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1 Přaia byl k voli 4fMil(flfri tato
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I ' 1'ontfflřn od!olrt 1

podiímu

f Vholirit fintli4 v Kvřop opil
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nVO bylo koncem řrio ldne ve

l yV PO pMpaJíl oiípui rí ni 30
řjí' í í t 1 I a

amm t iioierou 1 eiroiiraite one

mocnělo minulý čtvrtek 113 osob

zemřelo 61 v sobotu onemocnělo
318 oob 1 umřelo C'J

Snlmimut francouzská jmenovala
vf nor V prozkoum4nf vládní předlo
by roti anarchistům Opatřením
lim odkázány jou případy jel
dosud náležely v obor soudů porot
nich soudu korrekčnímii (chambre

correctionelle) Případy ty Jmou

podněcovány k násilnostem nebo

zločin tiskem spáchaný řečí v nichž

omlouvají se anebo dokonce dopo--

rufiují ie krádež vražda loupež pa
ličMtvf Mimové atentáte a vůbec

j zločiny proti alAtu Uveřejňování

tpriv o anirchitických procenneth
ae pod přísným treulem zapovídá

Varlamtiit anglický přijal v prvém

itenl oanovu r ikona bývalého pre
miera SalÍHburybo Dlraž chudí při

atčbovalci ze temó ae vylučují Mí--

f fni 1iBt lilnvnfi íirntl intrplnainm

k'f 4t tin f íl í řm( J fl
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mitMi tndnt) D4) iinivortiti vflA
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dfl řřji(hf f4l( Ndvřři
ni"fn(i mtif ttáti níln4 oddlxnl

plí(l uditť ttidintv' jl př

prvn' jroř NotbnaU přinatiti
k uatint v přf Ináikácb

Jofh I llety odouin byl vTfrtM

pro ifi)ki cíař na dva md d

V ImHl UliMrh Vjltofi-l- o do
I rn !' budov v plarni-nfc- h zaby

nulo Q ) V ltrr]nc htiili m
dlici jednoho lháře a hodili ho do

domu ktffý nu byl tkpálil Má e

za In U to byl irávi ten ílovřk

který zpAobil iolcdnI li v nou

ne štvu 6ttné ohně

lloZěiuUk proti redaktoru antine

milovi Ahlwardtovi byl nřtnfťkým

řídkým Koudem iiotvrzen a on mu

na 3 mědíce do žaláře

Jlllle Oilfoty arazily ae v noci lodi

Vladimír a Columbia l'rnřjíí ae

potopila a více ceatujícícb utonulo

Mltlo llunynn v gubernii vilen

ké vyhořelo do základu 375 domfi

bylo nplné upáleno a 2000 lidí jet
bez přbftřeHÍ I několik dělí uho
řelo

1'apei doHtal z anarchintn ntrach a

nakázal rozHáhlá opatření ve V' tiká
ně proti atentátům

Ve inlmovni itainké přijata byla
ve třetím clení předloha kterou

upravujo e výroba prodej a držen

výbufiných látek a předloha která

eUnoví tresty pro majitele a redakto

ry časopisů jež podněcují k vraždám

a ku vzpouře

Ve tipanlUku padlo ministerstvo

Vláda požádala Iiberály by odhlaso
váním mu důvěry udrželi je na vodě

Pochybuje se vsak Žo to bude co

plátno Next?

Anarchista lVancht který by
původcem hození dynamitové pumy
dne T listopadu v divadle v Barce

loně čímž přea 30 osob bylo zabito

byl postaven před soud ve středu a

ním jeho společníci Alfaro

Pratz Když tázán byl soudcem

dozaal bez obalu svou vinu a učiní

al w i
pry uk proto auy zavraždit co

možno nejvíce "měÉvlkfl" Litoval

pouze že jedna i hozených pum ne

vybuchla Alfara a Pratz popírali
svou vinu i1 rancli byl uznán vin

ným a odsouzen k smrti

Německá spolková rada zamítla

íinkým sněmem přijaty zákon jenž

dovoluje Jesovitflm návrat do Ně

micka Mají tedy ''patres" po ra
dosti

V Jlru$elu vyhořelo divadlo

allais ďKte ve středu večer po
představení Požár rozšířil se oa

badovy sousední Ztráta obnáňí

milion frankfi

Z Uma sděluje se "Heraldu" že

nelze popírati Že papež značně se

slábnul že viak atav jeho není ješté
nebezpečný Nástupce apoítola sv

'etra trpěl nedávnými parny a po
kusily se oň častěji mdloby Ve

i

Vatikáně ovšem zmenšují co možno '
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i[infni říf f hf t jich ftontntlnt
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Unl J tpříjwřioi íii(( V tt
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Knako učinily ns ill4ni Jiký tii
(Uk touláni (MkláUn j m ni
jMifU řřiH'Hitkb vlivu nt kř

