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zahraniční a samostatné diploma-
tické i konsulární zastoupení 1

vhodili zamýšlel Že však času k

tomu se mu nedostalo — Jak
se oznamuje vychází prý vyšetřo-
váním na jevo že útok byl výsled

X

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegrafická

čtský snřm odročen ve středu z

rozkazu císařského
' uzavíráni řeckého snřmu

přednesl nejvyšŠÍ zemský maršá-

lek kníže Lobkovic závěrečnou
řeč břhem níž povýšeným hla-

sem prohlásil že přijetí jubilejní
adresy císařovi-je- ž po vystoupení
Nčmcft ze snřmu byla přijata jed-

nohlasně a v níž hlavní váha kla-

de se na historické státní právo
české je nejdůležitejŠím výkonem
ukončeného zasedání snčmu l'o
tomto prohlášení následoval bouř-

livý potlesk poslanců a řečníkovi

byla uspořádána ovace — Co tý-

če se přijetí adresy k trůnu v

plném znění listem našim přinoše

ti

t W 1 t

inci olxina stranami propuklo
znovu nejvřtší nepřátelství Kilo

)iide Gautschovým nástupcem o

tom roznáší se nejdivnějŠÍ pověsti
Jedni jmenují nejvyŠšího maršálka
českého knížete Jiíílio Lobkovice

což by bjl snad pokrok pro Ce-

chy jiní Oswalda TIiuna-- 1 Iolien- -

steina jednoho z 'německých vůd-

ců v Čechách Pininský bývalý
ministr v koalici stane prý se mi-

nistrem vyučování Stcinbarh spra-
vedlnosti a konečně prý poslanec
dr Kaizl ministrem financí Ta-

to kombinace by nebyla zlá

sluší jen že dle prohlá
šení Mladočechň nevstoupí žádný
člen klubu jejich do ministerstva
dokud nebude mezi nimi a vládou

jasná dohoda

Z Vidné oznamuje se onemocně
ní princezny Štěpánky vdovy po
koni ním princi Rudolfovi a stav

její prý povážlivým se stává Z

chřipky dostala totiž zápal plic a

lékaři prohlásili v úterý stav její
za kritický

V némeeké radé řííské přijat ve

středu rozpočtovým výborem ná

vrh vládní na ustanovení výše ho

tovosti námořní a sice sestávati
táž bude z lodě vlajkové 18 lodí

válečných 12 velkých a 30 malých
křižáků 20 pobřežních lodí obr

něných a 13 lodic dělových ne

počítaje v to značně lodic torpé
dových a lodic služebních a do

pravních

Řiísiou radou némeckou usneše
no dle zprávy sobotní aby stavba

nových lodí válečných původně
na 7 roků rozpočtená na 6 roků

uspíšena byla

V bavorském snřmu rozpředla se

v sobotu delší debata o požadova
né opravě soudního zřízení vojen
ského při čemž došlo k vážným

projevům kteréž po případě 1 sa

motnou celistivostí říše německé

otřásti hrozí Byloť totiž ze strany
vůdců středu i ze strany vlády

prohlášeno že požadavkům těm

vyhověno býti musí nemá-l-i poměr
Bavorska k říši značně ohrožen

býti Během debaty doznáno i

samým ministrem války že stáno
visko strany středu úplně opráv
něným jest a že i samotnou radou

říšskou požadavkům jejun uznán

dostati se musí

Španělskou vládou sníženo bylo
clo na přivážené obilí a sice stalo
se tak následkem rychle stoupají
cích cen obilí domácího jehož na

prostý nedostatek panuje

Bulharská vláda dle sobotn

zprávy požádala portu o vysvěíle
ní vzhledem k významu oznáme
nčho již námi soustřeďování vojska
tureckého na hranicích bulhar

ských — Zároveň oznamováno
Že četné čety bulharských povstal-

ců na území turecké Macedonie

vtrhly

Švédskému snřmu podána byla v

pondělí zpráva švédského a nor- -

véžského výboru jež jmenovány
byly za účelem vypracování plánu
jímž by užšího spojení mezi obě

