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v pátek távěrečril taieUoí Nová

flitká rada bode mlti icela novou

tvářnont Přediodové panské

poilancekó aněroovty hr Koenburg
a baron Cblamecký opřeli ae nové
volbé IIrb5 Hobenwart doaavad
nt vůdce kluba líobenwartova
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ním trnití tajímavá oaobnoat i par
lamentární řinnonU břhem poaledn

doby
Z Petrohradu ornamováno '

pondělí ie dr Bergmao povolán

byl k caru aby operaci tabráni
vtrftalu tkoatnatélému výr&Hku na

blavé carové který obrnil ae na

míití kde car byl před ieati lety
raněn Jak tnámo car konaje ro

ka 1891 cestu koltm světa ještě
jako careviS v Průvodu řeckébo

prince Jiřího napaden byl v Tokio

Japoncem Následky rány kterou

car utriil nyní ae objevily Ta

okolnost Ze podobná tpráva ode

alána byla i Petrohradu a dále

retiiřována evčdSí o vážnosti pří
padu

V Jiu$ku naříteno bylo dle

správ státnímu odboru generálním
konaulem Karlem ta!at)ýcb sbírá
ní prvého cenau jimi pooet oby
vatelstva tjištón býii má a aice aěí

tání provedeno bude 9 února

Moc a vlio Jluska stále v Evropě
vtrůstá a nejlépe patrným jest i ná
aledovních dvou v poalednícb
dnech uveřejněných případů:
Bertbelot bývalý franconutský mi

nistr lahraniónfch táleíitostf vyda

t jednom veřejném časopise pro
hlášení Ie loňského roku v mini

teratf ě Uonrgeoisově vtdal ae nřa

da jen proto le ruská vláda vyslo
vila nesouhlas nad jeho politikou
otátce egyptské Vláda petrohrad
aká patrně doaatuje a aesatuje
frano ministry aapoA tauraníSních

aáležitoatí — Z Uulbarska ae otna

moje že kníže Ferdinand povolil
nátlaku ruaké atrany povolal a vy- -
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Přijme se ihned

výpomocný redřiktor Znalost angli
činy jest žádoucnou Hospodářsky
odborně vzdělaný obdiží přednost
Hlaste se ihned a udáním svého vzdě-

lání délky pobytu v Americe nyněj
fifho zaměstnání atd bez odkladu o
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Irnilé thuntrini finjulu vyvol
lo v kolegii kar líftáll velký nepo-

koj stran volby Jho rátinre I1

lícení vynikají (ho preláta j silu- -

é t

ate nftoiedujici: upraiiriu sn

papežk% stolice dojde k velké
t ta t

kontuai iieipocnyny rot-Kl- l se

kardinálové v posledním okamžiku
ve tH skupiny: diplomatičtí kardi

nálové bifkupítl kardinálové i

kardinálové mimoítalstf Drahá

skupina bude oejilnějif a proratl li
se tvým kardinálem atane m novým

papežem kardinál Ferrari arcibi- -

biskup milánský anebo kardinál

Srampa arcibiskup bologniAý
A to se beipochyby atane neboC

diplomatičtí kardinálové jako Va- -

nutclli Jaoobini Agliardi (Jretoni

Ferrata a jiní nemají vlivu na ko

legium Pokud možno soudili dle

stávající situace má arcibiskup
liolotrny nejlepst vyhlídky že sta

ne ae nástupcem papeže Lva XIII

Mlado turecká agitace tacbváti

la celý balkánský poUostrov Pia

kály nalepené v různých městech

odsuzují sultána bet milosti Pla-

kát nalepený v Plovdivu zněl ná-

sledovně: ''Známo že sultán Ha-mi- d

je Sílený náboženství naSe

předpisuje nám zabití každého pca
Blíženého vzteklinou Mladoturci
kteří až dosud zdrželi ae piolévání
krve rozhodli ae pro revoluci a na

příště chopí se zbraně proti sultá-
novi a jeho přívržencům Jest naší

povinností pobiti spálili a zničiti
víe oo spojeno je a Jildiskiohkem

Vyhodíme jej do povětří" V zá-

věrku proklamace vyrývají ae Tur-

ci k pomstě dává ae jim na vědo-

mí Že hodina pomsty přiíla a víe

končí alovy: "Každý věrný
nechť koná svoji povin-

nost" Provolání toto způsobilo
mezi Turky pochopitelný poplach
neboť soudí se že nyní převratu
hleděno bude docílili násilím

