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Omihtňmsiri výbor jemu! iiodi

ni fj'a VailUntova lálmr mWmt
roibodl v tn srny! aby s právu
Ml prQciio1 rrestdent Carnot ro
tnž prohlá-i- l f nraikrnčí ve tro
fřeh donitetiího JakmiU kat
Diibler vrátí do lUHle i Lyonu
tm m

kij vidí jelou anarchiMickou lolmu
bude Vaillant o hlavu sk ráčen

V fořlii kolovala povřuf že dne
23 lednaVaillant bude popraven ve-

řejné na nátuMf Hcruite a sa tou

příčinou íhrttóáždilo se na náméatí
(diromné množství lí lí K popravé
vnk nedošlo Policie čin! iřínravv
aby v den popravy zatknuti a uvěz
iií'fi byli všichni známí anarchisti

Augutt Vaillant anarchista fenž
i

byl cdaousn v Puřííi k smrti pro
boxenl třaskavé pumy ve francouz
ské snřrovné byl popraven v ton
dělí ráno po sedmé hodině VeSkeré

umIÍ o docílení milosti pro něho za- -

stilo marným PreÍdnt Carnot
odkazoval vžechny Žádosti přátel
VaiIIantových o milost komii omi- -

lotfiovacl miniUrtva
sti kteráž odepřela jim vyhověli

V Marttilhm byli odsouzeni do
vězení na rftzné Ibfity tri anarchisté
u nichž byly nalezeny nebezpečné
traskavmy

Generál Dxldt velitel francoiu- -
ského voj-k- a v Dahomeji ialal
telegrafickou zprávu že bývalý krúl

dabomejský IJehanin nyní konečné
Frtincouifim se vzdal Zajatec po--
olán byl do Senegalu

Celni výbor francouzké sněmov

ny přijal návrh aby clo s plenice
zvýšeno bylo na 8 frank fl a ustano
ventm le dosáhueli cena p nce
vyže 25 frankfl má byti clo postup
ně po 50 ceulimeeb redukováno a
ttruleno jakmih cen plenice do

stoupí výie 33 franka (P R—Tak
jednají Francouii chráníce vnitřní
zájmy avé země a my - totiž naši

demokrati?)

Itálie vyplatila francouzské vlád
30 000 frankft odškodného za Ško ly
zpftttobeoé francouzským občaudra
pH redávných bouřích Ne

Janově a Uimd

V Řimt v loupali se lupičové do

budovy amerického vyslanectví kd

vylomili psací stoly vyslance a gene
rálnlho konsula a zapálili listiny v

kanceláři se nacházející Velki
čáhtr archivu byla tímto zpflaolem
znič?na

V Neapoli byly prý zabaven?

litiny které dokaaují že panovalo
a

velké mezinárodní spiknutí proti
tiidé itaUké OJ čaiu vypuknutí

a

nepokoji v Itálií zatčeno bylo tam
celkem již přoa dva tisíce osob
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ptttkí( pipiMfií byli

VurtugVikit ptri ijt se ip4- -
♦a !e v Ují rl4 přeo jtn d ilu ku

krvavým u lálotm áfa ly vak
Vfíatrl zprávy o nich i Irlely
Vtr2noU tibly s nitleJkern tohti

i# fibeoebstvo rivbylti spokojeno m

novými daněmi a Je úřady aapovl
děly veškeré athae ktré chtěly
ro: i berním protsutovati i chai

obthudnj komory Jitření iiři e i

do Jiný! měat ala jen v Oportu da
ÍIcj ke skutečnem bouřím které byly
mott potlačeny

Guvernér a Kadiiu ve španělsku

oznamuje že tisícové lidí kteří jwu
bez xatiiémnání nemalí prostře lká
k Živobytí a Jou bitci smrtí bia
dem táhnou po venkové a že možno

obávat! se nepokoj fl

V Hřmela doilo k universitní
demorutraui poněvadž universitní

úřady nedovolily známému francouz

skJrau geografu a anarchistovi

Jaquesu Kiioée Keclusovi v univer
eittiích místnostech přednáSeti Pro

jevy studentské konečné nabyly
tikové tváfnom Že rektor nří lil
aby universita byla zivřena a poli

povolána by chránil univeruitnl
budovu před rozhořčeným student
stvem Náměstek rektorav kterýž
vtuisil se mezi studenty a chtěl je
krotili dostal něco na pamětnou
Veškeré přednášky na universitě
ixou zastaveny

