
clu vybrané Jo těžko rozhodolidštější Celníci procházejí ho

po ulicích a rozhánějí občany jížZprávy zahraničil pochyby i vinník Esterhazy dlí v přečkala česká žena ze Stanislav-Angl- ii

a tudíž jo úplně v bezpečí ných Domažlic a žo ncprchla z mí- -vati kdo by byl nejzpůsobilejším
tyto poměry odsuzují Několik Jme listy jako Fiaro a hcho cle sta kteréž celé zástupy žen a mu- -premiérem Mluví ho mnoho o

profcHoru Miljukovi Ten zdá ho Paris varují před tímto proná- -

Hlcdovánímk úkolu tomu nejzpŮHobjlcjším

nejlopSích slovejiNkých vlastenců

bylo zatčeno a pozavíráno Tím
však nálada mezi lidem stává ho

bouřlivější a hroznější Lidé cho-

dí po ulicích a volají i "Sláva

Týž procestovat a poznal svět a

žů oj)Oiištěly a jinde záchranu hlo-

daly Přáli bychom si jen aby
zažité své zkušeností a vzpomfu

ky z Porťarturské tniKedío vtě-

lila v živé aneb psané slovo a tak

Rakouiko-Uherik- o

Jak dalo ho očckávati nezdaří
lil ho akce jež měla za Účel docí-

lit! smíru mezí CVehy a Němci

Zo ('cellové Jiodllli KU Hpléntí UČ

NÁVRAT KRAJANKY Z DÉJI- -zna taktéž i potřeby Ruska — Mí
sto-admir- Čuchnin velitel loď Sté rusko-japonsk- é

VÁLKYslovenčině!" "Nechť žijo Illin stva na Černém moři byl dne 11 je zachovala "
kolika úsměvy a zdánlivými znám kal" atd Čolniekým bodákům července postřelen a druhého dne
kami touhy po míru ho strany ně ZPBÁVY z cedae safids IAnastavují holá prsa volající! j na to zemřel Útok podniknu 'Vwl od Čerchova"

v Domažlicích přináší v po- -mecké jest zcela na mÍHtč Ještě "Nuže píchejte! My so nepodá- byl na něho v zahradě jeho palá
Hlcdníni svém čísle tuto i pro" našece kdež se procházel Otočník

'do nedávná ho doufalo že touto
krále kdy v čelo hnutí pro smí

mol Huď zvítězíme nebo padne
mo'1' Nepokoje vznikly po vol čtenáře zajímavou zprávu:

Tyto dny meškal zde u přátel
návštěvou pan Václav Hiircš řo-ií- ii

v ii wwi i'tiii ': u

zmizel beze stopy Má ho za to
Ztrávivší v dálných končináchbách Od nich dosud není klidno žo to byl námořník Čuchnin by

řcní pontavil ho nám panovník
přece jod nou dojdo k Hinířoní Ale vvc hni n Aun n nivo v Miuln iicí I

velice neoblíben a revolucionáři „ " („ (l „yi un( mjiym příchozím r
poslední naděje íiuMiy při porny vi iiiuivunum 11 11 v i rv j i loni i lf ňbyl již dávno k smrtí odsouzen našich půvabných Ra- -
sloní fa Němci onomu Hinířcní řadu let navrátila se zdejší roda- - :i„

ba situace so přiostřuje

Rusko

Tvrdým oříškem jest pro du-

mu i pro vládu otázka pozemko

Nejvíce nepřátel způsobil si svým " i liniiI

rozumějí trochu jinak než Oecho čka paní Aloisie Zbíralová rozc!- -
násilným potlačováním vzpoury v Vidímc zc sloupců vašeho listu' vé Jest jisto fa k smíření mohlo na Fastrová do hvč vlasti aby tu
Sevastopolu a odsouzením poruvá Sněmovna žádá vyvlastnění

žo ho Husova tryzna v South Oma-z- e

vydařila kdežto chiciiRnké
by dojiti pouo za jistých pod číka Smidta k smrti Od té dobyvšech pozemků státních církevmínek z nichž naprostá rovno

trávila v pokoji a klidu po hrozné
válce jaká v tamních krajích po
celá léta zuřila a zvláště po dlou

podniknuto bylo na něho několik
nich a klášterních kdežto vláda "Rozhledy" naříkají že ntotísí-cov- é

