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pů Dtibrané pivolsoi byli 4lol

hiiisroki 114 Polaned dMiii
ti ký d Krlice mléiá e vs vfiKnf

jk"l { ce!4 ř )a přr láků Uithn
polku K' 'I" i Lavoratori Ital-

ské líty tvrdí Je celým vibiuřcnirn

vína jest Franci která revoluri

nář íinsncn pxlK)řujs a některé
docela tvrdl 1 vyvolil revolucí na

jihu zúmyslně aby vojsko od sever-alc- li

braniu muselo býti povoláno k

potlačení nepokojů

Mintáfý tjden vypuklo povstání v

Carraře a v několika ulicích byli

zřízeny povstalci barikály Tél na
celnici obořily se ozbrojené davy a

snocnily s j( strálníky vypulivie
Dva K-- n hrm )vé byli zabili Ze

zbouřenců byl jden zabit a čtyři
raněui

Bendttký časopis (Oželte de Ve

necia přinesl ve středu zprávu že

bylo vydáno nařUenf k dokončení

vyzbrojení pevností na francouzských
bránicích a několik armádních sborů

obdrželo nařízení aby připraveny

byly k válce To prý se stalo pří V-

inou toho že vláda itahká nabyla
důkazů ža Francie pomáhá revolu

cionářům na Sicílii

V orbiku prohlásila atátoí rada

volbu radikála Marinkoviče za běle-

hradského starostu za neplatnou
Tím se atala roztržka mezi vládou a

radikály úplnou
Vůdce Ipanilských republikánů

býv ministr Zorilla vydal ma

nifest v němž praví Že ve Špa
nělsku brzy bude prohlášena repu
bliká a upomíná republikány aby
byli připraveni Anarchismu pro-

hlásí prý republika válku až na nůž

praví že anarchisté jsou úhlavními

nepřátely lidské společnosti a musí

býti bez milosti vyhubeni Ku kon
ci manil estu onlla praví: "Jsem

přesvědčen že nase idey a náň pro

gram na němž už 11 roka trváme
konečně zvítězí

V Tower Hill v Anglii odbývala
se ohromná schůze nezaměstnaných

Díl anarchistický agitátor Willi

ams vybízel k všeobecné vzpouře a

násilí

V Ifimecku vydán byl před ne

dávnem spis v němž obviňuje ae

starý hrabe Arnim že zadržoval ve

řejné zprávy v zájmu svých vlast

ních bursovních ipekulací Násled-

kem toho uveřejnil mladý hrabě

Arnim otevřený list kde žádá aby

starý Bismarck odvolal obvinění ta-ne- b

Že jej vyzve na souboj ÉHarý

kancléř odpověděl _ mlčením

V Bertini událo ae v pondělí dne

8 ledna aroceni nezaměstnaných
kteří a velkém davu počali vytlou
kat! okna a dvéře žádajíce o chleba

policie rozehnala davy tasenou zbra

ní při čemž n?ozí byli raněni a ně

kteří xatčeni V Charlottenburgu

vyhořela velká továrna a má ae za

to ie založeno bylo anarchisty
Ztráta obnáší 400000 marek
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FntnruHuký ntvmhula VaílUnt

ktvrý dne 9 pro bodil dynvuilo
vo parna v itiíoiovné poUniké v

Pařili by! v ktředu ptvn přd
oud uznán vinným a odbuzen ka

trpdia smrti Při přelíčení doznat

!e byl jíl mnohokrát trrutáti pro
krá l? vak omlouval tím ! tf
to je viun stav společnoti liďké

Také na pumu kterou boditi chtM

ukmdl prníze O vburha samém

pravil le lituje le nedocílil čeho

chtěl totil ie nespQftobil tak velkou

ipountu jak oomýilel an při hození

pumy vrazil loktem do souseda a lira

tato nedošla cíle Vyznal se že

chtěl zabiti některé aneb všechny

£leny ministerstva a některé t po-

slanců a le by radřji byl viděl aby
několik poslanců bylo mrtvých než

že některý t diváků byl přiSel k

Porota radila se pouze jen
25 minut a vynesla nález že shledá-

vá jej vinným bez jakýchkoliv poletí- -

čujících okolnosti Soud odsoudil

jej pak k amrti guillotinou což

vrah přijal se slovy: 4At žije anar-

chie!"

