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i( lak z 1 aříle se oznamuje za

tahován jest nyní do záležitostí o-- né

í sám cítaí německý který!
prý v čate kdyl Dreyfus před
soudem sc nalézal tthdejSímu
presidentovi Casimir Perierovi

čestným svým slovem co císař se

zavázal Že obvinění dotyčná na

pravdě se nezakládají a Že Drey
fus s vládou německou v žádném

spojení nestál Čestné slovo toto

bylo prý presidentem Perierem

přijato když však ministerstvo ani

soud na to nedbal a když Dreyfus
vzdor tomu odsouzen byl tu po
vazová! prý president za povin
nost svou hodnosti své se vzdáti

Z Londýna oznamuje se že prý
velmoci jednají opětně o tom zda

záhodno by nebylo námořní de
monstraci v Dardanellách uspořá- -

dati aneb dokonce i ku blokádo

vání přístavu cařihradského při
kročili Některý z kroků těch

učiněn prý bude jistě pakliže
sultán co nejdříve dávným slibům

svým nedostojí a samosprávu
Krétě neudělí a posádku tureckou

z ostrova onoho neodvolá

Z Londýma oznamováno bylo v

pondělí že téměř celé pobřeží an

glické navštíveno bylo prudkými
bouřemi nmiz velké škody na

majetku i životech lidských spů

sobeny

Ntmeckým vyslancem předložena
byla v pátek vládě čínské nota v

kteréž žádá se zadostučinění za

oznámené již námi zavraždění
dvou misionářů německých V

požadavcích svých není Německo

právě skromným neboť mimo

chycen a popravení vrahů a po- -

trestání uřadníkú do vraždy za- -

pletených a mimo znovuzřízení
německé misjní stanice požaduje
ještě vyplacení náhrady 600000
rodinám zavražděných a za

placení veškerých útrat spojených
s vypravením německého loďstva

válečného do vod čínských a útrat

spojených s udržováním posádky
německé v zálivu Kiao Chou Na

notu tuto odpověděno Čínou že

o požadavcích těchto uvažováno
bude teprvé pak až Německem

posádka ze zaujmutých pevností v

zálivu dotyčném odvolána bude

Tureckou vládou oznámeno v

pondělí že provedení plánů na

reorganisaci armády a loďstva

jakož i na provedení různých
prací opevňovacích odloženo bylo
až do jara Rozhodnutí toto uči-

něno zajisté následkem oznámené
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Ji po kolik rokň mluví e o vynitlczu

ohlášeno že čas k odbývání scht
ze příští poslancům písemně ozná
men bude Během dne odbývány
Četné porady zástupců opposice
strany vládní a zároveň odbývá

purkmistr vídeňsky dr Lueger
audiencí u císaře kterémuž pou
kazoval na hrozivé stanovisko ja
kéž vůči vládě totiž proti mini
sterstvu zaujímá a že tudíž nějaký

rozhodný krok ]v zájmu utišení

mysle lidu učiněn býti by měl Po

celý den a po celý večer udržová
na byla policie v hotovostí a vý
tržnostem učiněn byl konec tepr
ve tenkráte když zástupy tasený
mi šavlemi od policie rozehnány
byly Ve Štýrském Hradci došlo
téhož dne k vážným výtržnostem
následkem jichž 4 setniny pěchoty
a škadrona jízdy na pomoc policii

povolány býti musely Příchod

vojska přivítán byl ze strany lidu

deštěm kamení následkem čehož
rozkaz k útoku dán byl Při tom

byli 2 výtržníci zabiti a smrtelně
raněni a celá řada osob utrpěla
rány bodákem Ze výtržnosti
vážného rázu tam býti musely se

znati lze z toho že ještě téže noci

prohlášen nad městem stav oble

Žení Krise dostavila se v neděli

Dostouplyť totiž demonstrace pro
ti ministerstvu Badeniho ve Vídni

rázu takového že obavy před pro
puknutím revoluce tam byly

když Badeni veškerou zodpověd
nost za další stav věcí odmítnul

přijal konečně císař poděkování
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hájili tvojí eistnci Kél by to
10 txmiinf vlude proniklo a kél