české Chieajfo pří tryzně Huprávnost jest jednou z nejdňle
žitéjsích Cechové nikdy nebyli hém obléhání Port Arturu které Lovg

nabJzt pouzo pozemky státní Těch
mnoho není a většina jich nehodí

útoků — Připravovaná návštěva

anglického loďstva byla odložena
na dobu neurčitou Sama ruská

na třech místech' pořádané
proti smíření jež učiněno 1y bylo v pevnosii jsouc uzavřena eeie

prodělala Manžel její jenž vso k vzdělávání Car má Metnéna základě poelmínck od nichž na vláda tak chtěla a odůvodňuje to
a veliké statky Mimo tyto výše

nemůže se vykázali ani třemi sty
českých účastníků Nám zde vRa-pidsíc- h

s! zase! clo všeho plelo žid
a jak jeden náš zdejší národu voe

rod český nikdy neustoupí O Port Arturu řídil pivovar nedotun že nynější situace! jo pro pouvedeno pozemky jsou ještě po čkal ho vzdaní ho pevnosti- zemředobné návštěvy nepříznivou Rylo
teto vřel píšou pražské "Národní

Hísty"s "Stanovisko naše proti 0 dnů před lim tam kde tisíce! Ru- -zemky velkostatkářů jež vydaly
by třikráto tolik než všechny

poznamenal nebudeme! prý zde!by prý to vy užitkováno ještě k

ostřejší politické agitacL Zdá
německem krajanům jo zun rné

ostatní Všechen lid na venkuNetajili jsme ho nikdy tím fa by že ruska vláda sl podobno návště

sů a Japonců po krutých bojích „Vř) m){ ukrM 0H Mm
dřímá věčný sen Pe odevzdán

((lti) n to iílk („0ljll0( „ž „„„„
povnosti a pcfHkoneené válce paní jÍHli) ž( H0 Iftm (( olo llt]mUm
Zbíralová i dalo v Port Arturu ho- -

nif(mU lrNiJf)f Hytm( jni((

žádá aby i vclkoslatkářské pochom Místnými bylí kdyby poda vy ani nepřeje! a také žo k ní asi
řilo ho ztiHitl hněv jimž naplněni tak brzo nedojde Odloženi totozemky byly vyvliistněny o

pozemkovou předlohu sveden hu-

dci nejeden tuhý boj jest na bí
jmou oba kmenové v teto zemi ži trvala a vyčkávala zde přiložilo V sobotu se navrátil z Omahyprý bylo přijato v dumě so sou-

hlasem — Revolucionáři rozšířilijící kdyby podařilo ho doupěti stí a povolení aby clo Vladivosto
lední — Socialisté jsou vůbec zdejší kazatel českého ev sboru

rov V Hlavatý nesa hí kousekiiHpoň ku poměrům takovém aby
národnostní boji- - vedení zde

ku ku skončení tam své soukromé
záležitosti odebrali so mohla Mě

po celé zemí letáky v nichž pro
hlasují že Čuchnina stihl zašlou dortu zc svatby rov V Miníbcr- -

mnohdy pro vřel nepatrní nemá sto zatím po odchodu Rusů a zvlá

proti dělení půdy 1'řod několi

ka cíny sešlo so v Petrohradě ně

kolik tisíc dělníků již přijali ro
soliici v níž odsuzují rozdělení po

Itrn kterého v Jižní Omaze oddá- -žený trest a žo tím pomstěn byl

poručík Smidt Podobný trest prýřily výsledky kulturní a hospo nití onciionuiKU so vyprazeiniio V(] m h)( kmiívau
stalo so oproti dřívějšímu ruchu u(h)v j llfirt p4lij„ku

dářsko práce" —- Rozhodně však

protestují proti onomu nmíření
stihne všechny zpatečníky

Francie
opravdu mrtvým tněsteni neboť

nj{ „„ řlvr(lk (fl(!
zemků jak hodlá prosadili Kiiěm

Socialisto jsou proti soukromémujemuž by i Něíncl přáli uby totiž veškerou obchod který obléhá t!
Dlouholetý proces Dreyfusňv

