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A'ťni docháí zpráva: 'Hro
né krupobití neo v sobolu
nad krajinou tne i Kolínem a Iab
íkkým Týncem Mrtvá duiná

po celý den byla zvčstl
děsné katastrofy Po 6 hod

vičer zahalila se obloha od severu

těžkými tmavými mračny hukot
oznamoval blížící se neštěstí V

zápětí se sypaly zprvu řídce ah

pak hustě po čtvrt hodiny s čer-

ných mrak Ci kusy ledu zvící muž-

ské pěstě Všechna úroda polní
je zcela zničena Obilí vymláceno
a zatlučeno je do země okopá
niny luštěniny i zelenina roztlu

čeny jsou na dobro stromy z pře
ráženy ovoce otlučeno — vůbec
v malé chvíli krásná úroda letošní
zničena byla nadobro Nejkrutěji
postižena je vesnice Tři Dvory 11

Kolína jejíž celý katastr jest zni-

čen Uída bude přehrozná Na

sena přišla labská povodeň tak že

z luk bláto jsme jen sklízeli za

stálých jarních dešťů trpěla setba

vymoklinami tak Že se někde ně

kolikráte musila pole osívati A

hrozné krupobití v sobotu kterýžto
den krvavým písem zapsán bude
v paměti ochuzeného lidu doko
nalo čeho nezničily dřívější Živel

ní pohromy Pojištěn od krupo
bití nebyl nikdo

Jak hrozné škody krupobitím
spňsobeny seznali nejlépe z toho
že jedině v okresích Kolínském a
česko-brodskér- n na více jak milion

zlatých odhadovány jsou'
Kondrovií 11 Kolína Dne 3

července po 6 hodině večer vznesl

se nad zdejší krajinou mráček že

kterého začalo volně pršeti po
krátké době všsk byl sem zaneŠen
od severozápadu nízký hustý
mrak jsa doprovázen velkým hu

kotem V okamžiku tom začaly

kroupy řídce padati po kratičké
době spustily se ve velkém množ-

ství a velikosti kachních až husích

vajec tak že až na 30 dkg některé
těžké byly Ve Čtvrthodině ve-

škerá úroda zdejší byla zničena
drůbež a zvěř potlučena střechy
taškové papírové a břidlicové

zcela rozbity ovocné stomoví zni-

čeno lesy rozmláceny a silné jed-

noroční výhony utlučeny Jest
se obávati že lesy i ovocné srto-mo- ví

úplně zajdou Jak veliké

krupobití zde bylo vysvítá nejlépe
z toho Že ve dvoře labuťském z

53000 nových tašek na střechách
rozbito bylo úplně přes 50000
Hída jest zde veliká neboť již
třetí rok jest ve zdejší krajině ne-úro- da

Škoda páčí se na 150000
zl a nikdo není pojištěn
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livě e vtoohlo Počátkem řef
vrnte itil londýnský řpř4VíM-i- j

"lírfl fablattu" rozmluvu

jdním Indem j nl líil
mu jak rottitírné kofo k valení
v Indií proti nynějlí britké uprá
ví" j I jit boftí nr7 ktí řákoliv

pfedr-M- a jel v lí zohb-dno- í í h

proti díHiiírímu lidu ať bramí-nů- m

ať mohaun dánům a ve vy

távAní hoipodáftké íly zuně —

bt f ohbdu na to co práv? lid

tamní byl morem a hladem vytr-

pí I - zachází al do krajnoMÍ
tu unesiir Itiýr h Kíhovor nvftj
skončil Ind onen přímo slovy:
"Indie jest dne pro revolucí zr-
alá" Sám jeden londýnský lit
píše pak: "HoČib ní v Indii při-

bývá Lord Ilamilton (ministr
pro Indii) měl by mít i bedlivější
zřítil k věcem které v Indii

připravují a snad rychle zrají"
O příčinách tohoto velikého jitření
v Indii vyjádřil se pak jiný vyni-