epochy lolioťj mírného rovoj a

níl a důvěrou počítáme použije
se k tomu abychom soustředili
tule aUy a vřnovali sc hlavně do-

cílení onoho cíle"
V rakwtM talf tihkí v% stále

"íívřji" a veseleji a scény jakéž

nyní kaJdodrnnč odtamtud ozna-

movány jsou hodily by c pí5c

pro tu ntjsprostIM koíalnu ncl
pro místnost parlamt-ntn- í "MiUh

boiiílivým mtiHclo býti rasedání
střcdeírií o nřmž podmořský te-

legraf celé sloupce přinesl Jedná-

no bylo opětně o známých jazy-

kových nařízeních a tu vyvolán

pány Nžmci výstup jakéhož prý
dosud sněmovna neviděla l'áni
totii když %' již dosti vynadali

přelli od slova k činu a pustili se

chutě do sebe Škrtili se facko

vali a do konce i nože na sebe

vytáhli a dva poslanci byli do

hlavy bodnuti: jeden bodnut do

ruky jednomu přeražen věnec a

jednomu nohou od Židle rozbita
hlava — Zasedání Čtvrteční bylo
o málo lepším Na potlačení
obstrukce přijato vládní větSinou

opatření dle kteréhož předseda
muže povykujícího a nepořádně
se chovajícího člena suspendovati
na 3 a sněmovna až na 30 dnú

po kterýžto čas poslanec dotyčný
k dietám totiž k platu oprávněn
nebude Též dáno presidentovi

právo aby Člena kterýž by po

suspendování místnost sněmovní

dobrovolně opustiti nechtěl nási-

lím vyhoditi ďáti mohl

V rakouské radí řtíské pokračo-
váno v pátek i v sobotu ve výtrž-

nostech se strany německé ob-

strukce a opakovaly se opětně
scény jakéž námi již v minulých
číslech oznámeny byly Zvláště

bouřlivým bylo zasedání páteční
neboť ku zjednání aspoň částeč-

ného pořádku konečně i silná četa

policie přivolána býti musela Při
svém vstoupení na tribunu přiví-

tán byl předseda Abrahamovič

voláním "Ven s ním!" Hned na

to skočil ku stolku předsednické-rn- u

sociální demokrat tBerner a

když zřízenci sněmovní odtamtud

vyhoditi jej chtěli přispěchal mu

ku pomoci soudruh téhož Resel

kterýž listiny se stolku před sed --

nického vzal a roztrhal Z toho

vyvinula se všeobecná rvačka jež
skončila konečně vyhozením Der-ner- a

ze síně zasedací liěhem

rvačky objevila se pojednou na
tribuně četa policie kterouž zápa-

sící poslanci k opuštění tribuny
vyzvání a když toho neuposlech- -
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viť-čn-é naléhali bud Vlivuř-řneck- ý

cnliolrníni plínu ttthlo
oviem nemálo utrpl neboť byla
to hlavní vláda nfn tká kUril
sultána ku tm$íU né r ornna i

lortva rníla a ktdál kontrakty
dotyčné pro továrníky ntnecké

ajttiti hodlala
Reké minutttlti utřpno v pon

dělí při projednávání otisky zda

sněmovnou jmenovái bti bynřl
výbor který! by rňzné mlalostí z

poslední války vyšetřil rohodnou

porážku Vzdor tomu však mini-

sterstvo netxJitouplo a oznámilo
že učiní prý tak teprve tenkrát

když by mu sněmovnou úplná
nedůvěra vyslovena byla K tomu

však sněmovna odhodlána nebyla
a tak ve střídu dotyčný návrh
vládní přec jen přijat načež po

jmenování výboru onoho zasedání
odročeno — Sněmovna svolána
bude prý teprve po definitivním

