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se viírn evým majetkem prchají z

pobouřeného kraje V kruzích
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Vatikánu le eympatiauje nespoko

jeným lidem a ku vzpouře jej pohá
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ty Klácením sykotem Klvl
t4(nf návlalní odvolat Jméno lí i

dolfa Mrvy ze eznamu olžatova

ných d4vall obžalovaní prudkými

výrazy nelibott ston n jv- - lk že
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opatřeními t nařídil potom noy
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ky n které '4tr( nivlalnt opfrd
vé d&kacy o vinč nfobitaliovaly nic

jiného než náčrtky novelly I'o

tnámky v nich obaietú nevttaho

vly e na kiueř-n- uilálonti Ob

Žalovaný pravil že ic jent pokro-

kovým Čechem nikdy vak iifbyl

upiklencem Též pod příHhoii
tvrdil lě mu policie slibovala od

m£nu bude li přfnahati že dr KaSín

jiní vynikající MlarločeSi nalt-zal- i

se roeii vftdci Omladiny Vídeňský

dopisovatel ''Ti měna"' oznamuje fe

jeden s obžalovaných 'OmldinÍBtft"
uvfdomi! úřady o cpikouti mezi při-tel- y

obžalovaných které rai za úftel

tabrániti pokračovaní proce-- u Ná

sledkem této výstrahy podniknuta

byla prohlídka v celách a vyílo na
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posfistávaly z nejvřlňf zkoluúA

v nichž z&delana byla pfnemná po-

selství

Omladina nalézá e před noudem
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kdež demonHtroval FVdicie

rozehnala je Vňichni obžalovaní
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do povětří prachárna při čemž

mužů bylo zabito Na admirálské
'

lodi generála de Gamy "Tamanda

r" roztrhlo ae dělo při tom Seat

mula byio zabilo a osm raněno Oba

výbuchy ataly prý ae pouhou náho-- i

don i
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