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Cir Mikuláš jet piý idrrtsnpřestalo pracoval jsou obehnány tt í a á inuaiOMmi Krv-tv- e mueipřetězem policie a kozáků Na

Vřcchny školy jsou navřeny a

a neprosí víc o slitování ale lou-

ží po pomsti a chce spiavdliOMl
jak e v jrdné depili Otiuimi

je dělttictvo imocniO se jednoho
skladiště nábrjů a továrny 11a tly
namit Vláda tipoČdcla prmlrj
petroWje aby děluictvo ho ne-

mehla pstliíit ' plvvátii domů

Otec (íopon vůden dělnictva

ve srážce s vojskem střtlm byl do

plic a nalézá se v nemocnici

Otec Sergěj jenž kráčel po boku

jeho k carskému paláci byl stře

každém rohu jest urnďěna vládal

proklamace varující lil proti policie savřtla vtřkeré obchody
so siřrlnými (branímishromažďování Veřejnost je v

V Petrohradě nevUly žádné

MSKO

Um tahynuta — Ohievtká stJv
Jka a foladaiky titlnictva k tam)

měla odpovídat! na saluty 1 děl na

pwvuůtli petropavlovské Připou
fit f seže se připletl ostrý náboj me-

zi slepé jen náhodou a Že vůbec

nějakého spiknutí zločinného ne-

stávalo Směr jakým byly střely

noviny kromě "Úředního věstnl- -

ku" již od [iAtkU

nervovém rozruchu a veřejně jest

pronálcu náhled Že bude vláda

přinucena vyhověli požadavkům
lidu Vzdor tomu Že činí vláda

náležité opatření aby byly životy leu do srdce a okamžitě usmrcen
vypáleny nasvědčuje Že byly
vystřeleny s té strany kde jest

Z nemocnice poslal Gopon totomajetky obyvatelů chráněny
Novinky z Bruno Neb

Dne 21 ledna 1905
Hrozné neštěstí potkalo vážené

prohlášení délnictvu:
Přátelé a ruští dělníci! Není

přec kolují divé pověsti a mnoitl

majitelé menších závodů boji se

tyto otevřití Jeden den se pro

slýchalo Že byl M Smiroov ředi

cara více Mezi ním a ruským

bursa

Davy lidu které se tlačily na

nábřeží a palácovém mostě a bur-sovníc- h

schodech nedaly na jevo
nejmenšfho vzrušení Také car

ho krajana K Prochásku bydlící-
ho asi 4 míl od Bruna Manželka

jeho vypálila do sebe Čtyři rány 1

revolveru je Jou do hlavy dvě do

ramenci a jednu do ruky Na to
ská družina se nezdála býti pří

Píi skončení slavnosti třikrálů
kterážto připadla dle ruského ka

leodáfe na den 18 Icdoa a jež
skončila svěcením něvské vody

byt by býval ruský car MikulášII
málem zastřelen Zdali to byla
náhoda nebo vražedný útok ne

bylo dosud zjištěno Právě v oka
mžiku kdy v 1 hod odpoledne
vypalována byla salva z děl z

pevnosti fičely stře-

ly drobného kalibru nad samou

střechou dřevěné kaple která byla
zřízena na ledě řeky Něvy před
zimním palácem carovým a v níž

car se všemi Členy panovnického
domu Romanovského byl příto-
men církevním obřadům Jak se

zdá byly střely vypáleny z děla

přináležejícího k bursovní baterii

padem ani dost málo dotknuta-Ca- r

zachoval též podivuhodnou

národem tekly dnes proud) krve
J ist neivyšši čas pro ruské děl-nict-

aby toto započalo svůj zá

pas o národní svobodu bez něho

Vy máte mé požehnání V zítřej-
ším boji budu s vámi

Otec Jiří"
V obrovské schůzi lidu jež se

sešla ihned po srážce slavný ru

ský cestovatel Maxioe Gorki pro
hlásil toto:

