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zarnftnul žiidont flúdy o po
voleni dalAlho úvřru 23000 franků

na avřtovon výxlavu

Mezinárodni íjezd athletft odbý-vao- ý

v 1'ařži přijal Jt (inohlamió

návrh aby zavťdeny byly opit hry
na ep6ob utarořetkých her olyropi-ckýc- h

pří nichž nebade připuStino
židné K&poIen( o ceny

Králík Alexandr srbský odjel v

neděli do CaKhradu navňtíviti sul-

tána

Cripit premiér italhký na nijl
anarchinta "Marať podnikl nezdaře-

ný atentát jfst předtnítem ovaci a

atále docházejí ho blahopřejné tele-

gramy od nejpřednijřfch muJft Ku-rop-
y

Jeho chUdnokrevnoxt kterou

cachoval když kule kol lila mu

hvízdaly a rychlou? na jeho stáří ne

obyčejná a kterou uchopil útoiofka

za prita % odzbrojil ho váude dochází

obdivu Ve animovni vyslovit ae:

"Ani hrozby ani útoky neodvrátí

mne od programu který vykonati

jsem ai ptednevzall"
V Itálii Jkou na denním pořádku

bouřlivé debaty o rozpočet kteréi

otřásají neustále vetchým miniater

tvém

Španělský ministr president Sa-gas-
ta

oznámil senátu íe bude-l- i ob-

chodní smlouva a Nřmeckem zamí-

tnuta buď ministerstvo odstoupí
nebo budou korteaové rozpustini

Španělská vdlefnd lod která vezla

vládního úředníka do Marokka a

pytlem na tí 000000 Jež dluží zemi

U Hpanilaku vrátila se zpit i a

který neveze ani zlámanou

grešli Nový sultán prý nemá ani

vindry a tndíi tižko jest zaplatit
14000000 Španělsko muže být
avatosvatft přeevčdčeno že nedosta- -
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12:13 v nrx i Iíoilíc'fiý lid nemoha

popuntiti fiídy rozhořfrní svému

potn-stání- vraha poial uloiiti na

itaUkó restaurace a rozbil tři dříve

nel policie dsliímu ničfiií konro

učinila Jen a třJÍ zabránila policie
zničení italskcho konaulátu V I'a-řl- ii

ncchlil zprvu lid ví řit zptávi o

atentátu al kdy! zji Jícny podrobno-
sti a koneini smrt nezbývalo ovícin

mista k pochybnostem Celý náríwl

truchlí nad přcdisMnon smrtí sviho

presidenta kterýž tesil se všeobecni

úcti a vážnosti nejen pro vzorný

svĎj Život a šlechetnost rnya! nýbrž
i pro své vlastenectví — Podle auta-v- y

mají snimovny zvolili nového

presidenta do tří dnít

fleká Vdh ae rozvodnila a zapla-

vila údolí své v Trencínsku a malé

nííini uherské Mnoho životu přišlo
na zmar Železniční spojení je pře

rušeno a úroda na polích úplni zni-

čena Skoda odhaduje se na nřkolik

milionu Nejvíce Škody utrpělo
lázeňské místo 1'istyan Ostrov na

hece Váh na nérnž lázni ae nalézaly

jest témiř zničen a prameny mine-rál-
ní

zkaženy Nemocní v lázeň-

ských domech bydlící sotva zachrá-

něni jsou Veškerá pole byla zapla-ven- a

a voda stála na pit stop po
nřkolik dnu

Z VIdni se oznamuje že po vod

ni v Uhrách spfisobily Škody nej
méné za 60 milionu zlatých V

Komárnu bylo 125 malých domku v

jedné ulici silným proudem odpla-

veno 30000 akru pudy kde kynula
bohatá žeň pšenice jest zaplaveno
na pí t stop a výSi Již za týden

mily počiti žni 300 vojáka pra-

cuje na upevniní hrází

Doly karvinské ve Slezsku hoří

doposud a k práci nebude moci býti

přikročeno až za několik ruěsícft

Vídenští antisemité podnikli žur

Balistický útok na uherského ministr

presidenta dr Weckerla Jich orgán
"Deutsche Volkablatt" tvrdí že We-kerl- e

koupil atatek za 76000 zl a

táže se jak Wekerle to zaonačil že

při příjmu 20000 zl ročně uspořili
mohl ve dvou letech 75000 — Dr

Wekerle proti listu torna podal ža

loba

Uhertkd posltmeckd tnhmvna při

vjWfi tít m4 nJilř kiM Ik4
"M tn lifs Insiirin Company" V
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17 bylo Jit b iv bráněno a o otatn(cli
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l'ni"fr$itft LUmhridyt tkd udělila

kpit4nu V T Mlin#v a ameri

t kěhi (briifiire 'Cliícao' tiťil dk
tora

aM invifiřho iku ! není pravda
fe byl pozván k návštěvě Hpoj HtátA

Dočetl prý se o tom ic v novinách

— ale i kdyby prý takové pozváni
lostal nemohl by mu vyhověli
vzhledem k vysokém stáří svému