ma zeměmi docíleno bylo Švéd

ským výborem odporučeno zřízen

společného ministerstva zahranič-

ních záležitostí se sídlem v Štok-holm- u

ministrem mohl by býti

jak Švéd tak i Norvéžan nesměl

by však býti Členem sněmu Dále

odporučeno týmž výborem zřízení

zahraničné rady státní v níž zase-

dalo by 10 Švédů a 2 Norvéžané

aby ministr zahraničních záležito-

stí podléhal impíčování před nej-vyŠší- m

soudem spojeného králov-

ství a aby diplomatické i konsu-lár- ní

zastoupení pro obě země

bylo společným — Výborem nor-véžský- rn

poťiny zprávy dvě vět-

šiny a menšiny v'ětŠinou odpo-ruČován- o

aby pro příštích 15 ro-

ků na vydržování ministerstva
zahraničních záležitostí přispíváno
bylo oběma zeměmi dle poměru
obyvatelstva načež pak by rozpu-
štění konsulární unie následovalo
menšinou výboru navrhována pro
obě země samostatná ministerstva
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Z Říma oznamuje se že zpra

vodaj spojeného tisku zvěděl ko-

nečně náhled papežského sekretá-

ře Rampolly stran návrhu Bismar- -

kova by záležitost Spoj Států

Španělska a Kuby předložena by
la Vatikánu k rozhodnutí Popr
vé od počátku kubánského zápasu

papež prohlásil určitě že není

proti neodvislosti Kuby Důleži

tost tohoto sdělení mohou pocho-pi- ti

ti kdo znají nadvládu církve

na dvoře španělském Kardinál

Kamnollařekl doDisovateli: "Kdv- -

by Španělsko a Spoj Státy učinily
návrh by papež kubánskou otázku

rozhodl v zájmu míru jistě žádost

tuto vzal by ve vážnou úvahu Pa

pež žádal by zaručení že po šest

měsíců Španělsko a náčelníci ku

bánských povstalců ustanou v ne

přátelství a poslal by na Kubu

zvláštního delegáta který by o

sobní vyšetření podnikl Papež není

proti neodvislosti Kuby avšak

kdyby Španělsko zřeklo se svých

práv na ostrov mělo by také prá
vo na odškodné Papež uznává

spravedlnost doktríny Monroeovy
_PjineŽ snudí že ie možno vvrovna- -
XJ— 'y

ti spor mezi Španělskem a Kubou

aniž by při tom důstojnost jedné
z obou stran utrpěla Nejlepším
rozluštěním byla by samospráva
široká dokonalá a lojálnč uvede

ná ve skutek"

V Řlmé vyvolána v neděli velká

sensacú soubojem signora Felico

Carlo Cavalottiho básníka dra
matika vydavatele a radikálního

poslance za Carte-Olon- a sesigno
rem Macola-o- n členem sněmovny
a vydavatelem "Gazzetta di Vene- -

zia" Souboj byl výsledkem no

vinářské polemiky a skončil osud

ně — bylť totiž Cavalottimu ve

třetím výpadu probodnut krk tak
že smrt za nedlouho na to násle

dovála

V Řlmé zahájeny v pátek slav

nosti pořádané na památku pro
hlášení italské ústavy Město je
plno cizinců Ulice jsou skvěle

dekorovány a na veřejných místech

panuje nesmírný nával — 0 8

hodině ranní zvony na kapitolu

oznamovaly počátek slavnosti O 9
hodině opustil král" provázen hra
bělem Turínským ministrem války
a cizími vojenskými pobočníky

Quirinal a jel ku San Marco Espla- -

nade kde shromážděno bylo 8000

vojáků v parádních uniformách
V sobotu položen základní kámen

k národnímu pomníku krále Karla

Alberta savojského otce nynějš

ústavy

Rusko požádalo dle neděl n

zpráv londýnské Čínu o povole
ní mu týchž práv a výhod v Port

Arthuru a v Talien Wan jakýchž
Německu v zálivu Kiao Chaw po-

volila a k vyplnění žádosti této

povoleno pět dnů Nátlak Ruska

byl tak silným že Cina uznala za

dobré v pondělí požadavkům těm-

to se podrobiti a tak podepsána
smlouva kterouž oba přístavy s

příslušným územím Rusku na 99
roků postupovány jsou

Z Variary došla v pátek žpráva
že spůsoben tam nemalý rozruch

policejním zákazem slavností jež
ve výroční den narozenin velkého

básníka Adama Mickiewicze pořá-

dány tam býti měly

Z Athén oznámeno v úterý Že

úřadům podařilo se vypátrati oba

vrahy kteří ve Čtvrtek minulého

týdne vražedný útok na krále Jiří-

ho podnikli a sice jsou to jistý
Karditza a Georgy Poslednější
učinil úplné doznání dle něhož