si podřezala břitvou krk a sice tak

hluboko žc dýchala hrdlem Jest

opravdu s podivením že nešťast
chladnost Program slavnosti byl

úplně vyčerpán car přijal diplo-

maty s obvyklou vřelostí prohlédl ná žen nebyla sproštěaa straš-

ných muk smrtí okamžitou Ze-

mřela minulý pátek dne 20 ledna

tel železářských dílen Putilov-skýc- h

v nichž velká stávka vznik-

la zavražděn ale později shledá-

no že sc pověst nezakládá na

privdě Nicméně přispěla ku

zvětšení rozruchu —

Přítomně je v Petrohradě 174
dílen větších í menších zavřeno
Poněvadž panuje obava že bude

výroba elektrického světla zasta-

vena byío postaráno aby byly k

disposici zásoby svíček
Car vydal proklamaci v níž za

povídá shromažďování lidu pará
dování po ulicích a jiné demon

si gardové pluky a súčastnil se

dvorní hostiny
Policie napjala všecky síly aby

"Dneškem započala re vol ne v

v 7 hodin večer Pohřeb odbýván
hude v pondělí dne 23 ledna

v tu hodni d jpoledne ua katolický
vypátrala kdo ostrou ránu vypá
lil

Ruskuhrozí vážná krise Stáv hřbitov v Abie Nešťastná kra
Rusku
Carova moc bude roztříštěna

prolitím nevinné krve Oi e na

vždy odloučil od svého lidu

Gopon učil dělnictvo že odvo

jinka dohnána byla k děsaémuka která započala v slévárnách

Putilových v Petrohradě se o

strování a varuje pokojné dělníkybrovsky rozšířila a dnes nalézá se

neboť projektily označeny byly ta
takové jež bývají ve šrapnelech a

směr jakým letěly nasvědčuje Že

byly vypáleny z té strany kde je
bursa — Některé z projektilů
těch zasáhly vršek kaple kdežto

láni k "tatíčku carovi ' budu ú- -a jiné soukromé 030by aby se vytam na stávce přes 100000 děl
nlků

onomu činu Šílenstvím Sest dní

po porodu dostavil se 11 ní zá-

pal prsou a mléko se jí vrazilo do

hlavy Bylo to hrozné podívání
na děsně zohavenou ženu ležící

na zemi vu vUstní své krvi a na-

nejvýš bolestný pohled na ty drob

hýbali místům lede je shluknutí
lidu protože jsou -

úřady při praVe schůzích dělnických které

byly odbývány pronešeny byly

6pěšno ale dělníci byli strašně

zklamáni Gopon jeit nyní pře-

svědčen Že prostředky míru ne-

rzají ceny a že jediným prostřed-
kem k nápravě jet násilí

jiné vnikly okny do zimního palá veny ku násilnému rózpráŠ3ní
cé usmrtily jednoho policejního řečníky pobuřující řeči Také byla každého davu lidí který by se

dobrovolně nerozešelsestavena adresa jež má býti' po
Prvá' krev byla prolita a budeDuší velikého hnutí stávkového

ié dítky kteréž jdouce zbroceny
krví drahé své rodičky žalostně 11

ní nsříkaly Mimo
!

truchlícího

strážníka na místě a poranily dů

stojníka a tři námořníky KdyHjy

bylo mířeno poněkud níže mohlo
sláoa carovi a podepsána byla ve

schůzích tisíci osob jl prolito ještě více

Nyní stojí lid proti utiskovatese lehce stát že by byla usmrcena Tato adresa měla býti doručena manžela za zdě čtyři malé

dílky Budiž jí země lehkoul

je páter Gjpoo jenž tvrdí že de
monstrace odbývána býti musí
Kadí dělníkům aby vzali ženy a

děti s sebou a aby se bránili

iiVn a boj bude dobojován docelá romanovská dynastie carovi delegací dělnickou v Car
sh oje selo Adresa obsahovala pro krajnosti" Bibiíka Mazaocova jest takDoposud nebyla vydána žádná

