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ci státní % vtniktjtul iciinďi
mimo éi hol bylo 44 mrtvol d mu I

neítotolnřnýcli jakol i rIA řaly
tlfsoě lohivpnýoh jednotlivých iátl
mrtvol k nimž zbytky IM sotva a

a a

se mi lou a tm zioiozut ni nemo

Žnrn sd stinn Jak tJkým zloto!

fiování ii a polo spálených a tolive

ných mrtvol jet soudili možno z

toho že mrtvola vévodkynfi l'A!en

conské sntry to císařovny rakounké

zjiAléna byla jediné dle snubního

prstenu na polospálené ruce mlc- -
zeného

('Am neštěHtí spAnobcno a kterak

vlastně oheň vzniknul zfintane 1

pro vždy zahaleno rouškou tajemství
tolik však jistým jet že do velké

míry zaviněno bylo neMí-nt-í loto

trestuhodnou nedbalotlí úřadfi kte

réŽ o ustanovení bezpečnostní při

budové té pranic st nestaraly a ttamy

nyní doznávají že budova bazárn!

pravou pantí na životy lidské byla

Prefekt policejní toto zanedbávání

omlouvá tím že prý bazár ten nalé

zal se pod ochranou vesměs předáku

reakcionářských a že obával se že by
mu jakékoliv mícháni se do záleží

tostí jejich vykládáno bylo v ten

smynl že snad polníky katolické

potlaéovati chce

Jednotlivé scény kteréž při požáru

dle očitých svědků se odehrávaly

byly skutečné srdcervoucimi Tak

ku přikladu jistý Feulard zachránil z

hořící budovy manželku svou načež

znovu do onoho moře plamenu se

vrhnul aby jedinou dceru svou za-

chránil když tu právě v okamžiku

kdy s miláčkem svým v náručí k vý-

chodu se blížil spadnuvším trámem

k zemi sražen byl a i s dcerou před

zraky manželky uhořel Hir Mackau

měl podobnou zkušenost Sedmkráte

vnikaul do hořicí budovy chtěje se-

stru svou zachrániti a po každé vrá

til se b jinou ženštinou v náruči

když pak po osmé úplně jsa již vy

sílen a zoufalství blízek znovu do

plamenu vrhaouti se chtěl spatřil
sestru zhynouti
Američanka si K DuHhbeckova z

Philadelphie kteráž v bazáru za- -

móstnána byla a kteráž aó s donli

těžkými popáleninami životem vy- -
vázla vyslovila se o zkušenosti své

nádledovné: "Zaměstnána jtem byla
ve stánku fi 15 poblíže mínU kde
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AIU" HdAm nabyl Ukov t4ř
li"ti n rriuacU policii likřoíili
KíOH-íři- fAMSflo přijití ífithietvo a

ntíi nýml bod4ky roiehnali vý-
-

trlnlky kuří jMll n iiěmko!j
b'o k I bylo vt hftil p tkrtoo

váno — V Trpí - ích odbývali sin I

němečtí pokrokáři Jazykové na-

řízení bylo oNdzv4iio a přijít
riKolucn v tom Kinynlu Němoětí

pokrok4ři ládají aby jnzykové na

řízeni bylo zrušeno Anebo prý za-

hájí rieJpfNnf jíl oponitii proti ml

nidterslvu llidetiiovti — Německá
lidová strana odbývala sjezd v Li-

berci a uu-l-a se Že všemi parit-mentární-

prostředky bude bojo-

vali proti jazykovému nařízení

I)eutv:e ni a so odebrali k cínaři

Františkovi Josefovi a vylíčiti mu

přání strany a Němců českých i

moravských

V řihké rudí rakomkí bylo ve

čtvrtek jednání neobyčejné bouřli

vým Příčinou rámusu byl návrh

německých nacionálu na stíhání

předsedy miniter-tv- a lladeního

ministra financí rytíře ISilinskébo

ministra spravedlnosti barona (ílei

spacha ministra obchodu barona

(ilauze a ministra orby hraběte
Ledebura pro domnělé porušení
ministerské právomoci vydaným

jazykovým nařízením pro Čechy a

Moravu Hrabě Hideni poukazo
val na to že ustanovení dotýčná
jsou ústavní což také hleděl do

kázati základními články ústavy
rakouské I)r Wolff německý po
slanco z Čech náležející skupině
Schoenererově jenž návrh podal
líčil ČťchySlovany a jiné jako zcela