V llumburkn vydáno bylo úřední

irohlásenl o nejen Že v tomto roce

neudál se tam žádny případ cholery

nýbrž že neoznámen ani žádný pří-

pad podfcířely

Vapti vydá r ledy do opravdy

ubilejní encykliku čili svou poli
tickon závěr Táž byla prý již
schválena výborem kardinálské ko

eje a bude v brzku prohlášena List

počíná připomínkou kterak vše- -

obecni slaveno bylo jubileum pa
pežovo což prý jett dflkazem svor

nosti katolické a proto papež tak
ako Kristus před svou smrtí prosil

učedlníky své aby byli svorni on

(papež) nt sklonku svého Života přeje
Bobi aby všichni lidé bez rozdílu

lémi neb zemi přihlásili ho ku

církvi Encyklika vyslovuje veliké

loře nad tím že povstaly všeliké

víry jež vyrvaly prospívající zemi z

fina církve a doufá že boží milost a

vSemohoucnost přivede pobloudilce

nazpět do lOna církve jediné a samo

pasilelné Pak obrací se ku církvi

východní a připomínaje jí žo před- -

kové její před dávnými a dávnými
stoletími uznávali svrchovanost bis-

kupa římského vyz' vá ji ku spojení
ae a církví Mmk u a slibuje že její
práva a patriarchální vý-tad- y v pří- -

padi tom budou zachovány Pak

věnuje evou pozoru-tn- i protestantům
milostivi jim připomíná že ne

mají žádných určitých pravidel ani

autority mezi sebou se různíce
ba někteří prý i božství Krista a

vnuknutí alova božího v písmo po

pírajfce končí v naturalismu ma-

terialismu a svobodomyslnosti Vy- -

počítává pak osvíceué protestanty
kteří vrátili se do lůna církve a

vyzývá všechny ostatní aby podo
učinili tak aby všichni byli jedné

JEDEN VYSTftlIINřTK
TiáA VwliruiiMiiii

ZDARMA tet? h vliikiiovyni
hAiii íif litvlj n

as i a

loli Jeuui2 VlHdcove itiuí Ucty

kláli ze svťho půnobenf Proto vy-

zývá vladaře aby pcMova'i núbožen-sko- n

unii lak aby konce tohoto to

letí nebyl lak bouřlivým Jko byl
konec minulého

Ilankovnl skmdál v Itálii budí
wemaci celého světa JtU polancft
podepsalo žádost alry ti členové

sněmovny kteří v podvodech měli

účast ciml ví byli vyloučeni
Nu Koreu přibylo Japonské voj

sko čfmž spůsoben napjitý poměr
mezi Čínou a Japonskem

Aleše) KaraďordioiJ pretendent
srbského trůnu prohlásil že se ne-

hodlá nikterak svých nároků na srb-sk-
ý

trůn vzdáli žo vs tk tou dobou
nemá nijaké příčiny ani tužby aby
mír Srbska rušil Nicméně provil:
"Nemohu nic opomenouti hbych
nárok na své právo vyloJil před ce

lým světem Pokud budoucnosti se

týká vyčkám klidni událostí a ve

chvíli kdy bude to pro mno nezbyt
no vystoupím do popředí IJudu ti

korrektni jako dosud abych

nikdy své politické přátele neprovo
koval"

Velké demonstrace v Palermu v

Itálii před vězením ve kterém se

nalézá odsouzený poslhnec DelVice
a soudruhové udály ae výtržnosti

jichž zúčastnilo mnoho oseb Uvěz

nění prý volali: "Vysvoboďte nás!"

Cely ve vězení byly osvětleny Pro-

jevy byly potlačeny vojskem jízd-

ním Protože na demonstracích
těch mělo i studentstvo podíl byla
universita uzavřena Také z Holog-n- i

a jiných mist zejména % Milána

oznamují so podobné projevy IJyU
provedena četná zatýkání V líolog
ni byla při téchto demonstracích vr
žena

jio policejním komisaři puma
jež vsak nevybuchla

Máme na skháě ň
téměř vše co potře- - k
buje se v domácnosti]!
a když navštívíte
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jaía obchodní smlouvu a Kusitem ne njC naoj)ak má naději že

o občanském efiatka
'
bouření Kabylové znovu do něj ae

jiro níž v Uhrách za poslední doby pustí col by ostatně Španělfim ani
- - - "
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