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Jrti4t ctni Abundra pochová- -

na bud dři 20 listopadu Dált i

ohlaSuJn ! svatba rara Mikuláše s

princftnou Alici bud im odbývat]
dne 32 listopadu

V 1'uHtt jfl doposud smrť cara

Alexandra hlavním pMmět#m tá

jmu Ulice vypadají malebně Po

vlkých bulevardecb nalěiajf ae pra

pory černě tMířená kvělinářské ob

chody jsoa plny věncas věnováním

Hušku Jistý list přináší skicu cha

rakteru mladěho cara ruského Jest

prý velmi vzdělaný mluví více jazy

ky zná ctít své povinnosti a vojen
skou disciplinu věří v automatickou

formu vlády je jednoduchý praco

vitý komu stane se přítelem je mu

přítelem na vždy se svými jedná
otevřeně Je mírný a velmi laská

vý Jiný list mluví o princezně Ali

ci milující sport umění a hudbu je
milá v jednání vsak svéhlavým dě

ckem která jak se podobá bude

míti veliký vliv na cara Má modré

oči světlé vlasy je Stihlé powtavy a

mluví rusky
Všichni evropiti panoonici uchá

zejí ne o přátelství nového cara Mi-

kuláše II Zvláfitě nfimecký císař

horlivě se o ně ucházel ale zdá se

že veškeré jeho úsilí bylo marné

neboť v kruzích císaři nejbližších se

tvrdí otevřeně že zahraničná politi
ka Mikuláše II bude právě taková

jako byla za jeho otce Německý
kancléř doufá jeStě že vliv přísti

carevny princezny Alice Hessenské

Německu snad prospěje Anglie

veřejně se uchází o přátelství nové

ho cara jak dokazuje poslední řed

ministrpresidenta lorda Hoseberyho

který Jel tak daleko že nabídnul

Huška uzavření úmluvy pomocí
kteréž Rusko za součinnosti Anglie
mohlo by stáli se pánem světa Toto

úsilí Anglie má lepší vyhlídky na

uspéch než úsilí Německa ježto
MikuláJ II jest prý Angličanům
nakloněn veikv dolem učinil na

něj spQsob jakým přijat byl při tvé

poslední návfitArě v Anglii Mimo

to Mikuláš II má skutečně liberální

náhledy jež v anglické historii jsou

spise domovem než v Německu Car

dostal a Francie již 2773 soustra-stnýc-h

projevů což hluboce ho do

jalo a odpovídaje na nckteró a nich

ujiňíuje že k Francii chová upřímné

sympatie ránu je všeobecně náhled

že ruská politika zahraničná nebude

změněna a že alliance rusko-fran- -

ooazská nikterak neutrpí Tím byl

by mír zajiátěn neboť alliance rus-

ko francouzská vyváží allianoi troj

spolkovou

Anylickd krdloona zaslala na rakev
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přovínrte Hio při £ml
tbofeno bylo mnoho bi l umr-cen- o

několik osob a VÍ moié jich

poraněno Zemětřesením svrlen

byt tél na traté dráhy btíl llí-n- v

ra vysoký břen nálrdkcm t'hol
veškerá doprava byla tadržána
První otřas v Messii setrval po
několik sekund provázen jsa hlasi-

tým hřmotem jímž ohyvattdstvo
město poděšeno bylo tou měrou že

vybíhalo na ulici a působíc pravou

paniců jíž však v brzku chladnou

duchapřítomností strážníků podaři-
lo se utišiti Škody na majetku
zemětřesením spůsobené jsou
ohromné Z později docházejících

zpráv vysvítá že zemětřesení bylo
osudnějším než z počátku za to se

mělo a že značnější počet životů

lidských utracen byt Tak ku př
vesnička Procopio na Sicílii byla
téměř úplně zničena a 00 osob při-

šlo tu o život V čase zemětřese-

ní konány byly právě tam služby
boží a zřícením se kostela usmrce-

no 47 osob V Dagoara usmrceno
7 a po 8 y Mamerlino a San Kufe-mi- a

V Seminara usmrceni 15

osob a ples 50 jich poraněno ves

nička pak téměř zničena V Pal- -

mi kdež nezůstalo téměř ani jedi-
ného domku neporušeného usmr
ceno 7 osob a 50 jich raněno

