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policejní rensuře ktrál vyškrtá
v ledna místa jel tltjí a jí býti
závadnými Úřelnf čaopiy ohla-luj- f

lt tyto násilnosti vlily rozíířt

by budou také na ostatní čásli í-c-

h

Slaroícitl onUnci vy Jali prý pro
hlAietií Jíml v ulávaji ko tvých mft
v řÍMki rilé Iuty nřraeckó

irnřině taznainn4vj( fe panuje

nyní mezi Čechy tiriřr)4 nálada a

že takové pfikré vytoupec( proti
Čcchfim od vli ly taaíTe-ovtik-

é oče-

káváno nebylo MlaloSeké liaty

prý a přen tř bují s 1'raby do Brna

nejdříve N&rodul Limy pak Čau a i

Homorimické Liity Víechny tyto
linty obdrlely roikaz aby karličovó

otisky tH hodiny před vydáním listu

předloženy byly policii

Staročeši moravitl neotrpéli prý

doposud nikdy tak zdrcující porážky

jako v poslední nchfizi lida kterou

pořadati mínil "Nárotlní klub" sta-

ročeský v Brně Ke acbfiii té do-

stavil te obrovtký počet účastníka

vesměa strany lidové votup byl jim
do achfize tbrafiováo Dr Sedláček

cbtél i ze síni a schediétě lid vytla- -
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Antrrhit4 r# Yblnl Polití #

Vi-I- i vnikl nAiilím do domu o

ní ml md rivy 1 ji-- t niptem
narrlii! a nlil prý Um tUkal

ký li p ínnio tk by papíru a mnl
tt arjirrhitickýťli lotákV hotových
k roí#ířovní W sklep nalétla

prý hť lny s tbrsněiiii a třaksvin%

mi To p4ohilo velikou srnsart %

to tím spi so jl tnámo Je prý

lakovfrh doupat j-- st ve Vídr1 více

Mimo dopadaných annrcliís'ů fiíkls

policie těl jitlenict s)c't"íitů a V

Mtjkání s pokraěaje Policie má

za to Že poltfilí sfl jí překazili vy-

puknut' spiknut' klerél by snad

ji! minulou neděli bylo se okutč
nilo Mezi zabavenými předměty v

loupili anarchislickétit jiou prý i

kabáty s kolniou podšívkou v kte
réž připevněny jsou háčky na tavě
šování dynamitových pum

Generál Gurko gubernátor 7ar- -

Savsky opětně vypověděl 200 ně- -

mcckfch dílovedoucích kteří dosud

zaměstnáni byli ve velkých továr-

nách na zboží bavlněné a vlněné v

ruském Polsku

Jlutkd váltčná loď Rusalka rozko
tala se koncem minulého týdne na

pobřeží finském Nalézalo se na ní
150 námořníků a 10 důstojníků
O shoření jiného ruského parulků
přinesl do Viktorie li C parník sev

pac spol zprávu Nazýval prý se

Alphonse Zeevlicka a zahynulo prý
na něm 60 osob

Jtahký ministr spravedlnosti
Santamaria vzdal se svého úřadu

Příčinou toho jest ta okolnost le
nesouhlasil s vládou jež znovu chce

vyvolati konflikt a Vatikánem

Vláda odhodlala se prý k tomu k

vůli Francouzům příznivé politice

papežové Jelikož nepřátelství vlá-

dy proti němu vzrůntá papež po--

raýšlí prý z Híma se "odstěhovali"

a obrátil se již v té věci na Španěl-
sko katnž se hodlá odebrati

JtaUké spolky odbývaly v Paříži
20 září schůzi k oslavě 23 výroč-

ního dne dobytí Říma Viktorem

Emanuelem Několik řečníků mlu-

vilo pro spolek Itálie a Francií

Hchem večera došla depeše od

Menottího Garibaldiho jenž sdělil

že zaměstnán je v Itímě ustavováním

výboru jehož účelem se bude pra-cova- ti

pro přátelství mezi Itálií a

Francií

V dolu Dokoalh v Corawallu v

Anglii sesula se dne 21 září část

šachty a poj sutinami pohřbeno
třicet dělníků Z těch bylo 22 ještě
za živa vytaženo Mnoho mužů

horlivě pracovalo aby také ostatcích

osm nešťastníků zachránili dříve

ale než se k nim dostanou musí od

kliditi několik set tun země a kame

ní Myslí se proto že zasypáni
zemrou dříve nel se k nim ochránci

prokopají
V Zondýni panují neutěšené po

měry Minulý týden navštívila de

putace zahálejících dělníků lord

mayora aby žádala o pomoc O

podporu přihlásilo se fiŽ o deset

procent lidí více nežli loni a na par-lamen- tu

požaduje se aby pomoci
zjednal Když pr mohl povolit!
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4 hfannyml pak okarnlité

