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V htrii % na moli adriatickém

panuje ohromná bouře která uničila

Vfikerá apojent a nf kolik lo lí ťt
kotala

Ve Vídni kleí teptomřr na 19

Mtupňu U pod nulu (—UF) a tu
poutala Ne prudká vichřic Obcho- -

dv jou tavřeny a i divadla tantavila

své předtaenl pončvadl neni

nikde na ulicích člověka k spatření

V J'emeicdru v Uhrách vylioien

byl příbytek jistého dílovedoucfbo

dynamitem do povčtří

Vurhlmký gubernátor generál

Gurko prý umírá Z Petrohradu

carem na rychlo k nemu vyslaný lé

kař uaáel prý ho blízkého smrti

Zpráva tato jet i německého pra-

mene a netřeba jí ledy veliké víry

přikládali a to tím více any litty
némecké mají celou řadu nemocí na

které prý Gurko umře To by bylo
nčco pro Néracel

Sčítáni lidu provedené v r 1893
v Hušku vykazuje Že ve veleříii té

žije 123 milionu obyvateli
Cholera v Petrohradě řádí s ob no- -

vénou prudkostí

Tajemttvi zdsylky poidané nedá

vno císaři německému jest nyní vy
světleno a v povodci aánylky nalezen

propuítěný berlínský policejní agent
Norman Wahtgreen Týž odjel asi

v polovici listopadu do Pařile a po

hnul dva francouké anarchisty

aby pekelné stroje do Berlína posla

Bylo Wablgreenovýra plánem

atentát ten ve vhodném okamžiku

udati veSkerou vinu svaliti na své

pomocníky a v odměnu ea avoj do

mnřlý ostrovtip dostali bývalé mí-

sto

Porotci v Angoulemu osvobodili

vežkeré Francouty kteří v Aignes
Mortes Italy povraždili Když před

seda italského ministerstva uslygel
roiKudek tento svolal: "Poroty

jsou ve viech semícb atejny" Č

aopisy italské Štvou proti Francii a

lid jent roahořčen v nejvyíií míře

Policie blídá francouzská konzulá

ty aby je lid nepřepadl
Francie a Spaníhko podepsaly

obchodní smlouvu která tústane v

platnosti po jeden rok Dle ustane
vení smlouvy bude mílí Francie

mnohé výhody aniž by Španělsku
povolila požadovanou minimální

sazbu

V Pařili mnoho osob zhynulo

následkem neobyčejně mrazivého

počasí Více starých a chudých lidí

ve svých bídných příbytcích zmrzlo!

Jiní dokonce vidouce jistou smrt

mrazem v zoufalství sami na ivfij
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vrhají srpMii pjkam vojínu Mrj
fcf mtr I ak na t f otwai-i- ve

niceTerras) laj áhti berní ářad Při

ivlo volko a velící poruč h nsří-li- l

mu aby připravilo k palb Ní

ská fena rrkrociia k poručíkovi
Žádajíc Ji--

J aby políbil obrat králův

nv Markny ku-r- v ruc dríel O- -

utatní ze záiluim klekli a vdi!i:
"Zubte nás vždyť beztoho hladem
zmíráme!" Poručík voJkm avým
na to UMtotipil aniž by do lidu pálil
Za lo vsak jinde udsly #e krvavé

rážkv V mnohých městech j-- ou

veíki-r- é veřejné bu lovy vypáleny a

lid ooouřtřjfl sváidiydlí vyhlado-
věl táhne kraji-r-

n niče na co přijd
Tajný spolek 'Fancl die Livoratori'
muž pfitlta se plvwi ncpoitojn

prý se dobrými puikami s

organizuje se v revoluční armádu

Hnutí toto přenání s i do samé

Itálie ceb i odtamtud oznumují se

z r&tných míst povážlivé nepokoje
Na Sicílii jest jíž na 40000 vojka a

ježtě dalsl posily o 1 jedou tam co

nejdříve

V fiiml došlo ku krvavé srážce

mezi socialismy a policií Z obou

stran bylo stříleno a více osob zra-

něno Lid provolával slávu socia-

lismu a socialistickým mučenníkum

V Srbsku mají opět minister
skou krisi

Na ostrovech kanárských zul i cho-

lera a vyžádala si již ohromný počet
živolft lidských za oběf

V Marocku jest jak se zdá boj

ukončen 25 náčelníku povstalců
dostavilo se k generálu Camposovi a

nabídli mu že se podrobí Žádajíce

aby v&dcnm povstalců u sultána vy-mo- hl

milost? Generál dovolil Ber-

berům navSlévovali trh v Mellile a

vyslal poselství a podmínkami míru

k sultánovi

Pomtahcký velitel v republice
Honduras prohlásil se za presidenta

V Jirazilii zuří zoufalý boj po-

vstalců a vojskem vládním Ozna-

muji se některé úspěchy povstalců

Peixoto páse prý děsné ukrutnosti a

dává podezřelé osobnosti bez soudu

postříleli :
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a tkonal 34 prot 1SS
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iabby íli iift Omlídin)"' (fijojÍv
k tMnu stručné vjliíifií t))bf jfh
} oatftvrnf národa Tikpi-- y