Činil vše výhradně jen z návodu

Karditzy kterýž prý mu dokazo-

val Že zabitím krále oba k nema-

lé slávě by si dopomohli Georgy
v posledním okamžiku kuráž ztra-

til tak že nemohl ani trefiti se

koní na jichž zabití zdar útoku

spočíval Karditza při výslechu
doznal že bombu nedaleko mí-

sta útoku nalezenou do kočárn

kem daleko rozvětveného spik
nutí

Následník Mgiekélio trůnu A 1 bert

nastoupil ve středu ze Southamp-ton- u

parníkem "Kaiser Wilhelm
der Grosse" cestu do Spojených
Států kdež několik měsíců za pří-

činou studování poměrů a zřízení

strávili míní

V Cařikradé učiněn byl nezná

mým Bulharem v sobotu vražedný
útok na M Makedonsky-h- o prvé-
ho sekretáře bulharského earchátu
a redaktora "Novin" a sice stře
len týž z revolveru tak těžce že

druhého dne poranění svému po
dlehnul Vrah uprchl

Z Madridu oznamuje se že Kar- -

listy vydáno povolání v němž

ohlašuje se úmysl nastávajících vo

leb do kortezu se zúčastniti "

Rratilské vlJdř dle londýnské
zprávy úterní podařilo se uzavřití

v Anglii půjčku 10000000 liber

šterlingů zajištěnou vnitrozemní
daní z líhu a tabáku

HOVORNA

Pouze dotazy plnf in jménem tazateloopulfené
uojdou povtiinnuu aoupovvui iiopihy

nepodepHané a anonymu! naleznou
pohodlného uiima v koíl

NIOBRARA Nebr: Prosím

vysvětlete v Hovorně: 1 Když
člověk vynalezne nějaký stroj ho

spodářský zda-l- i ho musí zhoto
vit než dostane patent 2 Zda
li si ho může zhotovit kde chce

3 Co stojí patent 4 Já vyna
lezl stroj na sekání brechunku
může s ním posekat dvanáct akrů
denně Dejte mi radu já nemám

do toho peníze
Václav Maule

Odpovéd — Ovšem že musí

stroj zhotovit tak aby se nabylo

přesvědčení zda-- h dobře pracuje
Pro patentní úřadovnu musí se

dát zhotovit model a k tomu vy

křesy a k tomu popis vše sroz

umitelně ovšem anglicky tak aby
tomu mohli tam dobře porozumět
na jaký to vynález aneb jakou do

brou stránku stroje se ochrana pa
tentní žádá 2 Ovšem že může

si jej dát zhotovit kde se mu líbí

aneb si jej může zhotovit sám po

případě 3 To závisí od toho

co to je a jak nákladným jest mo-

del výkresy popis atd Oby-

čejně stojí patent od $75 &a $100
na vynález jednoduchý však může

stát sta i tisíce jestli jest to vyná-

lez složitý 4 V takovém přípa-

du je dobrá rada drahá Bez

jednatelů se vynálezce sotva obe-

jde neboť v patentní úřadovně se

nemohou zanášet s jinými věcmi

než kteréž pravidelně vyhotoveny

jsou tak aby to pochopili a tomu

porozuměli proto musí býti mo-

del výkresy a popisy oněch částí

aneb výkonů stroje na které se

patent žádá Jednatel kterýž vý-

kresy a popis obstará a ostatní

práce vykoná nemůže to dělat

zdarma neboť nežije ze vzduchu

nýbrž od své práce Kdo má ně-

jaký dobrý vynález a nemá peněz

aby mohl patentu naň docíliti

jestli nechce čekat až peníze mít

bude učiní nejlépe když hledí zí-

skat někoho jenž prostředky má a

který jest ochoten ve společenství
s ním vejíti tak aby se patent
zužitkovati mohl

