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HliuttijUi titf ll tiSkJt ftkiťty v
Petrohrad po Imklí drtM d

monstra i pr0 lr Zu lurinovl po-l- ii

musila vlr'-it- l )hm prrf
Zarhsrbia v Mmkvli byl napaden
xlMiřrnýiii 'lavem Okna byla ki
menlrn lytbďena Policii' ddrn
třH
J''rnwiuzt } pnrlunřnt odročil

na dokst smutku pro cara na jeden
den

1'upfi předsedal konferenci ra-

dící so o sjednocení východní cír-

kve se tápadnl Papež schválil
usnesení která k tomu směřují aby
povýšené postavení pěti východ-
ních katolických patriarchu bylou
pevněno a právomocnost jejich je-

ště rozšířena "Osservatore Roma-

no" ohlašuje že v květnu příštího
roku přibude sem velký počet ame-

rických poutníku

J'apei zaslal vypovězenému reda-

ktoru potlaftenébi časopisu "Moní-teur- a

de Rome" prostřednictvím
kardinála Rarajiolly připiš v němž
mu vyslovuje svó sympathie a poli
továnl nad jeho vypovězením

V Ijoiulýnl explodovala bomba

třed
domem soudce Sir Henry IIow

Průčelí domu bylo trocha
poškozeno Panuje domněnka že
attentát je výsledkem rozhodnutí
"irské sírany činft" a že explose mě-

la bjH výstrahou Henry Asquithovi
ministru vnitra iehož byt nalézá se
vedle Týž popudil proti sobě členy
irské revoluční strany jelikož zdrá
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po tapénf laltni a mollitbč nčínila

}Ut#cnoq by byl ku krytí viWh
Uoh Jfl v4lkoti Japonskou vmi

V- -

pkoiiw: znuir

Qj Dle tprávy Hedilia došlé

vymánl víry pravosUvné církve

k lyl Mld'eií vytýktli mu I ani

mrtvé iiKtí a jft rvidéUným br
baroni

J'ifurlc4 lútj přimlouvají m ta

oponiri proti tamySknému návrhu

vyjádřeni routrati a Kukym náro-

dem ktrrý jak ni podobá projde

parlamentem Mvďaři činí tak

(touze prot)!rruko nemá parlamen-
tu kterémuž by podobný výřat pym-patbi- e

mohl býti ad feno ván

Pak pomazal jí duchovní olejem na

spánku ocích nosu rtech uSfeb

rukou nohou a prohláiil ta člena
Missouri v tnačných rottné- -

svaté víry
l # praufCÍ cholera

V llusku počsly již slavnosti spo

jené s pohlbetn cara Alexandra III
Obchodních úpadků událo ne v

iuelátí ta minulý týlen 210 proti Vherthi nižSl řnřmovna protento-- Uložeuí jeho do hrobky určeno na
8 v témio týIni roka minulého

17 listopadu V Petrohradč pracuj
(Vlk vin 10

V Denver Colo iiromi5iřna se dnem i noci na přípravách ku

vala proti vyulovení nounlrantné

camké rodinS ponévadž prý
Kunové pomáhali avým vojnkem po-tlač- ili

Uhry v boji ta avobodu
pohřbu Mést o povolilo značný oblkS9 uluihjr iočálki?in týJrto i

Novina policiutft i hanicn a to ni-'dke-

Í ncdontatku ctu t v jM- -

NuW

Ttxm m ni oltmiťn v tom
I ulriíty — OWInlioma 1 rep

Mexiko 1 rep Utah 1 rep
Stříbro

nos ku krytí výdajft Usneseno dále

zahájili národní sbírky v zájmuSpojenému tiku doila i Vidné

litných fondech nexaručená rpráva že nejutaríí bratr zbudováni pomníku zemřelému caru

ve hlavním mčsté Moskva ucházíSenát dlo doHavadn-- tprávtj V Montictllo íía lynčoviii
Hcntávali bude te 40 demokrata 4'Viv &tek černoch Lee Lavtrencc se rovnčž o pomník "velikého drži

republikána a 0 populinta jakéhopro En4nilnéní jedné h5Ioíky'
1 q__: i Htnýiílení populintického nástupce

cíaaře rakoukého Karel Ludvík
raní--n byl mrtvicí

liuako tone doposud ve umutku

pro eeflnulého cara a v nadíení pro
cara Mikuláne II 1'ohřeb odbývali
ne bude dne 15 listopadu a avatba

as o týden pozdéji Očekává ne že

tele evropského míru" Iiakev caro-

va je kovová a vložena do zvláštní
dubové rakve Tato je potažená

Mnátorn t TcnneHHee bude není do
y '" Vétiiwtinni lvnn nkArlir Ah

bu1 jÍHtým nattoupen' jednotlivých suknem na kterém vyšit ve zlaté
ulátů bude v Hcnátu náuledovnírn:

'vé kyseliny dusiciié byl v

v Chicagu jeden délnlk oka nalézá se carský znak a zo všech

čtyř rohfl visí těžké ztaté (řasniS#ii uninrii-i- i n rfdiu jiuycil vezco

Hakev stojí na zlatých nohou

8TÍTT hal so jednali ve prospěch její požá- -

tuicun vťiHina z Hitu aa popa-inar-
n

podlehne neb Ktav jejich
Snfi thoršen vdýcháníni výparft

car u přiležilOHti té udílí amnestii

rotným politickém provinilefim Pro-

klamace nového cara tmírcila na-

pnutí v Německu panující bčbem

poHlední doby nemoci Alexaudra III

Vyjádření He MikuláSe II mélo do

nitřek rakve vyložen je atlasem Aby
mohla byt rakev ta dopravena z Pc
trohradu do Ltvadie vložena byla

oavKu

Výkaz vývozu z Anglie za město

říjen jest nejvétším v tomto roce
V Německu vyskytla se cholera ve

:nfiDy one

fíf V Kt&tnlm odboru ve WanhinK MllI-BIII- ještě do zvláštní hlazené bedny dře

ti objeven byl v pondřlí opřtnfi včnó Práce na hrobce AlexandraArkanitní)
('Hlifomia vojsku Pěší pluk kterfr lest nosád

brý účinek Znamenají slova jeho
Že hledět bude udrželi přátelské sty

"í případ wneraoonřuí neútovi III v katedrále petropavelskó jižCulorado
('onnectieut

kou v město Ologna (?) v prusskéma proto opřtnó ravřenl odboru
ky s německou vládou Již ta okolnost započaly Tělesné pozůstatky zeDelnwurof'}iO tiařííeno

niczsku poctěn byl hrozným tímto
morem Msijským Sedmdesát mužůže car nám zprávu o smrti svého otce(leorgiii mřelého cara odpočívali budou vedle

hrobky otce a matky hned u vchoduí V South McAIeuter I T jest nemocno Kasárny byly
l- - lorhli
MhIio
lllinoiřjývina v pondélí poprava Indi

nČrneckému císaři telegrafoval tomu

nasvědčuje CfHař vydal rozkat by katedrály Ones snad již nalézá se

jednoho a vídor tomu že šerif mrtvola v l'etrobradé kam zvláštnímIndiaiiii
lown

Anyhcky AřiSdk válečný 'Calypso'
pohřešuje Panují obavv že aevlakem se dováíf Provází ji všichni se

rozskotalpřední členové carské rodiny vyjma
Kil II SUM

Kentuekyjal nestrefil ho jej t riflo do
I ce nýbri do podbřiií a konecnfi spočívají U rakve konají stráž KrUt kabinetnf v Chili bvlaskon! fiuixiiua

celá armáda noKtla smutek po 14

dní alexandrovský pluk granátníkft
a první hulánfi jehož zesnulý car byl
čestným plukovníkem drželi budou

smutek po tři nedéle Dále praví se

v dekretu že potři první dny smutku
nesmí brát žádná vojenská kapela

cována koalici liberálně radikálnípo celou cestu dva kozáci terekského
pluku dva dvorjanStf granátníci

nel Indián na oren uvit ponl&n
í tím npflobem 2e v pravém

Maine

Miirylnml
M aHNííchiiHottii

Michlifiui

Sopka v Mexiku počala soDtitidva komorníci a dva střelci 10 mužů
Více lidí t okolních míst kteří set)lu Blova taduHen být) mum-- l
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stráže téltísnó Když parník Parniat
Markovia který t Livadie celý po- -

rychle nevzdálili přišli o život
Ve Woodland Cal uzn&n

Japonci žádají na Číně 100000- -

MinneHota

MluRinHippI
MiHHotiri

Montana
NcliniHka

"Tím armáda dokáže" pravil císař
jítou vinným 8 G Worden

uřebnl průvod veze přijal do Seba

stopole hřměla děla z pevností a

válečných lodí Car Mikoláš a velko
že béře podílu na mém hlubokém

000 liber áerlinkft válečné náhrady
vyplatit ihned ve zlatě odstoupenírýž ob2alov&n byl i vySinutí t