"podřízenou raci" Poznámka ta

to vyvolala ve sněmovně takovou

bouři že jednání musilo býti na

okamžik přerušeno Když debata

byla znovu zahájena volán byl
Wolfi k pořádku a vyzván aby se

posadil Zdráhal se vSak vyzvání
poslechnouti a appelujo na sněm ov

nu žádal aby hlasováno bylo c

otázce máli mu býti dovoleno mlu

viti a nebo no President sněmov

ny Kathrein zdráhal se dáti svole

ní k hlasování načež bouře nastala

poznovu Když pak marně snažil

se zvoněním zjednati pořádek pre
sideut rozpustil schůzi — V pátek
bouře se opakovaly a zvláště pro-

hlášení ministra spravedlnosti že

s impfčováním ministerstva páni
Němoi zajisté do opravdy to ne-

myslí vyvolalo mezi německými

nacionály pravou bouři násled-

kem kteréž an opětný pořádek
zjednati se nepodařilo zasedání od- -

roceno býti muselo

Jrubi iStuleni rakouský ptemier
podal v pátek opětně žádost za pro'
puštěnou a sice následkem toho že

všeobecně že císař nyní již nebude
líadena zdržovali a pohlíží se zá

roveřt na prince Alfreda Iiechten-stein- a

jako na budoucího premiéra
— Zároveň oznamuje se že známý
vůdce klerikálnf dr A Kbenhoch

podporován svými soudruhy podal
na říšské radě návrh na změnu

školního zákona ve smyslu kleri-kálnf-

Hoj o školu rozvinul se

nyní na celé čáře

Irohiiokk německo-rakousk- o-

italský byl prý dle zpráv římských

líé-n- é nMiitf jikmn! v dejii 4 h

řovroi nenf nl po!4r komické opery
Pařili r IM7 při klrémt mi oob

atiořfto li 15 osob iliUdli co yoh
fovsnfuh Ii bylo
oznámsno úterý i 'tlJn dl

(pr4v pozlřjifh Jrt romhu f'm

Ji(í dtUko hronijilm iielw f p4M

tu poórt tí l'i 'JOU t f li ésml

na ditfbb 2U0 '! poraněno b

op4loio byl" i leh znf n Jicrh

Mnám stým podlebn Xnt n loti!