4r§ny tt výi b

I'u't4 oliHi iMfiifi( v Tuffíku
dl (th'h1 U tpr4v nhukU II" jífb
pokUtá n alf fs skntfAnoat diffko

pfevjítjjf Olřiy Irvají Kátí

Jujmndii tlUlt najita parníky k

doprav! dalifrh I0OW vojín na

Korru a má s t to J m válka n

olffttiiflnou

JlttntiťiUhtl vltdit má nyní pkoJ
a dne I íervenra proll4 n byl

právoplatná nová útvs lak 1 v

týl ilfii slavili bude nová tato rrpu
bliká prohliánni svobody A ri jj

I

střliijl si na nepříznivé vyttu
pování vlály proti nim Vojikum
a válečné Mi Spojených Státu

"Philadelphla" bylo znovu dovoleno

aby na pevné zemi mohli konati

cvičení kdežto vojku z anglického
křiláku "Champion" bylo to podru
hé odepřeno Anglický vyslanec

protestoval písemně proti tomuto

nařízení vlády dostalo se mu vsak

od ministra zahraničních záležitostí
ostrého odbytí a bylo inu řečeno že

anglické vyslanectví osvědčilo se

nepřátelským ku vlád 6 havajské

proto že nedovolí tato anglickým
námořníkům na pevnou pudu vy-

stoupili

Na ostrovech šatno jakýck odboj
není doposud potlačen a povstalci i

vládní vojsko chystaly se při odplutí
lodě Monawai která zprávy ty do

San Franciska přinesla k rozhodné-

mu boji

Ve Variavi odsouzeno bylo 1C0

osob do Sibiře na 2 až 5 roku z oněch

210 jež byly dne 25 dubna zatčeny

pro účastenství při oslavě stého vý-

ročního dne vzpoury Kilinskim vy-

volané Mezi odsouzenými nalézá

se také Potocki redaktor teď potla-

čeného listu "Golos" 00 ostatních

obžalovaných propuštěno Zmíněná

demonstrace odbývala se před do-

mem jistého potomka Kilinskiho

Shromážděný zástup provolával slú--
j

vn vAilnAm rtnvitf nlA ni nati uílnA

oddíl nolicie zustuii obk oml a lat-
krmi 240 osob mez! nimi 32 žen a

dívek

italský kassační dvflr zamítl odvo

láni poslance do Felice a jiných
osob které ve spojení se sicilskými
bouřemi odsouzeny byly do vězení

Toulunskd policie vyšetřuje spi
knutí které prý mělo za úěel zniěiti

novou pacéřovou loď "Carnot''
Tvrdí se že krátce před spuštěním
odi na vodu objeven byl unitf

oheft který ještě v čas byl uhnšen

Jistý dělník z loděnie zatčený na po
dezření že oheň ten založil učinil

prý úplné doznání a jmenoval i své

poluvinniky Neví se Jak dalece

pověsť tato je opodstatněna ponó
vadž policie ko všem dotazům dává

vyhýbavé odpovědi
V Vantoni v Číni byly přepade

ny a ztýraný dve americko missi- -

onářkysl Ilalverstone asi IJeemler

Chtěly prý přispěli pomocí klesnu-

všímu na cestě Číňanovi a když tyž
zemřel vzniklo podezření žo jsou
příčinou jeho smrti

S VoJljff "VlV 14 ř'il'Of iorl
aur A - irfá vfitt kobk
řn e f
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"Problaitíji limto pn Kiím(rt
Perifa přiI i rpib!iky"
Znova poibk #řif vlavs Klik)
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Za ví"lrt#fiA vřivy p'fd!

f f f'f ÍT 4 J ť f I ttruf JvMlf pfr-
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Ml"i 4i'n( kořf' ta k'nn4
! U4 4ny vík e4vajl ajIUi4 volají v jednrtm ki#: Hiáva
komun I Vlva l rvolution afwíala f

PryA s tníBÍky
f Pryfi a vy UtH f

Mi říeny střfd a aoí íaíity yuh
pukiji jrtlU lilky V

kont alrl div si olinf řivjli dm

vUulv jín iMiU flubnvé sni
movny 1 sfl odtrhnout)