ty msjí za úttd pfir4rnílí Fran-

couze vládní taktikou íthaih
teď prováděnou

2 t7# dochází londýnskťmu

Standardu zjráva I policie siá!e

novó osobnosti tatýká ft fiče nejmom

f Prste nýbrl i v oditnich míatech

v Čechách Při domavuhli prchli
dkácb nalezeny listiny z meh

jde na jeto že mezi Omladinou a

anarcbUty stává spojení Něko

lik ílenu Omladiny bude těl souže-n- o

pro anarcbistické spiknutí a
du-kai-

jsou prý zdrcující

Italská policie přiíla na tajnou

tiskárnu Omladiny" a nice tím upil

sobem že vyzvfděla na hochovi

jeni letáky v ní tisknuté roznášel

odkud je obdržel

Zi ikon falcovaných listin tajemní-

ka mlaěenkěbo klubu jde rý na je
vo že Omladina fcítá 720 členu a má

výkonné výbory ve Vídni Lublani

Lvově a Brně

Videtlskd depeSe 'Timeft" udílu

že přelíčení a členy "Omladiny"

jeí dne 15 t m počne bude tajné
Z 78 obžalovaných 'est jich 45 ve

vaabě Přelíčení předne edati bu-d- e

isemský soudní rada Krčmař ža-

lobu antupuje Hubstitut ctalního

tjávladnfho Iorenc Meá obhájci

jeat též poHlaneo dr Herold Mezi

obžalovanými jaou tři redaktoři

potlačeného listu "Neodviiloť' dr

Ilatini Karel Sokol (jn poslanec) a

Řk&ba dále Veselý redaktor potUče-níb- o

listu ''Pokrokové Linty"

Vrahové policejního Spicla Mrvy

budou aouteni k konci ledna Pře-

líčení hledí ne a velikým tájnien
větříc a to zejména proto že vláda

rottruíuje do avřta povéali o úča

a tenat ví Mladočechft na jejich činu

Přea Berlín došla do konce apráva
Iti vůdce Mladočechu vrahy k činu

torno svedl a před domem Mrvoým
na uč Čekal než vraždu vykonali
Za čin avflj prý dostali plat

V JHzni % Budějovicích podařilo

e přes venkerou ostralitoiie policie

neupokojeným živlům calepiti rudé

plakáty na rohy na nichž yiýváni

jaou občané aby vjpovčdčli poslu-inoc- ť

ůřadflm a vojáci opít avyra

představeným a aby přidali se k

"bojujícímu proletariátu"

Ve foyeru Nár divadla v Praia

ihlukl se kolem čeakébo míétodrži-tel- e

br Thoria aástup Mladočechft

Weti nimi! naléíaly se prý i mnohé

promíaentaí onoby a a ohromného

píakáoí a cyčení voláno na něj "ši
cle1 "trádče" Bylo aavadeno

pátrání po účantnícich této
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pHIiod ritlwt bylo dotll Utky po raca i pravdl-výo- h

adilMii i alcbi tt frrpttl moblo
Xollia Ubi )a jodao Uk vllk Jako kaltndár

"AmtrikáB" a jt jiouza SOo poltoa

F Bellach
67Ů W tith Cwrl Chicago lil

P rodili ta fmua M liotv ZvláJlni výhody
Jodbitnldm
I!lidm ettaj{ii! JMnaiala pro kuldý tut

Mladý timf ílcvík kUrý aml nlovlt k lldtm

!' djř poi k patobaot a tlatooa aaids
prodáváním kolky tito po vakovl S7~lm

IVntze v mfxkárh
Uilot Jmmii prlVMl S Ila

lu a HinuiMiika

ívimt iioiiiciuři pro
rhov lunu tlva a Iři ro
ky tlard a aám Jtoin Jo

1'ylonl llinlii je iroil- -

xa kafclvho ru6iin ! 11 takový na JaMho J I

vycuvtn Jdou to iiejvíl! a ni'jH iiiií]i oau
v Aincrlflt neb kdokoliv jindo vyplatí r vám
to phjut aion trnlrti KW mil tn Kiilival
uak II to o ntlr lajunálo i H KOOlIk

Tiitwmi- - íik rob 1S a Vlnlon ut
thnaha Novu

Odvoláni!
Vrrte Salim Co Neb

Já nííepsan všecky ty řeři odvo- -
lávám co Isera proti Vojt Fricovi
ř kl není nio pravda já to mluvil zt

zlosti

37l3 Matěj Ihmk

Do Hay Spring Neb a okolí'
Psn N Serbousek přvzal t ocho%

ty jednatelství pro naše listy a jest f1 '

oprávněn přijímali předplatné W
b nluVtoWall tlln iX(it V I 1 V4

tátelitosti ta nás závod vyřizovatk i
řy I okr Západu i