V Jlerlíné spáchal belgický gen
konsul Qeo Goldbcrg samovraidu

Za příčinu udávají se četnó peněžité

ztráty jež jej v poslední době po-

tkaly

K oslaveni SOtiletých narozenin

Diamarka činí se po celém Německu

velké přípravy Studenti universit

Strasburg Marburg Jena a jiných

přijmuli renoluce v nichž vyslovili
svůj souhlas aby při slavnosti této

věnován byl Uismarkovi jakýsi
národní dar a očekává se že ostatní

university budou příkladu tohoto

následovati V Mnichově zorgani- -

sován byl výbor tamního občanstva

podporovaný umělci k uspořádání v

den ten veliké slavnosti a dámy
Breslauské umesly se věnovati Bia- -

markovi vzorek výtvarného umění

slezského

V belgické poslanecké sněmovně

předložil předseda minintersiva M

de Burlet různé návrhy ku zlepšení
stavu dělnického čelící Mezi jiným
zařízena má též býti pracovní kance- -

ár
Ze Shanghai dochází zprávy že

místokrál n zatčeu byl ua
rozkaz i Pekingu došlý obviněn
sa a vraždy jednoho tatarského gv
nerála Vražda státi se měla za
účelem ukrytí velkých schodků v

účtech vláduíun
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r na mále
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Jol dí Vrd élnkýeh Japonci
nmdtMrt ani Ctftsny rij(lí eb ti

jíl iU o'iKýrri jr4nm ícb pfrba-J- I

Port Artliur r- -J l'll(íjíi při-

slav V lálivu psiUkém Jsst v rukou

Japonců a nyní tf vzdal tm Jim

Kimhov 01 Inkího voJka

prchají Ji! i jnsr41ové a neHimé

hordy rfiťrtrbávajl # po třmi Cta
do l'kingu jt)t volná a nenastana li

náhlý obrat v ďsaadn(m ae chová

nl evropských mocností budou Ja-

ponci v sídelním místo čínském di

ktovali mír

lo ťařihratlu dochází zprávy la

byto povražděno toreckym vojskem

:X)Q Arménů mulů žen a dělí v

krajině Hassoun blíže Mosh Péta
dvacet vesnio bylo spustoseno Tu

řecké úřady praví že zpráva ta

nezakládá se na pravdě a že Jedná

ae pouze o potlačeni nepatrného
vzbouření Vyslanec Velké lírita--
nie záležitost tu vyšetřuje

Výprava k polární točcě vedená

severním cestovatelem Josefem

Wiggingem setkala se s úplným
nezdarem jelikož jediná loď její
ztroskotána byla v úžině pugarské
mezi Novaja Zemljou a pevninou
Mužstvo výpravy se šťastně za

chránilo

Z Petrohradu se oznamuje že

studující polytechnické školy
Petrohradě odmítli složití přísaha
věrnosti novéma caru a co příčinu
k ternu udali prý že rozhodně pro
ti monarchistickéma zřízení vlád

nímu jsou Několik jich bylo již
zatčeno a dalíí zatčení budou ná--

sledovati

Z francouztké úřadovny vojenství

uzmuty byly před nedávnem jisté

listiny jež vsak prohlášeny byly

gen Mercierem za malou cenu mají-

cí Jakým sp&sobem krádež se sta-

la dosud nebylo zjištěno padlo vSak

podezření na kapitána Albert Drei- -

fuse v jehož rukou se listiny naleza-zal- y

že byt krádeži nápomocen Zá-

roveň zatčeni byli dva Němci

Soenbeck a Van Cassel na něž

padlo podezření ze ipehýřství Tito

nařknutí rozhodně popírali avšak

listiny v bytu jejich nalezené z pro-

vinění jim za vinu kladeného je

usvědčují a bude s nimi bezpochyby

přísně naloženo

V Paříži aféra setníka Dreyfuse

počíná být předmětem denní rozmlu-

vy a úvah novinářských Patrno

jest dle všeho že byl již po delsi

dobu podezříván ministrem války

gen Mercierem však stát pod ochra

nou mocných přátel tak že proti

němu nebylo zakročeno Konečně

zmizení důležitých dokumentů při

vodilo krisi Vlastní ipehýř najat

byl by jednal jako agent cizí vlády
a listy adresované vysokým důstoj
níkům francouzským byly nastroje