Co tomu říkáte?
My nabízíme Jedno to dolarft odměny za

každý případ kulani kwrý nemfiže byt vy-

léčen lkem Halla ťatarrn Cure
V i Chency A va majitele i oieoo u —

My nizepatií Jme znali p v J Chency no 15

rokb auznávámu Jel za poetiveno a kikiIcmi- -

vitím v vtarh leho otichodnlch transakcích
flnanfne k provoděni Jakéhokoliv
olMibodnibo závazku jez firma uf lni

W EST & TKPAX
velkoobchodní lékárnici Toledu O

WALU1NO KINNAN MAKVIN
velknoheh lékárnici Toledo O

HaU' Catarrh fůro e užívá vnitřně účin-

kujíc přímo na krev a hIIziií brány Ikmvěd-ce- n

zaklána zdarma Na prodej u vřocb lé-

kárníka (Vna 75' lábev
Halťá Kamily 1'llulky Jtou nejlepii

Na prodej u Iekárnik6 eena 7fc
IUII h Family ťlllzjwju nejlíp

Z3Ďm Předplácejte na "Knihovnu

Americkou" pouze 1100 roóuě

né dlužno uvésti že táž po opu-

štění sněmu Němci přijata byla

jednohlasně neboť velkostatkáři
hlasovali s poslanci českými

Mlstodrlitel éeský zrušil po od

ročení snřmu zákaz nošení barev

ných odznaků 'spolkových který
svého Času vyvolal stávku němec

kveh studentů Duršáci mohou

tedy zase parádovati po Příko

pech s trikolorami a barevnými

čapkami — a studenti čeští budou

pro nošení odznaků svých i na dá

le zavírání

Nové ministerstvo rakouské poda
řilo se stlouci dříve než očekává

no a sice složeno jest následovně
Předseda ministerstva a ministr
vnitra — hrab Thun-IIohenste- in

ministr vyučování — hrabě By- -

landt líheidt ministr orby — ba

ron Kast ministr financí — dr
Kaizl: ministr obchodu — dr
Baerenreither ministr krajan
svobod pán Jandrejevič ministr

spravedlnosti — dr Ruber mi

nistr národní obrany — hrabě

Welsersheimb ministr železnic
doDravv — dr Wittek — Mini- -

strové spravedlnosti národní o

braný a železnic vzati jsou z mini

sterstva starého

Rakouské ministerstvo Gautschovo

podalo v sobotu císaři své podě
kování kteréž bylo přijato a sesta-

vení ministerstva nového bývalé
mu místodržitelí českému hraběti
Thun-Hohensteino- vi svěřeno —

Do sestavení ministerstva nového

zůstane správa jednotlivých odbo

rů vládních v rukou ministerstva

odstupujícího
V Rakousku konají se přípravy

ku otevření říšské rady Aby však

jednání nemohlo být přerušová
no jako posledně obstrukčníky
má býti zřízena sněmovní stráž

která každého výtržníka by za

tepla vynésti mohla na zdravý
vzduch Bude-I- i dr Lbenhoch
zvolen za předsedu poslanecké
sněmovny budou se zcela jistě
opakovati bouřlivé scény

V zasedáni dolnorakouského snřmu

chodilo to ve středu min týdne
vesele Kníže Aucrsperg ostře
káral předsednictvo což vyvolalo
částečné rozčilení během něhož

padlo i slovo: — Drzost! — Anti-

semita Steiner volal: "Zde vidíte
sociálně-demokratické- ho knížete"
To vyvolalo všeobecnou veselost

Sociální politik pro sor Philippo-wi- č

nazval zemsl o maršálka

lokajem Zuřivě povstala většina

a voláno: "Ven! Píui! Sprostota!
atd Poslanec Doetz a Geszmann

dostali se ku konci do rvačky
Z Vidné oznamováno v sobotu

Že zdravotní stav korunní prin-

cezny Štěpánky zhoršil se tou mě-

rou že smrt její každým dnem

očekávána jest
Ve Vídni mluví se již s jistotou

že Gautsch ustoupí Jest to pfi-roze-

Gautsch není žádným
státníkem o strany se opírajícím

nýbrž jen úředníkem kterým se v

Čas potřeby vyplní "citelná mez-

era" Císař dosadiv jej po Bade-no- vi

nemínil jej dlouho v úřadě

ponechati Připadla mu úloha

sjednati dohodnutí mezi Čechy a

Němci a toho nedovedl Naopak
ť

r