V A fflii udržuje se pověst! o od-

stoupení atařičkého premiéra Qlad-ston- á

Gladatone sám zprávu tu

nepotvrzují ale talé nepopírá nej
bližší přátelé jeho vsak jsou přeavě 1

čeni o tom že vzdá se politické
činnosti Jeat prý příliš stár a

roztrpčen nezdarem svých libe

rálnfcb předloh Keaijrnaci podá

prý jřŠté před sejitím ae parla
mentu

F Londýni událo se srocení

minulou sobotu Asi tři eta něme-

ckých židft jsoucích bes práo
chtělo prý vniknoui do kalbedrály
vátého Pavla a odbývali tam scbňz

Policie tomu nechtěla přivolit a do- -

i!o k srážce mezi ní a lidem Schae
pak odbývala ae na náměstí Traíal

gar bez jakékoliv překáíky se strany
policie

Smířeni Bismarka a císařem bude
roiti za následek že hrabě Ilerbcrt
B'nmurk stane se německým vyslán
cem u víJeřlského dvora

Cisař nirnecků hodlá Bismarkovi

splatili jeho náviiSvu a přijede prý
do Fridrichsrube ▼ den narozenin

Bismarkových dne 1 dubna

Ve východním Prusku suřl chole

ra na branících ruikýuh a vyžaduje
si četných obětí V okolí Ópatova
Konaka v provincii radomské den-

ně se oznamuje sto nových připadá
dvacet úmrtí

Z Kamerunu přicházejí dalíf po--
drobnoiti o nedávné vzpouře domo

Z křižáku Detroit odpovězeno bylo V

výstřelem z děla na výstrahu naěež 1

pvstalecká l ď vyslala střelu přes f

křižák Detroit Z tohoto odoově-- J
zeno granátem který zasáhl přidá

'

lodi povstaleosé aniž by viak velké
t

skoly pflsobil Lď povstalck4 )

skího bradu chtěl tjedmtí Itk
dostal ala od nkolik% rola líká not

ný vý prak načel setími tanými-

iavlemi lij rozehnala Nikoli
osob bylo zatčeno

V Vidni zemřel prosluly pro
íesor rnatheraatiky na tamní univer

liti a upřímný Čech Dr Eduard

Weyr

Kníže Jfikuldi Etterhdzy tr&mý

nhernky magnát zemM u vřku 71

let Byl jedním c nejhohatSich ile--
chticA Qbemkých patřilof ma 20

tatká 21 lámkft 60 tuéřtféek % 140

vesnic

Ludúk Košut stařičký vlaaUneí

maďaraký tnou upoután jent v

Lyoně na lože a tho zdravotní stav

jeat nřjfýa pováílivý
V Uhrách horší ne vyhlídsy na

UřákoněnS předlohy občanského
sňatku den ode dne Stále odpadi-taj- í

noví a noví členové od strany
liberální čímž minitertvo jent
ohroženo Vládní časopisy prohla-

šují le Dr Wekerle ne avým mini

sterstvem ihned odxloupf nebude-l- i

předloha přijata velkou vetiinou
Ve veřejném tisku mluví se již o

nástupcích nynéjiícb mínistrň

Císař Fr Josef zaslal německému
Vilémovi blahopřej uý telegram k

ebo narozeninám v nímž naléá se

též vyjádření potěšení nad smírem
oííaře Bmmarkera

Miniiterttm vojenství ohlásilo

nížení počtu táložních daitjníka
Diplomati v tom vidí bezpečnoť
nyně8Í evropské situace a posilnění
míru
Car stane" chřipkou rpojenou se