Po bftzí o-l- f bral ministr pra
idenl líuptiy 0-- víi ml ministry do
sin píeddy k'nj(řpau by tam Ka
lirníru IVriffovi jnl sa byl mezi-

li ni doaUvil přeřftl protokol volby
a utriámil jerno fa tlfnt1 okamli-ke- m

lf pleddou republiky Tento
zbledl a reb)l slova nnM'fn Polom

ttfe a pravil ku stým př4telům
"Víle takou oUt přináiím r Cbab
lemel Lacour jej objal Poslanci
senátoři mu gratulovali
Na ulici oxnámen výsledek kra

tiéko na to I voxu který Kazi-

míra Prriera očekával zapřaženl
jsou ftyři oři Oddělení kopinníků
a vlajícími prsKreřky obklopuje
vůz a doprovodí bo do Paříže Lid
kolem jest tichý tulčelivý Konečně
o 8 hfdině vstoupil nový president
do vozu Dvanáct jízdních čutníků
n tssenými šavlemi jede před tímto
v jediné řadě Lid se před nimi
rozbíhá V zástupech ozvalo se ně-

kolik zcela osamocených hlasův vo-

lajících slabě nerozhodné: uAi žije
Kazimír Perierl" Po levici téhož
sedl Dupny proti nim dva generáh
vé Tryskem ujíždí vůz k Paříži

V Paříži samé jel vůz plným trys-
kem l k bodově zahraničního mi
nisterstvn kde ho Perier prozatímně
usídlí Zde volaly hloučky obecen-

stva: 'Sláva republice! Ať žije
Kazimír Perierl" a smekaly klobou-k- y

Vztýčen tu i trojbarevný prapor
republiky a hudba zahrála marseil
laisu

Jednu známku karaktei Mickou
podceňovali nelze V lidu pařížském
nezpůsobila volba žádného nadšení
Vzpomenemedi že volba Carnotova
vítala cela Paříž jásotem a že tisíco
vé kupili se před jeho bytem po ce
lou noc po volbě opět a opět jásají
ce _ vystupuje rozdíl ten až křikla
vě do popředí — a jistě není dobrou

předzvěstí

spolkli Oetlto-Slotans-
ké Dhlnkké Podpůr

Jednoty pro seterotiípadnt sUity:
Minnesota Lhm Wmeontin

Nebranka a obí Dakoty

Wamí Jednotil v Montiromery Mlnn

náhfyá xihdxa kitidon Čtvrtou tobottt v
mWol Vlkord'H Fr Mlí —Vtlkotajam-ufk- i

F V 8Unk — VelkodÍHtntki f X BUnik
— Vnlknpiikliuliilki Tomál HuvhI

('M I v Monliroiiiery Mlnn

odbývá ivi ch4 katdon Mvrtoa nvůill t iniš
Prodimla: Jot NmUtsI — - V étíju
v — Úlnfk: Jan Novotný Monto-D- i

ry Mlnn

íislo III v St Pum! Mlnn

od li ví ivi ichíe kUdoa trott třda t mMal
FfedMiUi ht Slina UJsmulk: Tomál Král
T03 UkohatUa BMg St Paul Mlun dt&tk
VáalkT Vnodrit

Číslo IV v Mlnneapolls
odbývá tvt mshif kUdon třtl ndll v mMal
FrmtMuU Snnd Hájek U]'mntk J-- ř Straka
10 MIH Htr ííolnlk rraot Peohouok 41 Krta
ulic 8 K

Číslo V v Nové Praze Minu

odbvi iv wlia kiJldoa ítvrtoo uadJt! v mí-i- ol

PMuda Kranť Surbomol Ujcmnlk F
Novotn óMuík Jito Jlfnk Nw Pnua
Mlnn

Cla VI v Hayvrard Mlnn

odbývá iv tthif první nedáli v mialol PKd-Mda- i

Vo)toh PaooTiký UjDBinlk: Frant Kj- -
i uayward Mlnn úatnlk Fr Dlián po--

kladntki laral Fanfár

I Ceskoslov spol v Denver Cole

odbývá soIibm kuldoa dm noa a řtvrtou itrda v
mUiei v mdtnoatl p i Btitra 1141 Mukal

F Lrvý ik ala 3 Mnrkit St —
Jan Urbak knlboviitk lion abim al

trmnf iř
Q3

Ktmmfr ivý pfVIdl ř- -

pollíky it tii ivf!f l

P"i vtiinot i nlt4 a ! ol
vi Mnýfli Jtk fdtromftf lo ř' l

proti volU í'rio(A Vílh byl
Vf bul boiřjivoj § vtk-r- liUfáln
lit ly orilit v ffl iiřiv t

víly prot) Vříř-- f jnl
rotán bil rriitin4M t it: 4m

íiifií ni IVrínř Jl aristokrat po
trsyiaitrl b symiahí k lilii
li'i imi Jt Ciřirým kl#r ikaUoi

skrobaným upjatým mitioti4řirfi

1'roto polanri lidoví dílniítl lři
ví slavli st ini proti nio i § rifbft
ruíbolřfol proti snarcb!tofti k

