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Toto faktum staíl k ťochoitf nf
Že panká anř movna nemá pro tVíhy
zájmu Jak oitaM vidno ilauje
panská sněmovna vidy i vl&dou

Vždyf k návrhu minUtrft Jiou lordi

jmenováni 1 _
IVoCrrhjr daieiitějšj Částí HhU- -

to parlamentu je rakouská poslanec
ká sněmovna Poslední poulanecká
němovna skončila předčasnou smr-

tí byvši rozpuštěna cis patentem ze

dne 23 ledna 1891 Na to vypány
--t

nové volby které dokonány byly v

březnu Volba poslance na Hi
radu má platnosť na 0 let ale mini

sterstvo mftže doporučiti rozpuštěni

sněmovny (jako Taaffe učinil) dří-

ve

llukomká říhkárada (poslanecká

sněmovna) ukládá se ze 353 členfl z

nichž H5 jo voleno kurií velkostatkář

skou'(jišlě — ač v panské sněmovně
ordové jsou samí álechtici a rozho

dují o všem co poManecká sněmo

vna schválí!!!) 117 poslanca říš V

rady volí města 21 obchodní komo

ry a 130 pouze venkovské obce!

Pokud se tvfie zafounění ledno

tlivých zemí vysílají Cechy 92 Mo

rava 30 Slezsko 10 Halič 03 Rol

Rakousy 37 Štýrsko 23 Tyroly 18

II Rakousy 17 Krajina 10 Rukovi

na Dalmácie a Korutany po 9 Sol

nohrady 5 Gorice Istrie Terst po
4 a Vorarlberg 3 poslance

Dle kurií zastoupeny jsou země

koruny české ve Vídni takto:

Čechy mají 23 záslupcft za velko--

statek Morava 9 Slezsko 3

Cecby majf 23 zástupea za města
'

Morava 13 Slezsko 4

j1 _

ix'cny mail 7 z&stupca za komory '
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Ultlo a v f!íTi'ij( svém bělnj bylí

přivinou četných m iěll Také

Pr!purk otíIn byl zhoubným

krupobitím a % íntco koro úplně

Jsou zničeny Také v Oedenburgti
Veríiin a f nť kterých krajinách
Chorvatska ítiříly v posledním tý-dn- u

Veliké bouřit a škoda jimi zpft

Wn4 4 ne udí

V Mtinlruclu ulL výbuch to

virnj na dynamit ktt-rý- ut kolik

OHbb o iivot j)řií!o

7r Wtlcrle jmenován bjl mínt-ko- u

radou íttkou joJnolilanuň
2eHtným obéant m

NtjťiíinfjU známkou nynřjSl kří-

se Dberkké jest ta okolnoHť že ro
ttrakouHké HtnýSlení v Uhrách ho teď

talo jeítS rozhoJnřjííra neili bjlo
dříve a íe v Itálii vznikly obavy
vzhledem ku zménč v politice rakou

aké vfici Vatik&nu Jcotlie císař bu-

de i na dále rji&tecnickó magnáty
uherské rnorálnč podporovati tož

napjelí mezi Itálií a Kakouskt-- bu-

de nezbytné Možný pak nánledek

toho bylo by rozpadnutí e trojspol
ku

V Uhrách zvítí'RÍIiliberáloé a cí-

sař přijal konečné mininterHlvo se-

stavené Weckerlem v némž z&tane

Szilagai Jediné zmřny budou v

rniniHterstvu OHVéty a zemřdélutví
Nov kabinet jest sestaven násle-

dovně" : předseda Weckerle ministr
u dvora hrabé Juliao Andrassy
vyuftování Eotvoes orby Fejervary
vnitra Jlieronymi obchodu Lucacs

apravedlnosti Szilagy Chorvatka a

Slovenska Jossigevary" obrany Fe-jerva-
ry

Generál Čerevin jmenován byl

carským úkazem zvláítním úřad ní

kem pro ochranu rodiny carské

K iTmtku cařevie konají se již
nyní v Petrohradě přípravy IJude

při ním rozvinuta nádhera jakou

prý jeřté Evropa nevidéla Asi 30

amerických rodin najalo si prostřed-
nictvím londýnských agenta leto-

hrádky stojící na centé kudy průvod
se bude ubírat Tento luxus bude

stát naáe boháče až 13000 mésicnfho

nájmu a to váe pro to by mohli do-

stat! se poblíž korunovaných hlav

Jiuiko mleí v záležitostí bulharské

Úřední listy prohlašují že pomér
Ruska k Bulharsku zflstane nezmé

nén poněvadž proti Stambulovu ni-

čeho nenamítalo nýbrž proti kníže-

ti Ferdinandu jenž nezákonitým spá-nohe-m

na trfin se dostal
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en v N7me ku spolková rt Iv vo

