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a ku koupi tlran( Policii

pallo do rukou velké množtví

"příručních krí£ťk siirchismu"

lutUkd vláda za p iinoťi vojka
zjednala si konečně klid jak ia Šicí

Iii tak v provincii Maa di Carrara

Několik pluku vojnka dostalo rot
kaz k návratu ze Sicílie Veškeré

občanké osoby v Sicílii jsou nyní
zbaveny zbraní N4lenkcm toho
že v Carraře zatčeno bylo mnoho

anarebistickych svli lců možno míti

za to Ke auarchUlické hloučky v

celém okolí Carrary jsou skutečně

rozprášeny Ačkoli mnoho náčelnf-Itf- t

jejich nalézá se dosud na svobo-t- lé

jest přece organisaje jejich jako
by zrušena

Předseda sněmovny italské (íiu-Kepp- e

Zauardelli hodlá podati svou

rrsignac a přejde prý k opposici
S' antlsko žádá na Maroku nalé- -

bavě náhradu válečnou za výpravu
do Hellily Maroko obrátilo se na

1'rcncii a Velkou liritanii ohledně
uzavření pftjčky aby Španělsku
mohlo býti zaplaceno žúduné od

íkedné Ku krytí této půjčky ma-rock- á

vláda nabízí své celní příjmy
Proti zástavě celních přfjmň njpo
chybně Španělsko rádo povolí delŘI

lhfilu ku splacení odškodného aby
iírn vliv svfij v Muroku upevnilo

Z fjondýna so telegrafuje: Slavný
hudební skladatel ředitel new-y- or

ské hudební konservatoře dr Anto-

nín Dvořák přijede v dubnu do

Londýna a bude zde řídili řadu

koncertu

Vinař némecký smířil se dle

zpráv a Hismarkem Zvlášt-

ní vyslanec císařův hrabě von

Mollke přinesl Iiismarkovi vlastno-

ruční dopis a blahopřání císařovo a

láhev vzácného vína ze sklepa císuř-skýc- h

Tím prý byl Hismark velice

potěšen a slíbil císaře příští týden
navštívit! Z toho ovšem veliká
radost v Německu neboť vlaitenectl
Nímci těžce toho nesli že mladý
císař pohrdal a tvorcem jednoty ně-

mecké na jejíž základech císařství
založeno bylo Bismark prý Hchva

luje politiku nynější vlády i smlou-

vu rusko-německo- u o kterou } nyní
jedná To není vhod zástupcům
rolnickým ve sněmu německém

kteří smlouvu a Huškem přijali ne-

příznivě a doufali Že pomocí vlivu

idismarkova podaří se jim zamítnutí
docílit!

V pátek slaven byl v Berlíně tři-

cátý pátý den narození císaře ně

meckého a Bismark dostavil se aby
mu blahopřál Byl vítán všude a

nadšením Též císař byl pozdravo-
ván obecenstvem vřeleji uei kdy
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alf tomuto nabylo rnožno

j seiaviti I'řot povolán ta přfd
]'i riiiniUr#tva ďvstnl vysU-n- c

v líakoiinku Símič který stavil

následující míniter!vo obecn(ih

prací Srdrakovíč vnitra Nikolajevič

války Paviovič o!m bodu a orby I

tatiir spravedlnosti a vyučování
Dodeviě Ministerstvo financí al

sobě Sitnič Tof se rozumí

le nové ministerstvo v) hovdo přání

klučiny královského a zrušilo roz-

kaz dlo něhož starý marnotratník a

záletntk Milan ze žerně byl vypově-

zen Toť se rozumí že nyní blažili

bude Milan a Natálie Srbsko svou

přítomností
Nový trbiký kabinet vytkne si za

přední úkol upravit zemské finance

Předseda ministerstva Simió oznámil

skupštiuě že se mu podařilo kabinet
sestavili a žádsl za přispění vdech

stran Vláda má v úmyslu pravil

prováděli jak uvnitř tak na venek

politiku míru Noví ministři bjli
ve skupštiuě přijali mnohými proje
vy ue přátelství a při jisté příležitosti