jí lil potlačení Ueba rn u I itnjat
ho beiohledného jkým je Períer

nikdy by nebyl zie II na president
ký stolec republiky francouzské

Pii volbA udály s srény rozčilující
Jeien poilanec tu druhým dl alfa

biti kého poř4lku vstupoval na tri

bunu k osudí vítán Ja rAztě i

censtvem i poslanci
jifis-to- n kaiKlidúl ridikftia a socia

lislft resignované se ubírá k osud

vf ie nebude volen ale V 00 hlan

jel má býti sousthťděno na něm ze

viech frakci republikánských jest
pfx tou pro jeho karakter poctivost
a lidumilnost Jestip známo le
tento muž z 9000 franků v jež dostá

vá jako poslaneo rofinb — jiného
jmění nemá — věnuje ročně 5000

franka thudině a že za to raději vy

hýbá se banketům zábavám divai
lůra V saloně nelze bo spatřili
neumí prý se ani pohybovali ve spo--

leěnosli Tedy Kazimíra Periera

milionáře a aristokrata pravý opak
Socialisté francouzští ano i mno-

zí radikálové žádají o to nahraditi

předsednictvo republiky vícečlen

ným výborem výkonným aneb po

případě přenésti presidentské funkce

na volitelné ministerstvo

Po odhlasování odebral so před
soda s početním výborem k čítání

hlasů Napjetí v Bněmoyně stoupá
Socialisté volají: "Ať žije sociální

revoluce Pryč s presidentem 1" Za

všeobecného napjetí předseda při
cházl opět I

Před ním kráčí as tucet strážcův

sněmovních za ním veliká družina

Střed vstává zároveň Socialisté zů

stávají seděti Volají posměšně:
"Ať žijo král J" Socialisté a radí- -

kálové obviňují tolil Periera že v

úřadě svém — máť na iř právo

jmenovati veškeré úřadníky v zemi '
ministry nej vyšší důstojníky atd —

bude raziti jen cestu k trůau hrab

Pařížskému a že jest tajným reali

stou Jeho ujišťování věrnosti 1

republice jest prý toliko lstí — tak

tvrdí socialisté _ a ukazuji k tomu

že stejně mluvil Ludvík Napoleon

když byl zvolen předsedou republi

ky ano že i na republikánskou ústa-

vu přísahal aby ji pak ve dvou le

tech na to zničil a udolal

Kozčilonf a rozhořčení mezi radi-

kály roste A vskutku jukmile pře
četl Challemel Lacour poměr hlasů

propuká ohromná vřava a hluk straš

livý Iiouře roste stále Střed vsak

zuřivě tleská Celé minuty trvá tato

vřava Mezi tím socialisté rozlíce- -

ně se vzchopili Křičí slova jimž
nelze rozuměli a broží pěstmi Jest
to pantomima uchvacující váínivo- -
sti Každý z těchto dělnických po
slanců je vtělená zlost V jich volá-

ní zní ale potlesk středu konserva-tivcf- t

a republikánských konserva
tiveň V tom nastalo veliké utišení

! Předloha t dáv& ministrovi ehra- -

ničnfch s&le2iloittí právo vypovídat!

re cemS nejen vSecbny cboromyitlnó
cbudó anebo nakažlivými nemocemi

atíienó přÍMtíliovalcfi ale i ooby
jichž přítomnost jext nebezpečna

veřejnému míru anebo které po

mýňleli by snad na provedení sločinS

v některé cizí zemi

O velkém zemitřeseni oznamuje tte

( z Tuiecka V Cařibradu mnoho

i domft pobořeno též i č&st velkého

' bazaru v které byli klenotníci ae

aeaula Přea 160 onob bylo v niřntó

BRutinami pobrobeno a nékteří uxmr- -

' oeni V Galatea 10 oaob tal ynulo
a mnozí zraněni ikody na majetku

jou veliké Ve Htefano uřítil ho
¥

%:

V livln v Wfh mitiriii'li niiliMinnn Va
nice AlabaHcr úplné zničena V

Soythe a Mini 4 onoby zabity Na

vOhtrově Halki skoro víechny domy

1 pobořeny C&Nt turecké námořní

koleje ae abořila tímí 0 lidí o život
i a mnozí k úrazu při SI i V Monawtiru

ř tl 1 t - £ ' II ! 1

aruu ae KOfliei a wuwv nctninuro jeuen

I kněa zabit a několik jiných zraněno

Na ostrově Antigoni sbořeny vSuchny
!

budovy vyjma kláňtera

ř Zváni řed vvietřuiícírn moiuK

Q cem prohl&HÍI vojín Lo lilano před

t tváří vraha Hanta CauNaria že v

i? iiHté kavárně v Cette Caonario a

" r '

několika anirchioty loMoval kdo má

Carnota zabít a žo loa padl na Santa

Vrah popírá že by mel upoluvin-ník- y

Úi tulAu anglických čaiopisů o
ar

velké atávce ve Spolenycb Státech
I

srovnávají ae v tom že vláda ukázala

se slabou k potlačení odboje a voli- -'

v — - f„

'- -