Krvayá neděle jak bude nyní těíce nimicaa že Dr Jelíaekzpráva o tom ale převládá ná sbu k carávi aby odpověděl na
hled že bylo některá dělo nabito zajisté v historii ruské (jinačena

začala tiše Stávkáfr z dílen Pii

o jejím uzdravení pochybuje Ba-

bička jest jíž 7 roků stará TéŽ
žádosti ruského dělnictva

zimním paláci petrohradskémšrapnelem pro případ že by došlo
i babička Šťávová jest velmi těžcezaručuje se mu pro tu příležitost lilových počali se shromažďovali

časně z rána kolem svého vůdceosobní bezpečnost

k nějakému srocení stávkářů Ně

jakým nedopatřením však se sta-

lo že byl vypálen šrapnel místo

náboje slepého

otce Gopona a v 10 hod začalo'

pochodovali asi 12000 mužů žen
Tiskárny počínají býti zavírány

a noviny budou muset přestat
vycházeti Jestliže zastaví práciPolicie Dostavila rvoÍh muSatvn a dětí k carskému paláci Část

dobrovolné gardy Goponovy byla
_ - - -7

na stráž k baterii která tam stojí též dělníci ve velikých strojov
posud a utvořila ze strážníků ozbrojena revolvery někteří 1 o

státních ttávkátů měli klacky
nách pro výrobu elektrického
světla panovala by v městě časudvojí řetěz přes řeku načež jala

špičáky atd ale veliká většinase prohledávat! všecko co bylo nočního Čirá tma To by známe
nalo pro kapitál isty velké nebez jich byla beze zbraní Tu pojedmezi bursou a zimním palácem

nou pochod stávkářů zastaven bylpetí jehož následky jsou nedozírvymaži ua jevu ze jejua ze

střel vnikla do 6Íně Mikulášovy v né
V žádosti již hodlají dělníci

vojskem
"Chceme předložití caru )tú

ci" naléhal otec Gopon na pln
kovníka

níž byli shromážděni diplomaté a

srazila jakous zlatou desku se stě

ny Mnozí z diplomatů však
caru podati se praví následující:
Že petrohradští dělníci se svými

"Cesta jest uzavřena!' odvětilhned nepochopili příčinu pádu rodinami zmírají hlady že jsou

pronásledováni svazováni a udr tento

"Jen ku předu!'' zvolal stateč

ný kněz a v tom již za jeho zvolá

desky ačkoliv zpozorovali že se

děje pěco neobyčejného a že ne
ní odbývána recepce v sále Miku

žováni v otroctví že byli zbaveni

všech lidských práv a museli by

nemocna I ona jest přes 70
roků stará

Minulý týden bratři Říhové a

bratři Stejskalové vezli do trhu
south omaí-ikéh- hovězí dobytek

jehož měli čtyři káry Jak jsme
doslechli byli s prodejem úplně

spokojeni
Dnes nás z J& navšťvil p John

Škarka ze Schuyler a jak figura

ukazuje daří se rnj as znameoitě

Též žovíálaí sládek z Prague dlel

zde za obchodem

Dae 2 února se bude odbývat
velká taneční zábava u Vác Blat-

ného v Bruno O výbornou hudbu

postaráno
Přfští sobotu dne 2tt ledna

bude koncertovat v síni pana Vác

BUtnýho v Bruno Černého bílá

kapela Přijďte ji poslechnout

Zdejší Těl Jed Sokol připra-

vuje se na velkolepý maškarní

ples jejž uspořádá dne 22 úuora

Obleky jsou objednány až z Oma

hy Týž den odpoledne uspořá-řádá- n

bude v měaě nádherný

průvod Bude to něco co Bruno

dosud nevidělo Na zdarl

Zpravodaj

Špatný stav tělesné soustavy

dokazuje žo jsst krev nečistá a

játra v nepořádku Dr August

Koenig's Hamburger Tropfen při-

vodí zmřou a vyléčí poněvadž

účinkují přímo na játra

ním následoval rožku: "Palte!"zahynout! kdyby nenastala zrně

na a vojsko vystřelilo nad hlavy da
lášském v němž bývá obyčejně
odbývina nýbrž v síni jiné tán
zvané Maršálské ve druhém
křídle budovy Teprve později se

