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Jofi obavy J by Hkouako
nťlno mohlo ýti strJrno
do haiardnl kry do nil se v IWIÍ-n- i

střemhlsv ženou Každý zdá

0 tiditi ít IUkouko itplttíto by

po plípadi účet nynijilho úttnl-h-

lje jej! Vede l isař Vilém II s

lidem svým na řlíkim snimu za-

stoupeným jlko tlpbtilo ličel hoje

podobného její před třiceti lety
vedl král Vilém I sn snimem pru-

ským

Podobné i ve Francii soudí ná

rod francouzský jest na vyt ývavtxt
branném opatření N trnečka spo

čívající připraven nehrozí se Ví-lém-

ani bojechtivoMti jeho a do
vede mu čelili kdyby byl napaden
Hakousko v troj spolek zapletené
má nyní doma tolik práce nemo
houc uspořádali neutěšené porn éry
národnostní hospodářské a sociální
že každý nepříznivý obrat v říši

jako upojence jen nemile by se ho
lotkl lak soudí Irancouzi 1 Hu

sové tčšlco se tomu že patolízal
V ilem II jenž do Uíma k papeži
šel žebronil a pokání činit k vfili

trojsjíolku nemftže se dohodnouti a

sotva katolický lid nfmecký o těch-

to volbách si nakloní'

Zápas tento kterýž vede císař o

novou předlohu brannou není v

Nčmccku případem prvním Jest
to opakování starého boje po 30

letech neboť právč před tou dobou

král pruský Vilém vedl tuhý zápas
se snčmem pruským o novou orga
nisaci armády a jak již řečeno zá-

pas ten Hakousko odneslo Címiř

Vilém I jak se zdá napodobí svého
déda — snad by chtčl být také tak

jako on slavným ? — ale vyzýva-

vým chováním svým asi mnoho ne-

pořídí Císař Vilém netají se

svými úmysly prozradil jo po roz-pušlč-

snému před štábními dů-

stojníky na vojenském cvičišti a

slova jeho zůstanou památnými
jsouce pronesena na sklonku století
devatenáctého konstitučním panov-
níkem v jehož říši roste hnutí so-

cialistické v konečných svých cí-

lech proti monarchické "Neočeká-

val jsem — pravil — Je ji říšský
snčm přijme t vlastenectví beze

všech podmínek Mýlil jsem se

Jlohulel ! Menšina vlasteneckých
mužft proti včtšínč ničeho nezmo-

hla Při tom padla vášnivá slova

jakých mezi vzdélanými lidmi ne-

radi slýcháme Musil jsem rozpu-

stit! říšský snem a doufám Je nový
snčm předlohu vojenskou schválí
Zklamu li se však ve své nadčji
pak jsem odhodlán učiniti seč

jsem aby vojenská předloha nícmé
né byla provedena n eboť jsem al

příliš přesvédČen o její nutnosti pro
zachování obecného míru Mluví se
o rozličných massách: pochybuji
však Je lid nčmecký dá se rozlou-čit- i

od nepovolaných Jsem —

iř) Bniii'níf 4 aa 't i řd obrntm avlin pi]i

dedetkt Vilím kr4t iřnVlo
ťi o(tiiř (tké Uk sn Ifťi rieílo to

ttk f tni moeřtf veliké fiermt
ni" stálo mnoho obili mnoho kr

a první vitl obnos n úTetten tt
phtílft IUk'uVo J i Krt! iVaVoti

jel dnes totv by mohla nvl
(♦1 nou li k obráni ve vireh i4tei h

řoivrttnho Utkouaka utlačovate- -

o

íký sním velikou vítíinoii
hliin ttinítnul netoliko předlohu
v 14 lni na opítné tvýenl branné

moci a na veliké rozmnoženi bře-

men vojenských on zamítnul také

návrh jfml počet o který mílo s

ročni více mulliodvádeti k vojku
nel dosti'1 zmenšen hýli mil 1

vlá-lo- 0000 mulu na

40000
Sotva byla odhlasována snimem

porážka vlády přečetl kancléř říš

ský Caprivi dekret císařův jímž
snčm se rozpouští A hned vyprá

ny nové volby na den 15 ceivna
— Císař Vilém a jeho vláda doufá

I" z nových voleb vyjdo snčm po-

volnější a nebude li povolnějším
ví již císař co učiní Már v hi-

storii svého déda jakž řečeno jíl
dosti pikný vzor

V úvahách nčmeckých listu z ří-

še praví se Jo král pruský žádl
tehdy aby počet pruské armády
byl zvýšen a potřebný náklad na to

povolen Snčm přál si však spíše
sníženi počtu stálého vojska a

zmírnční břemen vojenských Král

rozpustil v roku IB02 snřn nepo
volný a dal rozepsat! volby nové

V kvčtnu roku 1802 byl snčm za

hájen trůnní řečí a byly mu před-

loženy znova branné předlohy
Nový snčm však nebyl povolnčj-nčjší-

předešlého Napjetí mezi

ním a vládou v jejíž čele stál
tehda již rytíř IJismarckSclWnhati-se- n

rostlo stálo víc a více až dno

II dubna 1803 došlo k zjevné
roztržce Po vyzývavé řeči

v níž vyčíul poslancům
nevlastenectví odpovfdčl poslanec
Sybel ráznou řečí v níž dokazoval
že veškeren pruský lid stojí při po-