Nevailaiřií vlaku Southern 1'acifío v do ostrova Formosy a vzdání se všechknížata snesli rakev s mrtvolou caraNew HnmpRhiro nároku na Koreuna břeh Očekáváni byli důstojníky
a deputacemi zastupujícími celou

New Jcnicy
New York
North ('Hrollna

Na Madagaskaru vláda Ilavaso--í'i řemž nřkolik životu utraceno

žalu který cítím pro svého vžrného

přítele pravého ochránce evropské
ho míru" Zajímavou je následující

poznámka cara MikuláSe II vzhledem

k otázce náboženství na Kusi: "Jsem

věřící křeNťitn však víra má ve Spa

ruskou armádu Kakev umístěna va zamítla požadavky Francií iílo KoíHudek tnřl: vinnen
kladené M Lemire de Vilers zvlá!7dy prvého utupuS Očekává
štní vyslanec francouzský na Mada- -

North Dakola
Ohio
Ořežou
Peiumylviinla
Ulioili IhIhiuI

fm udil buď pnvas neb doživotní
garkar jakož i všichni Francouzové

ilele i eopravňujo mne k proneslo ídlícf v Antananartvo přibvli do
Ta mat avedování jiných kteří nejsou se mnou

South (karolina
Hon Ih ] lakota
TenneRHUO

V Huntington Ind vybuchlo
Japonci zmocnili se Port Arthu- -stejní víry" To znamená koueo

vlády gen prokurátora svaté syno--
Texas

i itek při práci na kanálu 50 lb

f:?mitu rři cemž dva délníci

byla pak v salonim voze zvláštního
vlaku Veškerá nádraH kudy vlak

jede jsou smutečně ozdobena
Do Moskvy přijel vlak s mrtvolou
cara v neděli Veškery ulice kudy
průvod ubírati se měl byly přeplně
ny obecenstvem Celé město bylo
vyzdobeno smutečně Ve všech
oareviče Jiřího jenž pro těžkou
svou choroba cestu do Petrohra-
du nastoupili nemohl Vrátil se

zpět flástnfm vlakem na Krym
Když vlak dojel do Horku zastaven

ru a táhnou na Mukden O jakém- -
Verinont

oli odporu se strnny Číňanů nelzeVii-jdnl-

ly Pobf noflcova jenž pronásledovalnrW'en nakolik jich poranřno a
V itMhliitfton rnuviti Jako stádo ovcí Drchalí

nrdomy tnačn ponkoneny tak tuřivfi jiné víry Zmžna ta zajisté

píijata b byla a velikou radostí v před vítěznými pluky Japonců
Went Vlrulola
Winruniiiii

Wyoming
U Vyla mnoho Uhío dolara
IxvHe NežtÍMtí HpoHobeno a- -

Císař čínský hodlá opustili PekingNémecku jelikož němečtí slundisté
dříve než Japonci k němu přitáhni aCelkem idé luteráni a katolíci v Ruskuívánítn dynamitu lOjll fl 1

a utéci někam do zadních provinzakaiili mnoho pronásledování VZákonodárftvo 2erokýtk6 při it Knsko nabídlo prý mu osobní
Důtka CIpkImihIotI

Oregoniký guvernér 1'ennoyer
ruském ministerstvo nastane prý ezpečnost Japonci jsou dnes Dá
tména Na charakteru a sitázán byv na ÚHtidek ohledné vý- - ny Číny a Čínské obyvatelstvo vítá

(o koncer týdne tákon jímž pro-vá- n

t imi prodej poxemku v

vodu úterní onoho neobčanu a

Sienu kmene ta tr&du A trt-H- t

na tom misie kde před lety učiněn

byl na carskou rodinu attentát a
vlak vyšinut s kolejí takže jako

vyvázla rodina bet značnější
pohromy Na místě tom postavena
jest kaple v niž vnesena byla rakev
a eurem a sloužena zádušní mše Na
tváři temřelého cara je pozorovali
velmi uepatruou tměnu Obličej

počínání nového cara tásisí blahoHled k ti voleb vyulovil ho v pátek s radostí i nepokojem Akce
celé Kvropy Dokud Mikuláš IInáiledovné: "1'řud dvéma roky ohledně takročení velmocí evrop- -

ukocil lid t bláu do louže lotou pak byl carevičem veřejnost o n£m málohru provateio na to usiatioven
kýcli 86 rozbila a Japonci táhnou

Voči! tam tiít i louže do bláta víďla a evropiié listy rudly jeti vltětně dále —

v