V írnniii v departmentu

dsCalais vypukla dne 19 i4ři f4
stávka uhtokopA jsi il cm) nějak

času byla připr%ována Mrzl

niky a malhely dolů panuji nesl

ohledné midy} mimo to uhlokopov

nechtí si dát více lbitl aby n oir'
dozorcové a důlní úředníci tak

ohledně tacházeli jako dosud a 11

dají aby ve směru tom proveden

byly Jisté reformy Panuj zde nl
hled le stávka rozšíří se také ďi

jiných uhelných distriktů Pozdi v

lošló zorávv oznamuií liž le děli
j

ci v jiných uhelných distriktech př

pojili se skutečně ku stávkářům I

Pai de Dalais Dne 18 září dopolr
dno již 42000 uhlokopft v cevert

rrancu nmezaio se oa bistcb v

sko čini přípravy pro případ kdy
k nepokojům dojiti mělo

Z PaHU sděluje se že vl

francouzská hodlá obnovili tleme

strace proti Siarnu jelikož král

amský posud nesplnil podmínkS

smlouvy a všelijakými vytáčkanf
í? ranču zdržuje f

V Jirazilii jak se podobá zmát

se povstání čím dále tím více a nf

šťastná země ta která po tak drah]
let za vlády "despotické" za vláť

Don Pedra míru klidu rozkvětí-- !

blahobytu se těšila spěje rycí!
vstříc poměrům jako v ostatny
jihoamerických tak zvaných re

blikách panují Od Rrazilie kf
na násilné převraty nebyla uvy
dalo se očekávat že po prohlá

ústavy půjde dobrým příkladem

před svým sesterským republik
však zdá se Se je chce následovi

příkladech špatných Dvč d

lodě brazilské přidaly se k

cům kteří mají nyní město iJaneiro úplně v moct a má se

že revolucionáři zvítězí a svrlij

presidenta Peixoto Dleposledu

zpráv požaduje velitel povstale
ho loďstva admirál Mello bezvýj

nečné vzdání se města a hrozí

vyhladověním i útokem Lodě

zásobami jsou vesměs povstalec
loďstvem zadržovány Loďstvo

vstalecké pozůstává ze 0 lodí v'
ných til lodic torpédových mn

parníčka vlečných a lodio dop
nich Všechny jsou dobře zás

ny V Montevideo se soudí1

zavedena bude opět monar

když povstalci zvítězí Stát

Paulo se prohlásil též pro povst
Do Rio Grande do Sul byla po

povstalecká válečná loď Repu
a 4 dělové lodice protj Castilhí

V Brazílii vítězí povstalci
roirál Mello velitel brazilské]
vstaleckého loďstva úřadům

Janeiro zaslal ultimatum v

IV m aa ar

proniasuje ze vsi snou a vsem!

ruce mu stojícími prastředky olJ

bombardování města nevzdá

mu okamžitě V depeši pra
dále že následkem tohoto ultí
ve městě povstal veliký poeť
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V'i# 3'J lářl — lili

ntoiík't v rcf Ii4 li sl prpuká nyní
l na Mrj v 6 V Mt'k& ()trav£
byl ři"uký orlír k i ríitVII r

trlřn a li' n ď bláta NJ- -

vtí Hrách i hnuti řrkého r

MorvÍ nnj( i b'-- ktH vít llil
vyAva!i víude grrnfijaeí sřili ta
píMljMiry vlá ly nyní vk domnívají
#p 1 by lid d'htili jim mohl křiv

dy kfi-r- é po utalrtí n něm páchali

rrn 20 září — Výtrínoti v

PnzA trvají stále ačkoliv vůdcové

mhdočťitl nspornínajt li l ku klidu

vzhledem k malému stavu obležení:

náhlavní rnMo království ěcukého

uvalenému Dcnné pak udávají se

srážky divu li lu vojkrm kteréž

proti němu útočí s nasazenými

bodáky

Prahn 20 září — Rozhořčení
Čťchft není už namířeno toliko proti
N7incům cýbrž a to hlavně proti

dynastii habsburské Jitření v lidu

podrážděném na nejvyžší stupeň
hrozí přerfisli přes hlavu těm kteříž

je vyvolali Zdá se že slova místo-držitel- e

hr Thuna jenž svého času

Mladottchům pravil: "Xrzaženete

duchů které nyní vyvoláváte" sta-

nou se pravdou Ohnivé řeči Mla-dočec-

pobouřily národ a nyní
titéž řečnící nejsou s to rozpoutané
váhuě lidu ukrotili llístodržitel a

policie pražtká společné s vojskem
činí stále přísnější opatření Ne-

uplyne dne aby se neudaly démon

strace protivládní a protiněmecké

jež potlačovány býti musí násilím

Vojenští velitelé dostali rozkaz

všude kde toho bude potřebí za-

kročili rázné a bezohledně násilím

rozháněti kde jaký shluk lidu Ví-dtňs-

panstvo jest jako na obrtlíku

a prohlašuje hrdé že nebudouli

podvratné snahy moci potlačeny býti

jinak než krveprolitím že nebude

to ve Vídni kde se budou báli po
užiti branného násilí Vůdcové lidu

českého snaží se všemožně aby roz-

jitřený lid upokojili líedaktor

radikálního časopisu "Neodvislost"