aánčtem hrdla a táočtem pravé stra

vy plic

Zdravotní ttao carů o tnaČnč se

ílepáil

Velkoknilna Xenie nejHtarsí dce

ra carova tannoubila se velkoknlže

tem Alexandrem Micbajlovičem
křídelním pobočnfkera a bratrancem

pak vypálila na výstrahu ve směra

opáčném a z křiJáku Detroit znova

vyslána střela proti ní Povstalci

pak dali signál že počnou střílet do

opravdy jestli křižák Ddtroit neu

stane v palb načež obdrželi od ad
miráU amerického odpověď tako--
vou že jun zašla další chuť na atří )

lení V následujících dnech neopa-koval- o

se nepřátelství a lodě 'ameri

:kó i jiné nejsou více obtěžovány i

třelbou lodí povataleckýcb Veli- - )

i
JWV'

rodé policie v této osadě proti Něm
cflra Vzpoura zaviněna byla m- l-

stoguvernérovým rotkatem aby že

ny některých domorodých policista
byly veřejně zmrskány Brutální

rotkaz nebyl jeátě úplně proveden
k lyl nepokoje vypukly Oddělení

policie vnimo do vi&dnl budovv a

iOtřelilo tam soudce kterého pova
žovali za inístoguvernéra Soudce

len zemřel v několika hodinách

Pomtakl brazilUl jsou na nejlepS

olé padnouti do mocných rukou

Strýčka S tma V pondělí dne 29ho

ledna bylo by málem doAlo ku srá!
oe mezi loděmi americkými a lodí

povstalectcou ba vlastuó již i ke

střelbě doálo jen že pouze výntraž
né Jak známo svírají lodě povsta
lecké přístav Kio Janeirský a útočí

nejen na pevoítti ale časem i na
mť-st-o Též překáží volné plavbě

'odícizých a již na mnohou obchod

ní loď bylo střeleno pod záminkou

Že to byla střela zabloudilá která

mířena byla proti městu neb pevno-
sti To když ae několikráte opa-

kovalo přt-ál- a konečně velitele ame- -

rickébo loďstva admirála Benbama

trpělivost: a zaslal min týden admi

rálu De Gama veliteli povstalecké
lodě Aquidaban protest proti jedná
ní takovému i nařídil mu aby siřel
bu zastavil Vlak vzdor tomu bylo
v sobota opět stříleno na New

Yorskou bárku "Agate" a admirál

Bnham znova varoval De O tmu že

jestli bude střelbu opakovat zahájí
palbu proti němu a jestliže se tkne
americké lodě aneb amerického
zboží že jej bude povatovati za pi
ráta Dale dal ma na srozuměnou

že jestli bulastř latina příuaviii
proto jed aby lodě od přistání adr

žovalaneb zastraioval že vAči lodím

americkým nebade to trpěno Své

výhružce dodal Banbara daratu při I

pravováním se k činnosti V pondě
ř

1

lí chystaly se tři lodě v přístavišti
aakotvili vsak kapitáni dvou si to

roniiysleli a afl-u- li ióř Třetí bar

ka Amy provázena křižákem De

trou brala se ka předa Chování

telé ostatních lodí cizích mocností }

l J A -1 - 1 _ n
kcuthiuji upuiu jcununi aumiraia i
amerického V

dena byla anglická loď Cardiff při
lodávání střeliva povstalecké lodi

zabavena byla vládou brazilakoa
Událost tato nepochybně se stane

předmětem vyšetřování se etranv

anglické Z jižních krajin b razií

skych ae sděluje že povstalci tada
se množí a že a Curitaba doělo r
srazce mezi povsisici % viaanin i

-- carovým

Černohorci sraxili se s Albánoi na

hranicích Černé Hory Dva z útoft

oík& alláuskýcb byli uumrceni

V Bulhar tku odbýval se proces

uroti Lukovi Ivanovu a jeho bratrovi

vojskem při dóujž povstalci fýí
leiiu

1
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Jsou obžalováni ze spiknutí proti

životu knížete Alexandr Veřejný

žalobce v dělil řečí vykládal pod

robnoti jak přišlo se spiknutí na

atopu a učinil obsáhlá sdílení o tom

jak bulharští uprchlici v uuanu pra-al-
í

orotl uvnlilíma pořádku ▼

Bulharsko Ke konci ivó řeči navr se povstalecké lodi střeženo bylo mU