července společný výlet za město
na útulnou farmu paní AI Par-

dubské leč hostitelka jet právě

ním z valné části hyl zničen obrá-

til se do Šanghaje nejvíce ale do

vlastnictví a žádají úplné sestát-něn- í

vší půdy tuk uby so půda
pouze pronajímala za mírný po

jenž budil zájem v celém Hvčtě

'echové zákonně uznali němčinu

jako řeč státní — "Rozumí ho H-

aní" sebou" píšou dálo ty těž listy byl konečně rozhodnut ve pro Vladivostoku a Charbína kteráž
upoutána na lůžko Pří sklizení

platek — Dno 9 července došlo spěch Dreyfusňv Jak známo byl"fa podmínka ta jo i pro íiejsmíř to obě města nesplní-l- í se pro sena splašil či vlastně polekal ho
v různých částech Petrohradu oJivější v národě našem naprosto roctví na opětnou brzkou válku Ml0MÍ fjn „ „„{ p(lfuml

setník Alfred Dreyfus zatčen V)

října 18!M pro zemězradu Měl m jnou městy skvělé budouenousti
lézající so na fůře byla svržena u

utrpěla pří lom poranění

pětně k bouřlivým demonstracím

Zástupy lidu procházely se ulice-

mi a zpívaly revoluční písně Na
jí dopustili tím žé prodával jrůz- -

nepřijatelnou a žo zbyteěno by

bylo jednali o smíru vůbec kdyby
Němci skutečně trvalí na tomto

Tejrve po roce odplula pí Zbíra
lová clo čínského Cifii kde vyčká Sokol cedar rapidský minulou

Hvěm postulátě Mámo právo pro- - vala' přes tří týdny lodi na Vln-

na vojeimka tajemství nepřátel
ským vládám Na základě toho
to obvinění odsouzen byl k depor
taci na Ďáblův ostrov kdež strá

něděli odbýval výlet do svého par-
ku blíže Henešovy farmy Tamtéžhlasiti Jměnem všeho lidu naše

několika místech srazil se lid s po-

licií a vojskem V čele průvodu
nošeny byly rudé prapory De

divostok neboť jdříve'jší pravti
elelné spojení ncíbylo po válce ob

produkovali so Sokolové kteří na
vil pět let Později ujaly se ho ně noveno Na nornké lodi nastou sletu v Ohíeaííii obdrželi cenu za
které vynikající osobnosti pila tuto cestu kteráž podle yy jejich výborné tělocvičné výkony

monstranti několikráte zastavili

pouliční káry a jedoucí v nich při-

nutili aby pozdravili rudé prapo-

ry Na jednom petrohradském
nádraží shromáždil se dav lidí Čí

Dreyfus povolán byl zpět clo Fran prnyování a yzláštč dle zažitých m'IMÍ hyh} vj'miy(í a Mmi( j j

cio k novému soudu Leč i v tom
uznán byl vinným Hyla mu však

zKusonosu oyia nroznejsi nez sa- - lllinrní ÚH])M[ hy] iU)hr jyímo dobývaní Port Arturu Místo „„ nfi vtuuuh duand
dána milost To však Dreyfuso- - 5 dnů kolik cesta měla trvati I

'njÍÍUi
ztrávila na moří 12 hrozných dnů ])jvdclní nřoelstavení třítra

r 4

tající kolem 2000 hlav a důstoj-

ník kterýsi měl k nim řeč Kozáci

učinili útok na lid alo ten jo ka

vi nestačilo a žádal o nový pro
ces chtěje dokázali svou nevinu za strašné bouře! která nejednou

ho jměneni všech Htrau bez vý-

jimky fa podmínka německě stát-

ní řeěi znamená u nás vyzvání k

dalšímu urputnějšímu ještě bojí
a žo kdo rozšlápnouti chce něžný
zárodeěek hned po první známce

života nic jiného nemá zapotřebí
než autoritativně postavit! ho na

stanovisko státní lěměíny —

Ietos byly projektovány veliké

manévry jež konati ho měly vc

východní ěásti Slezska a zasáhnou-t- i

měly až do Ilaliěo K těmto
měl ho též dostaviti císař Leč

nyní rozhlásila ho zpráva žo ma-

névry konány nebudou a císař

tam nepojede ježto prý bojí se

vtijo žactvo večerní školy pod ve
Vrchní soud uznal Dreyřusa ne hrozila loď zničití Z Vladivosto dením slečny Šárky Hrbkové Hil

mením rozehnal Teprve při dru-

hém útoku podařilo so kozákům

lid rozehnati a důstojníka za
vinným bez dalšího procesu ježto ku vybrala ho pí Zbíralová na ce do h! hráli česky i anglicky aby
prý bála se francouzska vláda by stu do vlasti po dráze avšak i