vypudili je radikálové svým posmě-che-

a posupným pokřikováním ze

sněmovny Předseda za velikého

nepokoje předčítal královské posel
(st ví ohledně odiočent schoze skup-6ttn- y

Hadikálové jsou nanejvýše
rozhořčení a ochotni k podnícení

výtržnotí Ve všech vítších mě-suc- h

srbských dávají zřejmě najevo
svoje nepřátelství k vládě Jest se

co obávati že žáby vypukne v Srb

sku bouře

V Jiultarsku zahájen byl proces

proti poručíku Lukovi Ivanovu a

jeho bratrovi kteří obžalováni jsou
ze spiknutí proti životu knížete
Ferdinanda jenž za příležitosti po-hrb-

u

nebožtíka prince Alexandra
Battenberákého ve Srědci chtěli re
světa sprovodili Ivanov při výsle-

chu svém učinil výpovědi o celé řadě
atenláttft na knížete připravova-

ných Tak vypravoval na př mezi

jiným že jistý bulharský setník

Tjaokov dostal 2000 rubla aby ve

VarSavó nakoupil pum kterSž pak

dopraveny byly do Husčuku Dmi-tn- j

Hyzov dostal na zakoupení pum
v Paříži 3000 rublu Jakýs

Mace-doňa- n

jménem Tusekčev dostal
1000 rubla aby se odebral z Paříže
do Marseillu a zavraždil lam kníže-

te který lam tou dobou dlel jsa na

cestě z Londýna d) Bulharska
Jinému spikleuci nabídnuto bylo
2000 rubili zorganisuje li rotu která

by přepadla vlak na němí kníže po-

jede a knížete zatkla (Vyhnání ta

jako obyčejně vynucena byla u
títambulova oblíbenými in'juisicn(mi
prostředky
Eorcpíky diplomatický avět velice

jest vzrušen událostmi v Itálii a pa-
-
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ít l I'ii'-it- zjednán mři lek a

dftvéra v vládu dhlio4fit
proti (11 hlÍWri IuUfii3 Tbicř-veri- en

byl na I i dnA i nřinovny
vyl íuóíiu a itriťi i pďiri pUtti

pokutován
Sociftlitti francouzšti un-I- i se

na svém pohledním sjezdu odbýva-

ném v Áuzerre ziví-t- i mezi oby
vatelitveiu venkovským agitaění

ystérn Midi býti jmenování dele-

gáti kteří by i% venkově siřili soci

aliítlické nauky a schopní řeřníci

měli rolníkům vy klá liti výhody

společného majetku Hied na to

hluucek soci tliL& t Courtret v Hel-gi- i

vyícl si poučit seUký proletariat
v severo-západ- ní Francii Zpívajíce
revoluční písně a řvouce slávu soci-

alistickým vndcfim vkročili s ná-

ramným sebevědomím do vesnice

Marek avšak vz-il- i ihned zate rob

před sedláky kteří je přivítali
a lopatami Socialisté sice

utíkali co jim jen nohy stačily ale

někteří z nich do-ta- li přece nečistě
nařezáno od sedláka jiz jejich ideje

patrně nepochopili

QKasgaČni soud francouzský za-

mítnul žádost Vaillantovu za povo-

lení nového procesu poněvadž není

žádného dftvodu ke změně povodní-
ho rozsudku jíirž Vaillant odsouzen

k smrti IJude tedy Vaillanl guillo-linová- n

poněvadž až doposud nepo-

depsal 2ádost za omilostněni k presi
dentu nýbrž byla tuto podána pouze

socialistickými poslanci
V Srbsku kloní sj vse k státnímu

převratu jímž ohrožen jest trůn

lynastie Obrenovióft Milan býva

lý spatný král ale osvědčený lump
vrátil w do Srbska a byl synem

svým radostně uvítán Oba svolali

náčelníky stran ku poradě do paláce
Milan kárk vůdce radikálu pro čel-

né přehmaty a pravil že Je nemožno

aby zastali při vesle neučiní-- h jisté
závazné přípovědi Uyly jim před

loženy tyto podmínky: Zrušení zá-

kazu jímž Milanovi zapovězen byl

pobyt v Srbsku zrušení procesu

proti ministerstvu Avakumovičovn

vyloučení řlenft radikálního klubu

kteří nejsou dynastii nakloněni —

Hadikálové zdráhali se na podmínky
tyto přistoupili a zejména popřeli
že by v klubu byli členové dynastii
Obrenovičíl nepřátelští Iloznáíí se