ny pro Dreyfuse Ten je také oko

píroval a vzal do kavárny kde mél

sonozku oním agentem Dreyfus
sledován byt do kavárny a zatčen'
Praví se že mocní přátelé snaží se

oprNln(vjl tluk a f4 lřlf
rhv byla vuta pHpřv p

hhhtkt v ht a f )htnmtiíhi a

tvl li ďi ktrý mIm í H s i!il
a kde vjk9 tvříb Ipalír ďi kl
dr4trtlhi ehráma ďpřav#fs PrAvol

uMral po ftJrsklrft ri4břil ke

kldr4U 4ka yfn n4m'tl -

4(nf pi ifi{!i(kři a4l( pf

Mm po Miktilá4k4rrt tn'Mt pak

na dábřslf ořiitfřilř( pht &4m'tí
bursy po Imml tnniném alicf

iwilogiíké itlif ty po Alvtindrov

km pr'pkta na m"st novkron

vrkf a odtud po branou IVtr

a Pavla elk#tn 4t md IHirr

kterými prllvixl ubíral byly posy

4ny fiísksm JsUkol ale nl te
ranní dit ulice byty samé bláto

Pr&vod labijotala koiá ká třpn4
trál carova i)4tedovaná oddlin(m

jítdy Za touto s nalézalo AI pra

porft každý provázen několika díl

stojníky První a poslrdnl dva

prapory ozdoWny byly c(ařtkým
znakem Na to následovat kňft ze

mřelého cara a oděnce ve zlatém

brnění nesoucí flíský meč a sedíc

na skvostně osedlaném kuni vedením

dvěma fitolby Za ním náslrdova

druhý oděnec v černém brnénl ne

soucí obnažený meó a ta tímto velký

počet vysokých úředníků a nich!

jeden nesl prápor a černébo hedvábí

po té následovali úradnfei nesoucí

prapory rQrnýoh ruských provincií
Ostatní část průvodu až ku konci

dvanáctého oddělení tvořili Hstí i

provincialni úředníci a úřední dru

žinou a jiní úředníci a prapory Na

konci dvacátého oddělení neseny ú

ředníky carovy medalie řády a od

znaky na aksamitových polštářích
V čele třináctého oddělení naleza

se sbor pěvecký z katedrály sv Isáka

a konventu sv Alc-xandr- něvského

Za zpěváky ubírali se duchovni a

rozžatými svícemi a za těmito carův

zpovědník otec Janisev nesoucí

obraz sv Alexandra nóvskthopatro- -

na zemřelého monarchy Nyní ná

sledoval pohřební vfiz tažený osmi

koňmi Třásně tohoto neseny Šest-nác- ti

generály ve smutečních uni

formách Po každé straně vozu

kráčelo Šedesát pažat s hořícími po
chodněmi v rukou Pohřební vaz

skládal se c platformy černým siří
brem ozdobeným suknem potažené
na kolech Loukotě byly postříbřeny
Ve čtyřech rozích vozu zdvihaly se

slonpy podpírající skvostná nebesa

V každého s těchto sloupu stál jeden

generál Sloupy a nebesa byly
Na těchto nalézala se po-

zlacená přilbice s bílým chocholem

Kakev ležela na márách pokrytých
černým aksamitem Na ní naleza!

se stříbrný príkrov zlatem lemova-

ný Za vozem kráčel mladý car a

jeho dvftr král řecký a prino Va

lašský dlouhá řada velkoknížat a

princů v průvodu vojenských pobo--

6níků Za těmi oddélení granátnlků
za granálníky následovaly dámy
členové carských a královských doma
v kočárech V prvním nalézala se

carevna vdova princezna Alice ne-věs- ta

carova a velkokněžny Xenie
a Olga dcery zemřelého cara V

druhém seděly královna řecká prin
cezna Walesská vévodkyně Sasko- -

Koburská a Qothská a vévodkyně
Meklenburg-Sohverinsk- á V dalíích

vosech nalézaly se dámy které do-

provázely mrtvolu carova i Livadie
do Petrohradu Konec průvodu tvoři- -

y ohromné řady vojska váeho druha
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