žactvo podalo důkaz o pokroku
v anglické řečilknout) — Nepokoje v armádo tr nevyšly na jevo Spatné poměry

jež panují ve vojštč francouzvají dále Vládě jest již z té věci
tato cesta byla velmi svízelmi po-

něvadž sibiřská dráha stala ho za-

tím drahou vojenskou na níž kro
Dámská Matice Školská po din

nevolno ježto nepokoje jsou i me ském Rozhodnutí o nevině Drey bu prázdnin vydržuje českou sko- -
zi kozáky jež považovala vláda za řusově bylo čteno v justičním pala um řádného platu za jízdu vydírá i „ gnlivn j11(ín fll( utřl4llI
jisté a na něž se vždy také spolé ci předsedou kasaČního soudu Hal- -

hala Veliká vojenská vzpoura lotem Hcauprem Rylo přítomno

se bakss za různými záminkami Midrivern„pofó(iHII vý(t 0 par-- a

u vysoké míře Ač ruska révo- - kli Jo připraveno několik čísel
luce pronikla i do krajů asijských nP0imimil HHiA í„ n ymvu „

anarchistu Kabinetu! prohlá
mnoho vynikajících osobností ale
Drefus přítomen nebyl V pro a zachvátila až samý nejkrajneljší j] out

vypukla v Tambově ale o této ve-lic- o

málo dostane se do veřejno-

sti Došlo prý k neobyčejně tu-

hé bitce mezi pluky vybouřeneů
a mezi pluky loyalními Pluky

šen! udává sice jiné důvody alt

každý ví žo tyto nezakládají se

na pravdě — Nemalý rozruch v

politickém světě způsobila zprá-

va žo anglický král Edward při

VlaelivostOk kclc veliké spousty Chvalně známv a mezi zleišími
natropila Htarou hlízu Ruska

hlášení se praví že bylo vyšetře-
no že Dreyfus nemohl míti nikdy
niobilisační plány o nichž ho tvr

krajany oblíbený prof Holi Ři- -

úplatné a vyelíravé úřednictvo mek z lowské University cesto
ty postavily prý se proti sobě ne dilo že dostaly se do rukou ně přece nezhubila Na milosti a lijede do Vídně a zdrží ho tam dva vali bude nyní po údolí řeky Mis- -

přátelsky a vyslaly proti sobě no bovňli těchto úředníků jest koho
Nonri pocínuje od j)akot dolů azdny Mnozí tuří v této návštěvě

nějaké politické pozadí Jak zná 11 lín j ě i _ilkolik salv — Admirál Rož-děstvens-

proti němuž vedl seum byly mezi císařem rakouským

uranu uaie eiopravm ma nou zna ktl KanhHM (ilyi (Na koIlAnH

dny a týdny na stanici musí civěti m ňř((In Hhl(yUi r0Nti1Ntva
a povolení k další jízlč vyčkává- - j utvjin u{[Ui)HU{Wi t KnimiH
tu Stihla šťastně do Moskvy (!ity vytlA M „of) ftim(k m

f vscuid ohledně vydání torpédobor-c-

"Hodového" byl z obžaloby

a Vilémem německým obnoveny

přátelské styky Kdward prý sna

propuštěn Itožděstvenski nebyl iveeu nu kuiva-ii- i ovrimiiv um 11 ivo- - u ř( „ „„: J „r 1

eill II
ží se zÍNkati císaře rakouského pro

jednotu l- nočně do Herlína kdo onemocne- -přj smyslech když byl torpédobo- - dříve aby v přírodovědeckýcli stu
diích pokračoval

reo Japoncům vydán a tudíž není

mecké vlády Jeho prvé i druhé
odsouzení provedeno bylo nazákli
dě jistých listin jež však ukázaly
se býti falešnými Prohlášení to-