vu který se však tím nenechalŽe by raději pomřeli než aby
zastaviti Ale již dán byl vojskusnášeli přítomný stav dále že za
druhý povel "palte!" a kule neslystavili práce ale zaměstnavatele ovšecko dozvěděli

Střely vnikly do palácového sa smrt v řady tisíců stavkára a zatom dříve uvědomili
prvým hromadným výstřelem náŽe prosili zaměstnavatele abylonu v němž dlely kromě carevny
sledoval druhý a třetí a na ulici

prozkoumali bídný stav dělnictva

zbraněmi bude li učiněn pokus
davy rozprášiti vojskem

Majitelé továren odbývali dne

20 ledna večer poradu s mini-

sterstvem financí a usnesli se Že

nepřistoupí na osmihodinnpti do
bu pracovní Nebyři by však od

toho mzdy zvýšit Zavedení

doby pracovní muselo by

prý býti zavedeno zákonodár-
stvem

Počet stávkářů v Petrohradě a

okolí se páčí na 400000 V ob

vodu 12 mil od Petrohradu je j ž

každá továrna zavřena MWitte
předseda ministerské rady jest
zásadním nepřítelem stávkářů
Kníže Svatopluk Mireký přestal
vykonávati funkce ministra vnitra
a vjkonává je ministerstvo ři

nancí
Dne at ledna večer připojili se

ke stávkářům též zaměstnanci z

elektrických strojíren pro výrobu
elektrického světla
Nedělní demonstrace stávkují-

cího dělnictva a studentstva skon-

čila strašným krveprolitím
Od pověstné bartolomějské noci

civilisovaný svět nebyl svědkem

takového krveprolití jako jest
toto jež zhyzdilo poslední strán-

ku ruské historie Oběti jež

padly 11 oltáře svobody nebyly

posud přesně sečteny ale obnáší
dle depeší asi 2000 mrtvých a

5000 zraněných
Muži ženy a děti ubírající se s

peticí jejíž obsah jsme výše
k caru byli chladnokrevně

postříleni pěchotou a kozáky Bylí
postříleni když klečeli naulici a

prosili aby připuštěni byli k caru
a když v hrůze prchali tu ještě
stříleno bylo do nich vojáky ne-

znajícími milosrdenství a slito-

vání v

Když massy lidu kulemi šavle-

mi a knutami byly rozprášeny tu
asi 7000 osob se vydalo na cestu
k Carskoje Sělu vzdálenému asi

14 mil od Petrohradu kde car se

nyní nalézá ale i tento dav nedo-

šel daleko neboť byl vojskem na

všechny strany rozprášen

Krev nevinných obětí jež zbar-

vila sníh pokrývající ulice Petro-

hradu rozplamenila srdce všeho

pracujícího lidu a ten volá o po-

mstu Důvěra jeho v cara byla
zničena a on nevolá více po míru

ve sněhu válely se hromady rané-nýc- h

a mrtvých

a dvorních dam členuvé diploma-
tického sboru mezí nimi i vele

vyslanec McCormick tajemník
Eddy a druhý tajemník Miss ja-

kož i všichni vysocí hodnostové
státní vojenští a námořní dívají

Policie sebrala mrtví a raněné

dopravila do prozatfmné nemocni

ce v slévárnách Putilových
Jiná srážka mezi vonkem a lice se na církevní obřad který byl

dem udála se u brány Morskajaprávě vykonáván na Něvě Sťa3t
kde dav bit se vztekle s vojáky anou náhodou fičely střely nad
několik jich zabil leč tento malinjejich hlavami & odrazily se od

ký úspěch zaplatilo zde dělnictvoprotější atěoy na parketovanou
podlahu v bílém saloně 1000 mrtvými a 1500 raněnými