slancích a nikoliv při vládč a výsle-
dek všeho toho žel byl Králové
Hradec I
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snad rusínskými?) studenty suro

výmspnsobem zabráněno v ramyšle-n- é

cesto do íífma k papeJi Cesta

ta Kvaiována byla za zrádu řecko

katolické církve jejími arcibisku-

pem Sembratovič jest Arcibiskup

jel ze svého příbytku na nádraží

když náhle studenty byl přepaden
Ti mčli a sebou zásoby shnilých

vajec jimiž arcibiskupa a jeho kočí

ho poházeli I'ak) zadrželi koni a

chtěli dovnitř kočáru vlézti I'ét
studentu vystoupilo na stupátka a

bušili do arcibiskupa svými holemi

kdežto druzí házeli na néj smetí

shnilá vejce a ovoce í'o dvakráte

byl arcibiskup chopen za límeo a na

polo z kočáru vyvlečen avfiak poda
řilo se inu pokaždé vylrhnouli se

útočníkům z rukou Policie která

pokusila se studenty rozehnali mu

sila ustoupiti a čekati na posilu

Teprve když dostala posilu pod- -

nmia znovu uiok na zunven a po
tuhém boji podařilo se jí 19 výtržní-
ku zatknouti Ostatní se rozprchli

Biskup Kuljovski ze Stanislavi jenž

právč nahodil se k tornu když stu-

denti počínali si nejzuřivěji a který
chlčl arcibiskupa chrániti odnesl si

za svfij samaritánský skutek nf kolik

povážlivých ran nožem a v obličeji
byl potlučen Obličej arcibiskupa
byl krví zalit a celé tčlo jeho bylo
od hlavy až k pale poházeno nej

hnusnějším neřádem Pod police]
ní stráží doprovázeni byli arcibiskup
t biskupem uo avýcn příbytku
Rrhtký politik Petrovift byl dne

7 června v rožarevci tvými politi
ckymi neprátely vlákán ďo jednoho
domu a zavražděn Tel o jeho bylo
potom strašné zohaveno a na ulici

vyhozeno

Ztvárni o chtleře w množí V

Norbonfi ve Francii zemřel cholerou
Dr Meele lékař taročiší nemocnice
V Mekce v Arábii zmírá 60 70 osob
denně nemocí tou Městská správa
londýnská nařídila bedlivé střežení
všech přístavů al do září

V tSamoi hrozí vypuknout! boj
mezi přívrženci Mataafy a krále
Malietoa

V Anglicku jsou špatné vyhlídky
na úrodu Stav pšenice je 20 pro-
cent pod prĎmřrem
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Obydlí v čísle 1619 Center ollctií?
Teleřon v obvdll 1074

rXfiioly Ulg

1'rávé Jsme olnlríell včtší záf'
tarokft s aralmkýml (nikoliv ffiivť
ml í (ulicemi Kdo y si přál hru
rokft nechť pííhláHÍ než b

rozehrány Vyd Pokroku ZApmi-
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V Pařili pokračoval v úterý Sir

llichard Vebter ve smírčím ftoudč

národním ve vývodech v zájmu An- -

glicka Dovozoval Je Spojené Státy

nemají Jádné právo nějaké dohlídky
na lov tuleňft Za doklad uvádfl íe

na pobřeží novo-fundiandH- lodé

vSech i&rodft lovily ryby ol nepa-tnétn-
a

Olraoval ne proti tomu

aby lovení tuleňů bylo považováno
za pytlačení

V Pařlii anglický zástupce Ri

chard Webster zakončil dne 7 čer

vna tvou řeč před smírčím soudem

v záležitosti moře Heringova Když

Webuter ukončil vystoupil kanad

sky zástupce Itobinson a ve své řeči

dovozoval že americké nároky ne

mají žádného zákouuitčho podkladu
Ve čtvrtek pokračoval ve svých vý

vodech Po nčm americký zástupce
Foster předčítal ustanovení jož na

ochranu Jova tuleííA Spojené Stúty

navrhují proti kterým Sir Kussell

činil námitky

V ffimecku odbývali se budou ve

čtvrtek tohoto týdne volby do řlSké

rady Vseuh členu je 397 ale kan

didála je 1550 Volbami tohoto

tdne nebude rozhodnut osud vojen

ské předlohy ten záviseti bude od

voleb užších

V Nlmecht odlolila vláda svolání

říšské rady ku 4 červenci

V Nicaragui je tice po revoluci

ale ne po krveprolitl V Managua
kdvž Dřitáhlo tam vítězné vojsko
povstalecké dne 7 června uvítáno

bylo obecenstvem nauseniro imyz
ale táhlo kol policejní stanice ozva

t