J)o Athén dořla ve středu zpráv --

va i Delvina v jižním Albanskuže
okolí tamní prudkým zemětřesením

navStívno bylo Několik vesnic

bylo prý úplně zničeno a jsou oba-

vy že tnačný počet osob při tom

zahynul

Z Madridu oznámeno v úterý že

prý vláda chystá se k omilostnění
'
veřkerfeh politických vítfift pří
traní n Kubě větněných a sice

prohlášen bude prý amnestie v den

jmenin králových totiž 23 led-

na Mezi těmi liobl amnestie by
se takala nalézají ae i členové fi

libdtterské výpravy lodě Competi
tor americký občan Juliua San

guili

Z Madridu oznamováno v eobo-t-

žě prý amnestie která! v den

narozenin králových prohlášena bý

ti má nebude tabrnovati v sobě

provinilce politické neb ty kloi
v útěku před spravedlností apásy

hieau— lei oznamováno m za

mýcené reformy na Kubě teprpé
koncem února prohlášeny budou

amv
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tostí labrariijřifi b f rarem nM
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'stl rahrjniíttlrrt by nllíil
1'aMI it to i pUÉ!řfi aby přsí
ďntfl Fair ol itnUi%nt i f4!
liti a pomlry mko frarc ikf ml
'iri4miti rnobl

1'rnwU pomjíll prý na ipoítl
yj'ln4ánl o podobnoii smbmvrt

jakáf v minul Jdi dn#rh ml Ho)
Hiáty a Anglii vtLlcIrm k vyrov
návánl rntin4rnilnlťli iorů mav
řna byla

V VikHU olonin byl v arbta
bývalý kapitán (iailat pn prodá'
vání státních tajnosti vojnkýťli
ciiím vládám na H rkň d i k4ini

ce

' HtrUwí omamnja ae la J

slaceo Híng ja ojiilín podporou
konstrvativců národních liWrálů a

clenŮ atře Iti todati hodlá onovu

nafiiujlcí talrlení vích o dobytka
do Německa dováleného jeden
město v karanténě a takatující upl
ně dovot ruských vepřů živých

tabítých jakol i ruské drůbeže —

Zamýilená předloha také obsahuje

dočasný tákat proti dovotu do-

bytka a Kakousko-Uhersk- a Pokud

ae týío osnova atratí avé ostří ne

bof v právě skončeném sjetdu
rusko německém usneseno bylo po
voliti dovot ruského vepřového
masa do Německa po důkladné pro
hlídce

V berlínské radi mhtské roko

váno v sobotu o návrhu na vypsáni
ceny 20000 marek na sepsání nej

lepSího Životopisu císaře Viléma
I kteréZto příležitosti použito bylo
ae strany aocialistŮ k bouřlivým

protestům
V fíiském tnfmu ntmeckém př

generální debatě o ratpočiu pro
ministerstvo vyuěováoí stěžovali si

v pátek Poláci na germánské utía

ky uinistr vyučování betohledně

odmítl každou výtku Polský po
slaneo Ctarlinski byl volán předně
dou sněmovny k pořádku protože

pomámky ministra vyučování na

tval "mrckými urážkami" polského
národa

Anglický parlament tabájen by
v úterý o polednách trůní řečí krá

lovny Viktorie v ntž na prvém
místě uváděco že přítomně stojí
si Anglie ae vňemi teměmi v po
měrn přátelském Dále činěna
tmínka o násilnostech tureckých
Arméoaku páchaných a o krocích

jel ta účelem potlačení jich
souhlasu a ostatními vtlmocemi

učiněny byly jakož i o tápletce
venetuelskó a o vyplynuvší t toho

smlouvy se Spojenými Hiáty na

aoudu amírěíbo ta účelem

odstraříováoí vřech zápletek
meti-národníc- h

a takončeno bylo pouka-tání-

na vypuknutí hlalomorn a

hlfiovéha moru v Indii a nu IimW

jež na ulevení bídy a lamet-- nl il
řtní ae nákaty netbytnými janu —

Ve atřodu dán podanci irskými ná

vrh na připojení dodatku jímž by
vláda k omilostnění irských poli' i- -

byl Na návrh vládního Ustupce

byl totil na avobodu propuštěn a

proniaaeno ie eiava ae tas naeieu- -

kem toho an poatačitelných důka- -

tů k usvědčení jeho ae nedostává

jSw kiířlavý
a 'i kJ ""T f

inf m fmm
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lo

Z CaUhradu otnmiJ a l

sultán ntmálo jel sklízen dcl4-tajícím- i

správami dl nich I mač-n- á

část jeho poddaných e frt
spěch oprav Vrlmodfhii evropský
mi poldoanýcb vyalovj — -