Když jiný dav se blížil k Miku

Hojně zásobenýt
První myšlénkou všech kdož

byli v saloně shromáždění bylo
lášovu mostu tu byl zastaven

dvěma pluky jízdy a pěchoty
fezoícký a azenafskř obctioů

"Nestřílejte - na dělníky! Od- -
vlmttnlhoďte své zbraně!' křičel k mm

ale tato prosba byla oslyšena
Že mrzký byrokratismus při-

vedl ruskou říši na pokraj záhu-

by že lid který je vyssáván neví
a nemá právo zvědět nat jsou

vynakládány daně a příjmy vládni

Že se následkem toho stal ži-

vot prostého lidu v Rusku nesne-

sitelným a že lépe by bylo kdyby
zahynuli všichni dčloíci ruští 1

celé Rusko Štěstí prý mají jen

kapitalisté vyssávaČi lidu a drzí

korruptnl úřadníci kteří ruský lid

olupují
Žádost končí slovy: "Tatíčku

carel neodepři nám svojí pomo-

ci a pozvédni svůj lid od pokraje
hrobu Dej svým poddaným pro-

středky ukaž jim cesty aby se

propracovali svojí vlastní silou k

vyššímu určení Prolom zdi dě-

lící lid od byrokracie dej lidu

svobodu a rozkaž aby úředníci

spravovali zemi ve tvém smyslu s

tebou opatř lidu spokojenost jež
mu byla odnímána a jejíž nedosta-

tek přivodil starost a sklíčenoBt''
Petrohrad skýtá vzezření oble

ženého města Vojsko je vidět

všude a má obsazena všecka důle-

žitější místa Škadrony jízdy

lid a asi dvě stě vojáků zahodilo

své pušky Důstojníci však na Bratři Somínové
v č 1321 William ul

Mají nu výbřr vidy hojnost
rriftia vficho druhu Jejich uzenářské

výrohky tSM se té nejlepiií povřuti 2

Přijďte a přesvCdíHe se! ObJednTky
možno ul nit tíi telefonem číslo A2I72

místě počali trestali odbojníky 1

vojsko pak vrhlo se na lid a rabi

lo a poranilo značné množstv

osob

že se utrhly krystaly z nádher-

ných svícnů ramenitých násled-

kem otřasu vzduchu střelbou
Mezi všemi přítomnými převláda-
lo jakés nervové napjetí vzhledem
k hrozícím nepokojům stávko

vým a když se seznalo co se sta
lo opustili vsich-- i bílý salon

spěšně a v paláci zavládlo veliké
vzrušení Generál-lieutena- ot Pul
Ion ředitel petrohradské policie
zvedl sám jednu ze střel vniknuv
ších do bílého salonu Byla veli-

ká jako ptačí vajíčko Gardoví

důstojnicí ji hned prozkoumávali a

přišli k náhledu že pochází ze

Šrapnelu který byl vypálen z ba
terie na bursovní budově která

Kozáci si všude počínali
a u parku admirality zabili 26

dětí Srážky mezi davy lidu

vojskem trvaly až do 4 hodin na 0 tm
čcŽ lid teprve vida marnost svého

počínání hledal ochranu ve svých

příbytcích

13 a Plerce ul Omiha Ht%

vymění s vární nový ručně zhoto

vený koňský postroj za starý

Navltlrte rán ob nirr doplJut-Huríl- iíír

rlebo drubu rldj o ruc 9ml

V pondělí odpoledne počal dav

opět pochodovou k carskému pa