kající Ind rovněž v Londýně k

novinářskému zpravodaji cizího

listu: "My Indové jsme lid do-

bromyslný ale jsme od Anglíc

vyssávání až na poslední krůpěj
krve Iťevoluční hnutí dozrává
k činům Víme Že v Indii trčí

množství zbraní anglických víme

Že zeti budou proti nám v případu
boje jícny děl Maximových u ve-

likém množství v poslední době

Prity do Indie dovežených avšak

tři sta míllionů lidí toužících po

právu aby mohli aspoň jako lidé

Žiti dovede i nad tím vším zvítě-

zit! !" V zápětí ke všem těm růz-

ným zprávám a projevům dochází

opět telegramy o nových nepoko-

jích z Kalkuty způsobených
již Brity jsou ovšem

stejně utiskováni jako Indové vy-

znání bramínského Mohamedani
v Hikporu vzbouřili se totiž pro
domnělé zněsvěcení mešity — ne-

pochybně poslední to záminka k

odboji! — proti úřadům britským
Nepokoje v městě onom trvaly
celý den 'Ani silné moci policejní
však se nepodařilo aby rozehnala

zástupy lidu Téměř všichni evrop-
ští důstojníci byli poraněni Také
dva angličtí inženýři byli těžce

poraněni Jitření trvá liylo po-

voláno vojsko aby nepokoje po-

tlačilo Podaří se to snad v tomto
městě a snad i v jiném pokud

vzpoury budou jednotlivé ale co
učinili by Britové kdyby propukla
všeobecná vzpoura jako v roce

1856? Ač říše jejich jest větší

dnes než tehdy jsou poměrně
přece slabší nyní — majíť dnes
mnohem více než tehdy nepřátel
Mimo říši i uvnitř její hranic

Když jsme ntiženi záduclmu není

lepšího primtícdkii nud l)r Augusta
Kneniga hmilnirské Prsní tlié které v

drzku pocit duaivnsti úplně oJstraní
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borsko dochází zpráva: Dne dne
července postiženo zdejší okolí

krupobitím to minut trvajícím
Kroupy zvíci holubího vejce zni-

čily ftkoro celou letošní úrodu

Kroupy vážily průměrem a— 3 dg
ba našli jsme kusy ledu až 5 dg
těžké v průměru 4 cm U ná

kladního vlakn o 6 hodin: odpo
lední jeden brzdař ranžn krvavř

do hlavy Již ve Čtvrtek bylo
zde krupobití s hrozným vřtrrm a

bouří Co nezničilo toto zniči-n-

dn- - Hohuzel v ct-lč- kraji po- -
jiStČn je kromř vrchnosti jen farář
a jcd--

n rol dk chudší třída vesmčs

není pojiŠtSna
7 Iíořan se pííe: Dne 3 čer-

vence k 6 hodinč večerní strhlo
se nad zdejSÍ krajinou straSné kru

pobití Kusy ledu zvící slepičího

vejce se jen sypaly Tabule v

oknech jsou vytlučeny A což

hlavního — úioda polní jest ťiplnč
zničena! Včru smuuné vyhlídky
do budoucnosti! Pokud známo

zasáhly kroupy obce Semice Ve

lenku Chrast' Majdršajd Poříča- -

ny Hořany Tatce Milčice Pečky
atd
Z Millna dochází zpráva: Dnes

3 červencem snesla se kolem pňl

páté odpoledne nad zdejší krajinou
strašná bouře s krupobitím tak

že za čtvrt hodiny zničena byla
celá takmčř úroda NejvčtSí do-pad- lé

kroupy měřily až H cm a

vážily jednotlivě 1 30— 1 36 gramu
ostatní ř všecky stejné váži

ly po 9— 10 dekagr tak že pro-

rážely střechy dvojitě kryté taška

mi a zpřerážely zcela ostře včtve

ovocných stromů 3 až 4 centime

try silné
' MiMna píší: "Krutá rána

stihla naše klidné mčsto V sobotu

kol šesté hodiny večer rozzuřila

se dčsná bouře s krupobitím ja-

kéhož ani nejstarší lidé zde nepa-

matují Kusy ledu 10 až 20 dkg
těžké dopadaly na domy a pole

jež letos slušnou úrodu slibovala

a všecko téniČř zničily Hrozné

bylo podívání po bouři na zpusto-
šené mčsto i okolí Střechy a

okna rozbity silné včtve stromu i

s ovocem ulámány obilí a vfd)ec

všecky polní plodiny ztlučeny

polní zvčř a ptactvo z velké části

zmařeny Dobytek jenž byl v

polích do krve zranČn i nčkolik

lidí bylo omráčeno Pláč a kvílení

ozývalo se odevšad Škoda je
velmi značná Nahromadčné kusy
ledu ještě druhého dne ráno byly