Framií a v (talií senáty v Uhrách

tabule wagoatfl a v Anglii horní

sněmovní iik kdclto jín le jako
na ř{kUd ve svobodné Francii jsou
členové senátu voleni jikn poUm i

lordové rakoaitl jtou cíiařero

Panká sněmovna jit pestr
obrar kde vedlo tioMte-If- t ukvělých

starých erbó nah'faj( se zástupcové

četných oboru lidského vědění

umění

Hledíme li k jťduntlivým stavům

čftá pansitá sněmovna lí členu pa-

nujícího rodu (kaŽdy arcikníže jet
oprávněn v ní zanfdati) 4 kardinály

(arcibiskupové prařský vMeAký

bihkupové vratislavský a krakovnký)
8 arcibixkupQ (olomoucký solno-hrndsk- ý

gorický zaderský
Černo-vick-

ý

arménský římsko-katolick-
ý a

řecko katolický) 6 hixkupft (briken

ský tridentský lublaňský štýrsko-hradsk- ý

mariborsk oelovecký) 1

velkopřevor (řádu Johanita) 5 prelá-

tu a probošt Vyšehradský Vedle

těchto vysokých hodnostářů církev-níc- b

přísluší panské sněmovně 20

lorda stavu občanského Ti mají
míti jaksi šlechticlvl duchem Ostat-

ní lordové jsou šlechtici Celkem ze

212 lordft panské sněmovny jest fl

s titulem z 1 šlechtic 18 rytířů 30

baronů 1 conte 70 hrabat 30 kní

Žat 1 lantkrabě 5 princa a 1 vévo-

da Arcivévody nepočítáme Ti jak
už uvedeno po dosažení plnoletosti

stávají se ihned členy rakouské sně-

movny lordft Arcivévodové však se

jednání panské sněmovny vzdalují

Podle politického přesvědčení dělí

se pérové na 3 velké strany z nichž

první konservativnl pod nácelnictvím

kníž Karla Schwarzenbcrga je nej

četnější Čítá asi 70 člena Strana

střední jejími tvůrcem jo kníže

Metternich má celkem přes 40 čle-n- ft

Strana úutavovérná již po

Schmerlingovi vede Unger klesla v

počtu na 60 členft Kromě toho je
kolem 40 pérft kteří žádnému zjme-novany- ch

kluba nenáležejí Jsou to
hlavně duchovní hodnostáři neb vy-

socí úředníci kteří vynikající posta-ven- í

státní zaujímají jako hrabě

Taaffe předseda spáního Boudu hr
Relcredi a j Větším dílem hlasují
tito pérové a vládou

Z roinistrft nynějšího kabinetu

jsou členy sněmovny panské ministr-preside-
nt

kn 'Windischgraetz mi-

nistr spravedlnosti hrabě Schoenborn
a min zcmskéobrany hr Welsora

heimb kdežto Dr Plcner hr
Vurmbrand ryt Jaworski ryt Ma- -
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ilfrtUI lí-'!- f ilotu drrrti M

in a nyfil j"lio kftfi vjhrál k'4to-k- o

fenu K trý rmIník by si

přál ví # y

AnjUik'j Nti-n- l lUform Union

olbývaU Siliflii v které v61- - radi-

kálu llnry Iabouchrrr mluvil ve

prespem upitteho ffiisiranffii sně-

movny hrd Vlál míla by j iě
v tomto parlamentním ranedání při- -

jmouti jrl určuj f v pří- -

paltt kilyty sněmovna Inrll sa
mília některou předlohu dolní sně
movnou přijatou má být předloha
ta ihned ku podpUu královkrruu
podaná
Iieixtluce v titn NiUwlm zuří v

plné míře President Kzeta v čele
1500 mulft táhnul k Santa Ana po--

vslalci ohrožeuému městu Vojsko

jelo po dráze Povstalci kteří o
blížení se vojska se dozvěděli vytr
hali žebzniční koleje v místě as 8

mil od Santa Any vzdáleném Ná

sledek toho byl že vlak plnou ry-

chlostí se ženoucí se vyšinul Osm

předních vagonu bylo úplně rozbito
a i vojáku v nich se nalézajících ani

jediný nevyváznul životem 200

mužá bylo na místé zabito Mimo to
s vojáku v zadních vozích se naléza

jících bylo jich 122 těžce poraněno
President Kzeta který také na vlaku
se nalézal jen jako zázrakem vyvá
znul životem A z tohoto zákeřní-ckéh- o

zločinu udělali povstalci
"skvělé vítězství"

V San Suhadoru jest revoluce u

konco a skončila úplném vítězstvím

povstalcft a panuje opět klid Ge-

nerál Ant Kzeta bývalý president
utekl se na pal obu americké válečné

lodě Rennington kde mu poskyt-

nuta ochrana

Vlíritzilii trestá nyní vláda osoby
ve zpouře súčastněné Vfidcové po-

vstalou brasilnkých v Ruenos Ayres
dorozuměli se s povstalci v Uruguaji
že vtrhnou do státu Rio Grande de
Sul a zřídí tam zvláštní republiku
nebo připojí stát ten k Uruguaji

Ryl učiněn návrh aby o věci té pro
vedeno bylo všeobnenó hlasování

Nebezpečí na ostrovech samoj-skýc- h

vzrástá Povstalci jsou dobře
opevněni a panují obavy že vládní
volsko budo poraženo Německé
válečné lodi tam kotví