pol4řni koUm I bodiny cllrl nf
vypuknuvším banr v uliti #ssn-0ng- ii

prospěch d'břo'inoti
pod protektor4tcm vévodkyn ďLVs

pořidtný to právě 'len k ly sUv

nontnl otwvřsnl n pHlomiioti paprl-nkéh-

nuncia olvov4ho kly i

příčinou tou ý k v t polúnoll
aristokracie paHlské přítomen Um

byl A i tohoto výkvětu nalezla

velká čánl hrozné smrti v pUrnenethi
Hátkt umístěn iyl v dřeví né pouze

lehce stavěné budově 300 Ktoj

dlouhé a 1 HO Široké v till ksždo

rofirfi podobno nlivnoHtí ve prospěch

dobročinný pořádány byly a vnitřek

rozdělen byl v nesčetné slánky

nich! pod dozorem jednotlivých
šlechtičen a pani t kruhu vyšších

ve prospěch chudiny pařl!ké prodá-

vány V úterý slaveno slavnoUní

otevřeni a tu v jedinkém té mór

okamliku obáceno místo všeobec-

ného veselí v místo zhouby a hluLo

kého tármutku kterými život cnafi

něho poctu ONob na dlouhá leta "trá
ven bude Temřř v tómže okati?iku

kdy obřady zahajovací ukončeny a

kdy nuncius papežHký budovy vy

stoupil vzniknul nad stánkem pro

tektorky vévodkyrfi ďUHen nená

mým dosud MpSobern po2ár kterýž
an látek snadno íápalných velké

spouttty nahromadfino tom bylo Siřil

se s rychlosti úZannou t&k že budova

témčř dříve než lidé uvnitř ne nalé

íajfcf i leknuti svého vzpamatovati
so mohli v jedinkém plameni se na

létala a než hasiči s baíenfm zapocíti
mohli již střecha na velké ono

množství zápasícího s plameny lidu

se uřítila

Zmatek jakýž po objevení požáru

uvnitř budovy nastal není možno

léméř ani si představili Vře hnalo

eo ku hlavnímu vchodu jeden trhal

druhého chtěje býti mezi ttmi kdož

nejdříve hořící budovy se dostali a

tak slabší k zemi strhováni a zápa

sícím množstvím Šlapáni Tím

ováem spfisobena při východu zácpa

následkem kteréž pak zahynulo mno-

ho tich kteří jinak snadno zachrá~

néni býti mohli O zápawu jakýž

při východech panoval uciniti

možií nejlepSí pojem z toho že při

hlavním vchodu hradba to přes 5

stop vysoká spfisobena byla a že

zadní přes tuto pak unikali se snažili

Práce zachranovací byly tu málo

platnými neboť dříve než k nim

éasu se nabylo a dřivé než z leknuti

lid se vzpamatoval sřítily se již

krovy a tak nezbývalo než co nej

rychleji plameny utlumiti načež pak

k odstraňování trosek k vynášeni

mrtvol a odnášení ranéných a popá

lených se vší možnou rychlostí při-

kročeno Mrtvoly jakož i jednotlivé

jich cásté dopravovány do paláce

průmyslového kdřž kladeny k nim

zároveň i vfici jež blíže nich nalezeny

sice fiinřno tak v nadfiji že tím ku

totožnéní mnohých jichž téla požá

rem k nepoznání zohavena se při-pé- j

Zdřsenf jaké! po rozšířeni se

zprávy o požáru tomto celého mést

e zmocnilo těžko jest ti představili

tř vévodkyní irAII'ork'
při [ol4řii dobrořinfiíbo

SUv priritrf ny {lrrnritiriy Orlin
skr kt#-r4- l J'l slroii v'd
PAlrfiVon lt vti ití v41iým a

Joi obvy ! tito ilvojtiáobh
umrtl v řo líns i rit nl ou In pío
biti t"i!

' 1'itHi oinvnov4rto v nr-lř-li

í n nám ý rrt lídnmlUm oduvt lál

byl výboru ktrrýl pod správou
svou tnt baiár doéinnotl při

jVhollo vyhořsiil ttk olřovtký
počrt osob lahynut rbios

M:f) H ItKřlíngí co přisp-ve-

na doplnlril sumy která! loft

skýrn výnosem bai4ra onoho pro
chudinu pařllftkou z(kánt byla

V jmrliimtutu úwjliikčm dán v

pátek návrh na sntlení platu lord

Hiluburybo co ministra itbranič-níc-

íáMítontí o aoolb íter ročně

co! mřlo býti projevem že snřmo

vna a politikou Jeho Jikoui dosud

v zápletcn řecké sledoval nesou-

hlasí Při hlasování poražen
návrh 1C' proti Cl hlanum

Anglickou vlihtuu vydána v úte-

rý proklamace kterou! vsem an

glickým poddaným zachování co

nejpřísnější neutrality vAči Kecku i

Turecku so nakazuje

Z Petrohradu došla v pondělí

zpráva o hrozném činu nábožcmiké- -

ho fanatismu kterýž v Iyraspolu
v gubernii chersonské spáchán byl
V okolí onom zdržovalo značně

přívrženců sekly kteráž vládou

byla a když 17 členfi téžo

najednou zmizelo vykládáno to že

prchli aby před trestem so zachrá-

nili říynl ale zjištěno výpovědí

jiného člena sekty kterýž ve vazbu

se nalézá že na prosbu fanatiku

těchto bylo všech sedmnáct soudru-

hy jejich za živa zazděno a mrtvo-

ly jejich skutečně také na udaném

místě nalezeny
VňíměA okolí pocítěn byl v

sobotu kolem 2 hodiny ranní prud-

ký otřas země jímž na mnohých
místech pravá panika vyvolána

V sněmovně italské stala se v

pátek celní předloha Dingleyova

předmětem delší debaty a sice ná-

sledkem dotazu kterak že so vláda

vfiči novému celnímu zákonu Spoj
Státft zachovati míní — Ministrem

obchodu oznámeno ?o vyslanec

italský ve Washingtonu pilní v zá-

jmu zorně pracuje a že prý naděje

jest 2e vývozu italskému rftznó

ústupky učiněny budou

Španělská vláda jest opětně v

úzkých a následkem toho vypsala
dle zpráv nedělních novou pAjčku
v obnosu 8000000 lb šterligfi
kteráž příjmy celními zaručena