Situace přiostřuje s tam tároteA
i tím žij velkovetír a ramiiif %

hraničních táležilostl o propuštění

požádali
Z ílamng otnámeno v pondělí

utonutí ífaněl-k- é dělové lodice

ÍU lampayo" Tál tároveft a lodi-c- l

"Centinella" vyslána byla aby

pronikla po řece Canto až k tvrzi

(luamoa u Mango však narazila na

torpédo tm nitra!ené a do pově-

tří vyfcoicna byla Výbuchem by-

la většina mužstva usmrcena a

většina mužstva na druhé lodici

poraněna Počet obětí stal ae tím

větším an po námořnících jímž
nad voď u udržeti se podařilo t
břehu od povstalců stříleno

Z Verie došla v úterý pře4 Lon-

dýn zpráva o hrozném zemětřesení

jímž dne 11 ledna ostrov Měen v

perském chobotu sttžen byl a pří
němž velký počet životů lidských

byt utracen

Z Jíomhaye oznamuje aeže hlízo

vý mor jakož i hladomor stále vfc

ho Síří tak že vláda přinucena se

uvidí užívati drastických prostřed
kft aby dalšímu šíření ae nákaty
zabránila — Mezi posledními roz-

kazy vládou vydanými jest i onen
dle něhož úřadníci kteří by místa
Bvá ze strachu před nákazou opu-t-til-

i

ttrácí nároků ni výslužné a

nikdy více do služeb vládních při-

jati býti nesmí — Dle posledních

zpráv objevila se nákaza i v B?l-gau-

a Katui a obyvatelstvo tamní

v okolních mlatech útulku hledá

Na ostrovech Filipínských dle

tpráv docháiejících povstání proti

Španělsku se šíří a rozšířilo prý se

již téměř na veškery ostrovy

Jlizocý mor dle tpráv do Pe

trohralu došlých ae Síří Objeve

nyC totiž dva případy onemocnění

nákazou touto na ostrově Kamarinu

blíže tápadního pobř ží arabského

v rudém moři Úžícím CMrov

tento jest državou anglickou a uží-

váno ho hlavně ta stanice pro lodě

poutníky do Mekky vezoucí

Z Kalhity omámeno v pátt-- že

vládou takázány veškery výpravy

poutnické i Bombaje a K%rachitak

aby anad hlízový mor i do jiných

krajů tavlečen býti nemohl Dle

posledních zpráv zaměstnáváno jest
1710000 osob na různých pracích

veřejných jež za účelem poskytnu
tf úlevy lida započaty byly mimo

čehol podpora 170000 osob jiným

poakytována t

Kdjž nutno jest abyste aoVě livo

bytí avé v aedé vydřlávali v písár-nác- h

blrcjie se chrániti neíuhu Jj
ter který dříve či pozdřji se dosta-

vuje Dra Angasta rfoenigi Him-bursk- é

Kapky ueduhy takové vylAí {

bezpečně

hnanství a dosadil tnovu do atarých ckých vězňů vytývána byla leč týž
rafat úřadů důstojníky kteří asi 204 proti 132 hlasům tavržen

před 11 lety podnikli státní převrat' V Londýn i akončil ve atředu

tajmuvie a vypudivše ie terně tpůsobem neočekávaným soud a

Aleiaodra Ilaltenberga po-- meričaoem K J Ivorym kterýž
něvadl nebyl rnaké vládě vtod pro účastenství v dynamitovém

jim bude vyplacen plat ta nianském jednom spiknutí tatčen

elých 11 roků V Hulbaraku vfibeo

aebe meníí přání Iloska okaroži- -

lěspini
Dle tpráv petrohradských

frof Leyden který k carovi povo-
-