to ohlášeno bude v úřadních no-

vinách dále v časopisech jež určí

jeuerálni prokurátor o 50 listech

jež si určí sám Dreyfus — Drey-

fus jenž byl kapitánem bude po-

výšen na majora ale hned na tu
stane se podplukovníkem Záro-

veň doxtane so mu řádu čestné le-K-
ie

Po celé zemi vyvěšeny bu-

dou plakáty o rozsudku a jménu
Divyfiisovo bude očištěnu Taktéi

a Skoro čtyři měsíce uplynulyskoti Rakouské německé listy

pjsou o této věci velice chladně od té doby co Port Artur opusti- -

Dopisovatel
za to zodpovědným Poranění jež
utržil si v bitvě zbavilo ho dušev a a než na eVské půdě a ve své

i x 1 i t : i
letno přípravy jež eleyi se ve

Vídni i v íšlu Hvědé! o tom že ne-

bude to pouze osobu! návštěvu
loinuviiiu Minium joicm jíimi mmii y v f aních schopností na delší dobu

Mnozí důstojníci byli společně uipadá jí všecko co viděla zaži- - lfTi 11951111 priZniVCUnii
h!
t

I:
nf ut souzeni leč několik bylo jich a a vypravujíc 10 nejvíce muje
propuštěnu x toho důvodu že ma že zápisky její které ve aepůaev D(K-hi0j- l uia itAU itUuoutl i km- -

jice postavení podřízené nemohli } denníku veclla a v nich víecky
ode dne a na hodinu zaznamená

vala byly nevěrným Klubou ěín

junci Jimi ČMopU odtud do itArýcb
vtutl jetel MalUn uoetoUvjl Tokrok

prtvldelué ft (to lo nft uiuftt tm
aiett poitAťk doplácet HoíhodU jKiiittHkym jemui nru postu v i iru v

v osudech toipedovky rozhodo

vat K smrti odsouzeni bvli ka-

pitán Coloune kapitán Haranov a

kapitáni Kilipovský a heoittěv

Uoxsudrk ěl 2" ""ji bvti zastře-h-n- i

ale byl' odpormViii milosti

rt n i' in i tlititiaiv riiLvi-l- i ilAvtui

i některým zastancům Dreyřusa
dostane-- se zaďt učinění Zola prý
bude 'pohřben nyn! a národními

poctami v Pantheonu Městská ra
da patička UHiicsla se že po o

ovi pojuiiuje jednu ífsvýih ulic
Dne července bude s konali

m tudll aby prdllo i tétuto lUakOitt

lilkQ odevzdány Ityly JitponeOm PMpUtn4 a Pokrok do Evropy ©4

nýbrž politická Císař uvita prý
anglického krále hned na nádraží
— V Ružombťrku v Uhrách maji
od několika dul vymlueěný stav

Vlastně- - vymineěný stav panuje v

ulicích již několik týdnů Na ná-

městí rloJviia jfst setnimi voj
ka P ulicích prtiehAťji se pa-

troly Skorém každých étíieet
kroků stojí vojáků a ěetutk Dů

fttojidci přecházej! nabitými re

Volvery IM ehkoue lekla jii i

krev Kterýi Nhnák provolal
ulovt-ituký- uVlcůuu Hlinkovi m

řSrobArovi Uvu a tyl inrl-ln- po

raněn Některá w d"4íey
jnm tVtniky tí příčiny ic lito

jot ipolťhllfťjii V')áfj joi

íaprouany Jest hi opraveni prau wt0 áoby yjm ilM fii féM oť

aby ve uvěit vé paměti iialoU L jit Jm aumt ita iduHntocarové Minlou Hulil asi pouze

propuštěni ktulhy řbaveul peit jtte tedik látky a v starém xh V( MAnkr divt p eanonii iuiwku jvho 'hrobu velká nároilid Uv-lio-
d

francotuské ti' eloiMovfl tolik fámu anv Vřpumtu dacnto0ua jiných výhod jichž ptmivaji
důstojníci Soud ymn fa

v dlouhá bitvě utratili ro
ky a kušenotl v jtdeit obral V 6cU Vd rokroktsty Hrdi fa Hvýšenim a vvn

menAnim Dr fusa není joJlé jeho Jjll jehol jedimtUvcS rtjima i I
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