitého účinku neboť do večera
tyto dny a sdělil nám Že opět mesice vstoupla na palubu válečného vyvolal úkaz ten v kruzích věde

Ve Štýrském Hradci došlo vse porta rozmyslela a nejen že
zi námi zůstane Farmu u Wau- -parníku 'Kaiserin Augusta" kte- - ckých i obava občanstva aby poneděli při příležitosti schůzky křepožadavkům výše uvedeným vy konus Okl přenechal zeťovi arýž za účelem tím do moře středo- - tolikerých pohromách živelních

zemního vvslán bvl jichž království české bývá tak
sťanských sociálů ku krvavým
výtržnostem Tlupa sociálních

hověla ale zároveň í uvolila se

vyrovnat! pohledávku dráhy ori
sám s rodinou usadil se v Omaze

aby dítkám lepšího vzdělání počasto jevištěm a v nichž dosud
cmokratŮ vedrala se totiž do jí firir r n m 11 111 c~ ái vťanA-- ientální společnosti rakouské ná

jen tři ze Živlů vzduch vodaoheňschůze jejich a počla házeti po
skytl Doufáme že se mu zde

stýskat nebuderoli hrály nestihly kraje Cech po- -
mecký křižák válečný "Division"

přistál 13 listopadu u KiaoChau
ležející na obnos $ 1750000 za

dopravu vojska tureckého v době politických protivnících svých
„ hromvSDůsobené 1 živlem da ším Pan J K Barták probudilý asklenicemi a židlemi a výtržnost na Lrenu cinskem naCež Čínská '

hžkdy sleJnŽ zlm a nePokoJnym
posádka k opuštění čtvř tvrzí pokročilý rolník od Howells bylnabyla konečně takového stupně v Omaze min týden s chotí svouže když policie nestačila vojsko tamních donucena a opevněnřtato u nás až posud poznaného an Barták je bedlivým hospodá- -ku zjednání pořádku povoláno jakož i území okolní pány Němci

em a pečuje zejména o zdokona- -Poměry geologické a útvary půdyyti muselo Dav socialistů po jménem císaře zabráno Zámin- -
ování svých stád Býka jehožkoti k tomu stalo se zavražděníčínal si tak výbojně že vojsko

vy tyto na konec přece se jen ne před 3 lety obdržel co prémii Ho- -
bodáků použiti muselo při čemž dvou německých missionářú kteří

splní" nicméně nejsou tak zcela podářem vypsanou letos prodal a
v okolí onom působilijeden z výtržníků na místě usmr-

cen a celá řada jich poraněna
bez příčiny jak dokazují depeše koupil jiného z téhož plémě aby

Londýn navštíven byl v pátek došlé v nichž konstatuje se sou

poslední války
řecko-tureck- é

Návstéva Rakouského ministra

idltlitostt sahraničnlch hr Golu-chovské-

u krále italského v

Monze považována je v diploma-

tických kruzích Německa za udá-

lost velmi důležitou Konserva-tivn- í

a agrární listy vykládají
návštěvu za znamení užších vzta-

hů mezi Kakouskem a Itálií a

touhy po sblížení obou mocí s

velkou Dritanií Přední orgán

agrárníků a nacionalistů 'Deutsche

Zeitung' praví: Můžeme v tom

viděti jen oslabení našeho diplo-

matického postavení Za Bismar-k- a

země naše byla prostředníkem
mezi Ruskem a Kakouskem a me- -

ět policistů bylo při rvačce
požárem jakéhož tam od pověst- - časně i větší intensivnost i většíraněno
ného ohně r 1666 nebylo a při rozsah otřesů Z Aše telegra- -

němž Škoda spůsobena jest ještě íuje se totiž: "Otřesy země pozo- -Ruským ministrem orby uveřejně
na byla v pátek úřadnf zpráva o daleko větší než tehdy Zničeno rované již 25 a 26 opakovaly se
etošní úrodě dle kteréž sklizeno totiž bylo na několika ulicích vše dnes ráno mezi 9 a 5 hodinou

opatřil stádu nové krve Pan
Barták shledává černý bezrohý
dobytek za nejlepší kde béře se
ohled jak na dojivost tak i rychlý
vzrůst a tučnivost
Pan Jan Dočekal z Liinvood byl

v Omaze koncem min týdne Vi-

děli jsme jej takřka jen letmo

jsouce pilnými a sdělil nám že

jejich řád ZČBJ počíná nyní též

jako ostatní zkvétati a noví Čle-

nové se přihlašují

následovně: Žita 946047000 pu co v délce více jak čtvrť míle se ranní Provázeny byly silným
160 rozsáhlých skla- - chotěm podzemním Depeše zdů oziniky 156686000 pudů

járky 321 314 ono pudů ovsa

5t5i5a7ooo pudů ječmene 288- -

dišť 300 velkých obchodů a dlou- - Kraslic praví pak: Zde dály se

há řada obchodů menších lehla otřesy země od včerejšího (páteč-popele- m

a škoda nejméně $25- - ního) večera téměř nepřetižitěRakouskem a Itálií kdežto 977000 pudů pohanky 409377- -zi
Francie byla osamocena a Anglie

I

pudů a milety korný a hrachu 000000 obsahující spůsobena
I

provázeny jsouce rachotem jak