VNěrnecku počíná opět Btrašiti
cholera Z Myslovio v Pruském
Slezsku dochází zpráva že počet
přínad ft cholery vzrostl tou měrou
že lazaret je přeplněn a prozatím

zřízeny bylý pro nemocné chyže V
Šelmu blíže ruských hranio udály
se 3 případy cholerv mezi rybáři
Vláda prohlásila řeku Vislu za za
mořenou a zakázala koupání se v ní

Dva roky trpěla jsem bolestmi
žaludečními měla jsem vícero léka-ř- 8

ale bes výsledku a teprvé použi-
tím dra Aug Koeniga hamburských
kapek byla jsem úplně pozdravena
—Rertba Woolfe Stockton Cal

h
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Aíi# ttrtlinint bulhrký ři#
I uiitřlti llukpw f)fikMi
suihnivii AU ktřff 1 by Vf knl fitd
bulhsrkou ařm4-o(- i jicvial iií ktrý
řuký fíriř4l lUkoutko aTurrcko
bv ovhtn umřHifm takovíto
mlouvy roíhcflné oMouhlasity

Timtňm lilrfriíujti e te H

íle It x cel'm iSulhariku pstiujn

ia úplný kll l a I k n pokoj fttn

fjtva jil nik le dojde

IrancouzHl rttltktoH LaUrano
od aaopisu "Lt ratrie" Csutíer a

a (Jordinnp redaktoři Figara' kteří

odjeli do Urusselu k vynálezci Tur-pino- vi

dovedli tohoto přesvědčili
že by to bylo nespravedlivé vfiči

vlaxti kdyby své tajemství prodal
ÍNímecku Turpin vydal Žurnalistům

veškeré spisy týkající se jho piána
a vynálezu které budou předloženy
francouzskému minitru války k pro-

zkoumání

Kazimír J'eríer ex ministr fran-couzh-

byl zvolen předHedou sné-mov-

vymřniv si tak s Dupuyera
místo

Francouzský senát přijal návrh

aby v zemi zahájena byla sbírka na

pomník panny Orleaoskó v Houenu
Pomník postaven má býti na místé
kde panna Orleáuská jakožto do-mní-

lá

čarodř-jnic-e byla na hratici
upálena

Ve mémovni italské mfli opřt
malý skandál n velikým křikem kte-

rý nemohl býlí utiíen až předseda
schůzi uzavřel Radikál Giollitti
vrhl se na radikála Dilligentiho a
zasadil mu nčkolik ran do obličeje
Ostatní k tomu řvali a tahali se na-

vzájem

V ňimh bylo zatčeno mnoho

aby se předeňlo výtržno-
stem pří projevech na počest? Gari
baldiho Při vojenské přehlídco
byli král a královna nadšeně pozdra-
vováni Mezi slavností na Kapitola
provolávána byla na mnoze sláva
socialistickému poslanci deFelice

který pro velezrádu odsouzen byl na
18 do let vězení

Stan 30000 sicilských horníku e

hrozný an hladoví Není dosud ani

nejmenší vyhlídky na zlepšení jejich
postavení Vyhladovělí dčlníci v
zoufalství svém hrozí že spálí úrodu
na polích prohlašují že jsou-l- i již
odsouzeni k smrti hladem chtějí
aby také jiní osud ten a nimi sdíleli
Velmi mnozí t těchto ubožáka do-

hnáni hladem utvořili lupičské tlu-

py takže lupičství nabylo teď na
Sicílii úžasně velkých rozměrft

Ibihký tniniítr-prttiden- t ohlásil
ve Bněmovně že se svým kabinetem

odstupuje Reaignace tato je vý
sledkem ministerské porady konané
o půlnoci a podnět k ní dala jak
známo ta okolnosf že návrh přemi-erfl-v

ohledně vboru pro úspory při- -

aiorava 3 ftiezsko tádného ~t
Čechy mají 30 zástupefl za obce I J

Morava 11 Slezsko 3 tx
Dle národnosti iest v sněmovnA 1

178 Něraca 67 Čecha (počítaje v to d
t - -

msioricitou šlechtu) fis Poláka
0 Slovincft 8 Itusínfl 7 Chorvata
í Srb 4 Rumuni a 14 Vlacha
Podle politického smýšlení nachá

zí se tu nejvíce: 1 německých libo

ráia 110 (z Cech 33 % Moravy 2 ze

Slezska 7 i D Rakous 17 z Koru
tan 7 s II Rakous 7 ze Řtýrska 6 %

Tyrol 4 i Bukoviny 3 ze Solnohrad
2 % Krajiny 2 % Vorarlberku 1)

2 německých nacionála 19 (ze

Štýrska 6 1 3 t Čech 3 a I) Rakous
4 a Korutan 2 ze Slezska 1)

3 antisemita 2 (aDoL Rakous)

(10 x Hor Rakous 0 tl s Tyrol fi ze 'J

Štýrska H 2 xe Solnohrad 2 g Vor A