podepsání míru s Tureckem
VMadridu uveřejněn byl v so-

botu plán samosprávy ktrá Špa-

nělskem Kubě a Porto Ricu udě-

lena býti má a týž nepřijat prý

veřejností příliš vřele Plán ten-

to neliší se valně ničím od onoho

kterýž již dříve Čtenářstvu našemu

podán byl a s kterýmž jak známo
Kubánci nikterak spokojeni býti
nechtí Byla by to totiž samo-

správa jen ve jménu a řízení celé-

ho ostrova zůstalo by i nadále v

rukou španělských
Z Havany došla v pondělí zprá-

va že prý generál Pando vyslán

byl novým generálním guvernérem
ostrova generálem Blanco aby s

vůdci povstaleckými vyjednával
za jakých podmínek a okolností

volnými by byli dalšího odboje
zanechati

V City ofMexico skončeno bylo
v pondělí přelíčení s policisty
kteří obžalováni byli ze zavraždě-

ní Arroya kterýž jak známo útok

na presidenta Diaze učinil a kte- -

ró tťa nnri na elaníri nnliffiní
MbU fa & sjce uznánQ vgech de

set obžalovaných porotou vinnými
a vgíchni k smrtí odsouzeni

de útern( á ondýn
obrátiU ge k Rusku Q zakrQ

čenf Némecku kteréžf jak

jsme již oznámili vojsko na polo- -

ostrově Chang Tung vysadilo a 4

pevnosti tam zaujmulo a to vše

pod tou záminkou aby prý potre-

stalo Čínu za zavraždění dvou

missionářů německých To bylo
ovšem pouze zástěrkou a jedinkou
příčinou kroku toho bylo Že Ně-- #

mecko v místech těch uhelnou
stanici pro námořní loďstvo své

založiti si chtělo a od Číny svole-n- f

k tomu dosáhnouti nemohlo
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PoUiu iadviuvtitovou iHiMovnl itiimku

t WT Severa Cedar Rapids la 4

Uvck mtv dolinu IiikU Kj(nmti rolrenl nového druhu Mcycklu M
Ink ináino tivly Tit-chn- v bicvkly
uviidAno nohamit v pohyb kolečko
kterrt uvAdel v pohyb zadní kolo
blryrklu bex řeteiu o modelu avrebu vyobrazeoZ-- tvrdl §e i Je zdařilém
a nepochybné ve všeobecné ulfvánt vejde Jak videti uvádí se kolo v pohyb
píkou na rnltě řetízku

učiněno předsedou následovní pro-
hlášení: "Svěřuji osobu svoji va-

ší ochraně dělejte si co se vám

líbí však mějte na paměti že sc

zde nejedná o osobní otázku

Čest vašeho presidia dána je tu v

sázku" — President udělil na to
slovo poslanci Stuerghkovi však

povyk neustával a polský sociali-

sta Daszynski který přeď tím vy-

křikl Že president patří do kázni-

ce suspendován byl pro tři schft-z- e

Když Daszynski zdráhal se

opustiti síří zavolal president opě-
tně policii která jej vyvedla ze

síně Na to president vyloučil
na Čas ze sněmovny 9 jiných po-

slanci! Byli to: Schoenerer Se-rin- er

Rieger Resel Kasakiewicz

Schrammel Weller Linger Ver-ka- uf

HybeS a Berner Scény v

dalším zasedání byly opět bouřli-
vé až konečně sněmovna odročila
se na druhý den Večer po 9
hodině ulice poskytovaly hrozivý
pohled Nejméně 10000 osob

bylo na ulicích a vyhrožovaly vlá-

dě revolucí a Badenovi smrtí Byl
učiněn též pokus podniknout útok
na palác předsedy ministerstva
Policie vytrhla několikráte proti
masse lidu zbraně však nepoužila

Jeden policejní inspektor zraněn

byl koňským kopytem jiný spadl
s koně a musil být dopraven do
nemocnice Několik osob utrpělo
nepatrné pohmožděniny Teprve
o 11 hodině nastal pokoj Na

40 osob zatčeno Většina večer- -
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