býti má Výnosu pftjčky této po
užito býti má ku hražt-n- í výloh vá-

lečných na Kubě a ostrovech fili-

pínských

Z Cařihradu rozeslána v neděli

do světa zase Jednou zpráva že

šejk-ul-islame- nynější to hlavou

církve mohamedánské vydán byl
oběžník všem věřícím v němž

blízkost vypuknutí "svaté války"
totiž boj proti všem nevěřícím

ohlašován Jest

Z Athén oroamováno v pátek
že zdravotní stav krále stal se po-

vážlivým a že panují obavy o život

jeho
7v'r7 řecký dle zpráv paříž-

ských využitkoval prý zápletky
Tureckem k osobním Spekulacím s

dluhopisy řeckými a tureckými a

vydělal prý při tom maličkost

pouhých as 35000000 franku

J"ii4 vylfiř )som
Vibiii 'ífiďi i ponl n l4tap
kubánkA J ři tj v Nw Yorku

Ftr l Pulmi

Shtn)lf4 it lih dtřpíli V (ť
ť-r- u líiyamo velkou porážku
'nt%! i ktib4iití p

- I vilstiím
j-- n Hibibo zmocnili mll
onoho pomo I dyntmilovřa díla
V polt H lí po vyptriif nl skla liP
chystali s Jíl k opuítřnl tébol

kdy! tu vojnko ípanelnké počtem
I iou pod velením tí?fi It#y proti
ním vystoupilo Povstibi zaujmu-l- y

mely ponic velíce výhodné
zvliilé dřlo dynamitové výborných
služeb jim prok4talo a tak záhy

Apanřlové na divoký útěk obrace

ni Žo ttráty špnnělnké zuačnými

býti munely sou lití Izn toho Žo

gen ly generálním guvernérem
velení a hodnrntf svých zbaven a

žo do ŠpaněUka poslán bude aby
se tu před vojenským soudem zod-

povídal
I tředn americké rrpuhlire

Jcu-udtr- u

mají zase již novou revolu-

cí PovhUlcí dle zpráv středečních

nabývají prý stále více moci a pro-

vincie ťhimboraso a Camír nalézají
so již úplně prý v jejich moci

Z 7o"kinu oznámeio v pondělí
do Paříže že na hranicích čínských
v obvodu kolonie francouzské ob-

jeveno bylo několik připadl hlízo-

vého moru

Z Pomeroy O oznamuje se že

tamní solařské společnosti se spolčily
a Že prvým následkem toho zvýšení
ceny soli na 55c za bečku bylo

Spor bornlkft v uhelné oblasti
vo východním TenneuMee není dosud

vyrovnán a na 4000 horníku zastavi-

lo práci Stávka zahájena min týdne
následkem oznámeni žo mzda od

tuny o 14c snížena bude
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kily kriili- - ncHiifin tfli-siu'- - Juko mrazeni u
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llllí H lllťll':ili' ilílll pliíMny ]%} Jl HllV
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oheft vypuknul Náhodou jHem se avrh jeho na vyrovnáni rakousko-- u

nvilta lm nUm(nrk „
! uherské přijat nebyl Soudí se

rohu budovy as 15 yardft ode mne

Sotva že sem to spozorovala již tu

nějaký pán za mnou volal: "llořf

dámy rychle ven!" a strčil mnou

trochu nešetrně — k nemalému však

pro mne štěstí Jslikož již jednou
v hořící budově jsem byla poradila

jsem dvěma svým družkám by iaty
v předa si vyzvedly tak aby na né si

ilápnouti a tak klesnouti nemohly
V okamžiku tom byla jsem na prvém
za tří schfidkfi s budovy vedoucích