povět že bývalý král Milan zamýšlí
strhnouti na sebe vrchní velitelství
srbské armády Jest jisto le roz

tržka v Srbsku přivoděna byla Míla

nem který svému aynu při utvořeni

vojenské vlády chtěl býti nápomo-
cen Nyní nastává otázka budu li

triívení tlnu dynpejiMiii tasi-mnir- rfižl

krkavky ncurul}fie mrazení a horerku
vodíittteínost hlavy bolení obéiiMié uhry- -
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Juni y iistí vují místo jednatclhké a umož-fiuj- í

tím aby I vzdáleným nemocným
mohlo hýli poslouženo Jest to nevyhnu-
telný domácí lék zejména v místech

vzdálených od lékařfi a lékárníka Lék

!nto nelze obdržetl od lékárníka nýbrž
pouzo u místních Jednstelň r
Není li ve vaSem okolí žádného ledna- - "v

r
rifle pro dra IYtersn „Iloboko" mažete ii
V- - obdržetl — 12 lahviček po 35ct na M
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Jta le Této nabídky iiiCižd jen Jedna a ta
eamá osoba pouze pro Jcduou použiti

Dr Peter Fahrney
112-1- 14 S Ilovne A v Chlcau'0 UI'Vf

okol! odkátán byl zvláštnímu vý

boru

Minitterttoo Wtktrlom o!ato m

njnořjil(!i ohtíit }4lot
f urojujilřrioti Císař Frantiifk

Josfř víak ?ý (!uNtil T&hli l in!ii
ta [iřijmouti

F 'tíí mí li noohcj mUto'fťtlf
da řcřmovDy 1'ercirtl a ponlanpc

Ladislav br Sápáry Oba noajfři
byli jioratířni Pohriutkou k doubo-j- i

bylo íe hraK' Sůpáry vyčetl
IVrcielovi že iruSil nlovo jel týka-
lo ne reversi) jimi e 40 liherálnfcli

pOHlancft zavázalo Je bulou bla-to-va-

roli předloze o ohóanckím

mariíelHtvf pak ale De rozmyslili

jinak
Var rmký zamkli prý ci-lo- řadu

FrancoazQ uteH při Blavnontech na

počent ruHkých námořníků zaxtupo
vali n&rod francouznký podělili vy„

sokými řady Dupuy dontane prý

velkokříž nčvtkdho řádu

V Petrohrad i zntíena byla ohnčm

veliká carnká továrna na porceláno-

vé zboží a sklárna vSechny troje a

všechny vzorky padly za oběí pla
menSm Ztráta jettt ohromná

Vdkokníte Jiří druborozený Hyn

cardv trpí úbytřmi a tav jeho jeHt

beznadíjný

JIunká vláda dala svolení bvó ku

vydávání nového politického Sáno-piu-a

ruského "IIIa Huška' který

prý censuře naprosto nebude en

Patnáct osob zahynulo při žele

nižním neítéstí blíže Samary v

Hušku Srazily e dva vlaky a

petrolej na několika vozech naložený
ne vzfta'

Ve francouzském mhmíerttim 'po-

vstaly neshody v mínění které
nebudou-I- í brzy urovnány budou

míti sa následek podé kování se ně-

kolika ministra

Prancmmký generál Emil Melli

net zemřel ve svém rodiíti v ÍS antén

Narozen byl roku 108 a byl roku

1815 povýien na poručíka Hoku

1822 prodělal válku se Spanély a

roku 1855 súčaatnil se obležení

Sebaatopolu Ve francouzHko ital-

sko rakouské válce měl vrchní veli-

telství

Ve francouzské mímomií udála

se v sobotu výtržnost tak velká Ze

předseda musil ijezení odročit a po-

volat stráže ku zjednání pořádku
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