Ant Hajn byl zatčen a poněvadž v

příčině tisku mají teď platnost

opatření bude taká beze

vší pochybnosti odsouzen Aby se

předeélo nepokojům bylo student-štv-u

zakázáno po 8 hodině večerní

ukazovat! se na ulicích Veškerá

tato opatření naplňují český národ

strašlivým rozčilením a hrozí rozní-

tit! pravou revoluci která zdá se

býti ceodvratitelnou

V JierlínS započne příštím tý-

dnem zasedání společné komise
ruitko-némec- ké kteráž vyjednávali
bude o vespolnou celní smlouvu
Před obchodní a promyslovou spo- -
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fiiul P"řiřalJ Jeho t sobol lékař

dr Slivrcn ritfeř mu kal tou tměnu

pobytu ťř(ně tskáiat

7 ILrliwi do bází ti ráva In tam

panuj povéf ! rar ji"t o lhodián
triit-mt-i 4Mlfitipi)ot trnou (urevic
prý jt slbH'h tx-db- prý o livot
rolitukv a iroto r rná se státiná

stupcem trůnu vellovévodl Michal

Manfiry rakouské armády odbý

vané v Uhřith jsou ještě Velkolťpěj- -

nc-- uspořádal císař německý u

Met Účastnilo se jich přes 130000

mulu a všechny vynálezy které na

rKíi moderního hromadného vraždě- -

ní učiněny byly přišly ade k plat-

nosti Telefon polní železnice

vzduchový balon velocipéd a jiné

vymoženosti měli esvědčiti jsk se

jich ve válce dá užiti Dosavadní

výřlcdky byly nanejvýš uspokojivé
Oba císaři král saaký a vévoda z

Conaughtu sledovali pohyby vojska
a nspjaleu pozornosti vojsko bylo
rozděleno ve dvé části dle všech

pravidel válečných svedena byla
bitva Žádné oddělení nemělo nej-

méně! vědomosti o pohybech strany

protivné Všechny výzvědy o síle

a postavení protivníka konány byly

předními strážemi Velitelovó do-

tyčných sborů nedoslali jiného roz-

kazu než aby a nepřítelem se srazili

zásoby své chránili a neukvapovali
se ani se nedali překvapit! právě
tak jako by před skutečným nepří-

telem stáli Město Kysek dobyto

bylo oddělením jízdy jižní armády
Armáda tato postupovala od hranic

štýrských a jízda severní armády
učinila na ní útok Z počátku jízda
severní armády vítězila avšak ko-

nečné pěchota jižní arrnály vyhrála

boj Dvacet tisíc mužů jižní armá'

dy proniklo až za Kysek a obsadilo

vesnice asi míli od města na sever

položené Hoj jízdy obou oddělení

tjl ve vysokém stupni rozčilující
Oba císařové a jich průvodci byli
nadšeni výkony jíziy Boj trval po
6 hodin a byla by se málem a něho

vyvinula pravidelná bitva Přiho-'lil-o

se množství nehod a mnoho

jezdců bylo při různých útocích

svrženo s koňů a dostali se pod ko-

pyta koní kteří přes nS uháněli

Veliké manévry [rakouské jsou

skončeny Vítězem zůstává armáda

jižní v níž nalézal se císař Vilém

Ten prý jest manévry celý nadáen

rovněž tak jiní hodnostové' Za to

však vojáci jsou k smrti utýránivše
aby panstvu poskytnuta byla zábava

Zejména zásobování vojska bylo do-

cela nedostatečné Tak museli jed
nou ku pr bladovícl a dlouhý-

mi poebody una'ení vojáci če

kati do půlnoci než dostali denní
'menáž" Naproti tomu osvědčily
prý se nové rakouské uniformy jež

citi Přivoláno 0 Setníka DoSlo

k bouřlivým výtitupam Komisař

okresního hejtmanství vyškovského

Šťantný vzhledem ku panujícímu

rozjitření mezi účantuíky fichfizi

ješté zakázal Lid rozesel %e klidně

Staročeští řečníci chtěli po té zne-

užiti banketu hasičského ke svým

rejdům účastenstvím Ktrany lidové

bylo to však zmařeno

Berlíntké Čaopisy itkaro vesmčg

íouhlasí v tom že uvalení malého

tavu obležení na hlavní mínto krá-

lovství českého není ničím jiným

než prohlášením úplného nezdaru

ministerstva Taaffova čili jiný tni

slovy: počátek konce smiřovací éry

Pokud má berlínský tisk v této věci

pravdu nedá se na ten čaa říci

každým spQsobem nevypadá to dnes

jeítS tak jako by hrabě TaaíTe tak
dlouho se "fretujícl" byl upadl ▼

nemilost svého císaře Z Prahy se

sděluje že blízký příbuzný kratle
Taaffe--a císařský komoH Karel

hrabě Coudenbove doposad místo-drlitelk-
ý

rada v Praze jmenován

byl na místě ryt Fríedia s Frícden-ae- e

místopretiidentem pražského mí

todržiteltvf a toho lze alespoň

souditi že brabé TaaíTe tf ří se tak

jako dříve óplnó důvěře svého

i ' -