l

aiezťny
--? atj rr tAUni ntlt ftnU

3 července byla stíŽena krajina

krutou živelní pohromou Po

ItOSPOIlEM

strnlcRlcké postavení kteréí zmínky r
kdy ne oper mluvilo o tom íe
riunutill Turecko k podvolení se Jejieh

byla doplněna v ten smysl by
banka nucena byla za ohromné

výhody jakéž jí stát v době míru

povoluje v době války poskyt-nou- ti

ze své hotovosti pokladní
aneb prostředkem svého emissního

práva všechny potřebné prostřed-
ky pro případ všeobecné mobili-sac- e

K návrhu tomu zavdala

podnět pověst udržující se v Paří-

ži tvrdošíjně jiŽ — od r 1870
totiž že v onom roku válečném
banka vzpírala se státu finančně

přispřti Ministr-preside- nt Méline

odpověděl na to že banka vyhoví
takovým požadavkům aniž by jí
to bylo zákonem uloženo za po-

vinnost což bylo by prý prostřed-
kem revolučním Pelletan trval
na návrhu svém odvolávaje se

k tomu Že ohledy na vlast její
sílu a bezpečnost musí být i vyšší
než kterékoliv ohledy jiné a Že

proto státu by mělo dáno býti
třeba i právo na banku a její ma-

jetek v době vpádu nepřítele do
země ruku vztáhnouti Tato slova

IVlhtanova vzbudila na krajní
levici hlučné volání jehož se také

poslanci socialističtí zúčastnili:
"Sláva Francii! Pryč s Němci!"
Méline vyslovil se ale i potom
proti návrhu dokládaje že Pelle-

tan vůbec nechce prý ani jisté sti

banky nýbrž že chce

přímo banku státní Pelletan ne-

odporoval tomuto tvrzení odpoví-

dajícímu skutečně stanovisku jeho
a jeho srtany radikální v celé této

Kielu U příležitosti té dodáváme

ještě že Leopold II opomenuv
zdrželivosti kterou si v Kielu byl
dosud ukládal a dávaje se unésti
krví německou jež proudí v žilách

jeho projevil za své návštěvy v

arsenálu kielském veliký obdiv a

nadšení pro loď-tv- o německé

jehož rozmach a vzrůst opravdu

prý "potěšil srdce jeho " Jest

přirozeno Že po takých projevech
vládce belgického Francie bude

asi kvapem — vzdor tomu Že

většina lidu belgického jest jiného
smýšlení — hledět napraviti chy-

bu kterouž učinila když hranici

svou oproti Belgii nechala málem

na dobro neopevněnou
Prfsitlčnt luturt na Kus OfTici- -

osně sděluje se z Paříže: Presi-

dent republiky odjede z Paříže

dne 8 srpna popluje do Kron-štat- u

bude 23 v Petěrhofu a po-

bude tam do 26 srpna Dne 31

srpna bude již zase ve Francii

Provázen bude na Kus ministrem

zahraničných záležitostí p
Jlano-tauxer- n

několika generály a místo-admirál- y

Úvěr — obnosem pňl
millionu franků — na cestu jeho

byl již sněmovnou jak známo

povolen "licho de Paris" podává

zajímavá odhalení o příčinách

proč návštěva Paureova na Rusi

jiŽ na dřívější dobu ohlášena byla

potom odložena aý na konec srp
na V Perlině zvěděli dobu kdy
Faure má do Kuska přijeti a tu

napsal Vilém II list caru v něniž