Ruský státní rozpoSet vykazuje

1000000 rublu přebytku

Vaillant nepodepsal doposud
žádoBt o rutlohť k presidentu Á
doftf za nový rozsudek prý'podeplíe
ale o tniloKť žádati nebude Za-

tím vak podalo k presidentu 15 po-

slanců Žádosť za jeho omilostněni a

podpisy daláí sbírá boulangista Her

bet Itepablikáoské listy schvalují
rozsudek a napomínají poslance aby
neoddávali se strachu před anarchi

sty kteří rozesýlají stále výhružné

listy o pomstě bude li Vaillant po-

praven

Volby do senátu ve Francii při-nesl- y

straně republikánské opětné
vítězství Vzhledem k tomu že kon-

cem roku 1894 bude se voliti nový

předseda republiky mají volby ty

význam d&ležitý poněvadž jak zná-tn-o

nový předseda republiky volí se

i sněmovnou poslaneckou i senátem

kteréž se k účelu tomu v jediný sbor

— kongres sestoupí

C Lacour byl opět svolen před-šedo- u

senátu a Dupoy domu po-

slanců

V Marteillu odbývala se schflíe

anarchista a ohromného účastenství

stoupenců tohoto bláznivého učeni

Shromáždění přijali ostrý protest

proti odsouzení Vaillanta a mimo to

resoluci ve kteréž broží se smrtí a

zkázou soudcům % porotcům kteří

Vaillanta odsoudili a presidentovi
a celé kapitalistické společnosti

jestliže nedá odsouzenému milost

Fapeltký tajemník Rampolla na-

lézá se v posledním tažení
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při kterémž lak ohromný počet fVI

t% své vzal i

Z iimTihtu německých to osaA

v Africe dochází zpráva že obnove

ny byly lam uepokoje které před
nedávnem sotva byly potlačeny
uornoro lenm nelibí se panství
zpupných Němců

Krajan zalit
Jan Korlovský známý hostinský

a starší krajan v Ledař Rapidsfch
la byl dne 13 t m pobodán V

Klniem jehož Kozlovský z hostin
ce chtěl vyhoditi Kozlovský za ne
dlouho na to ranám svým podlehli

ĚIAt I
jiriui gutemcrvTia

V mimořádném zasedání colo
radského sněmu jež dae 12 t m

skončilo byla navrhovaná ražba
státních peněz a zavedení mezi

ckých dollarů v plné ceně poražena
a guvernérovi aitovi za tento je
ho nápad dostalo se jen výsměchr
a — kožené medaile kteráž došla
Jej do Denver dne 12 t m Na

jeďnó straně metálu vyřezán byl
následující nápis: "Jeho exelenoi
Diviš II Waitovi na důkaz úcty
občanstva státu Celorado za schop-
nost jeho v provádění všeho toho

co není přáním a zájmem jejich"
A na druhé straně "iolorado V
ct Mexico' 4

Sam Welsor vrah C Mann

ingové byl dne 12 ledna v SaiatJ
Louis oběšen Šel na popraviitě
zcela klidně Když lékaři po po
nravě tělo ieho nvtvali ukázalo iea w 0 Ě

že Welsor dle útvaru mozk?
musel být chnromysloým ft

Jesse Powell farmář i W i "
chesler Ohio zastřelil se dne 13%
m a sice proto jak v zanecbanésn'

dopise udal Že pomáhal lynčovkVf
jistého černocha čehož se mu té£
zželelo S I

VOVUU AMIU ftliAUV

tkalo dno 13 ledna neštěstí Spon!

siy sněnu a ieau při nasuvši slrj '
vysypaly sa na bydlišti horník

Čtyři horníci zahynuli a něke- -

bylo jich raněno pokud bylo
xjistiti

ti Itením OinU y () 4jotí
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Blkflm bu Je # rff a 'OmU lí

on" kootfi v níktřni tfliíni !#

prafiWm snil v Konvikt! Mi
obhájci jmnovti '! dry To

mhUttnih K ti Klumptř
Jasta Heroldi fVilipnétti Nj#
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Ihnni do (I4 se prý pdiťi rto-vc-h

podrobnosti o taftem spolku

Omladina nlmeěfí j'řvoJjJo
neopomenou broiné objev f tyto n

Ulili tbervsné do světa telegraf i

vetL Členství spolku toho spoje
nébo hlasovacím práverc 1 -

molno doslei toliko složením povt
né přísahy jll vstupující člen se

zachovávat! nezlomnou po-sluí-
nost

t úplné tajeni řádů spolko-fýc- b

Atkoli vtálě nejou Jeítě po

vidoma jmíoa víecb ileuft přece

dovíJl ae kaldodennS e nových

tak byt nedávno zatčen pro členství

"Omladinj" filen aboru obecn'ch

atarifcb a miuV6 rady prainké

cnimý i oblíbený předák Mludo-čea- ký

advokát dr Černohornký

rVoídoilo při pohřbu jixtého
2ekébo vojína který 6 led jakým
i policintou byl Babit ku krvavým

▼ýtrínoatem Nejméné 2000 osob

ilo ta pohřebním prtvodern Davy

zabránily vojenské kapele bráti rpt-vají-

revoluční písně a provolávají-

ce hrozby policii Tato hodlajíc n

daný rozkaz zástupy rozebnati přiví-

tána byla deštěm kamení Když

průvod přišel na Příkopy hlavní tři-d- n

pražskou jala ne policie výtržníky

taaenými Šavlemi rozhánět! a zahnala

jenaútřk Mnoho osob bylo pora-

něno a 3 demonstranti zatčeni

V četké Skalici zavražděn byl

kupec Loewy a jeho 3 dcery Po

vrahovi není atopy

V Ufirdch udál ne opét jeden z

četných připadá Maďarnké surovo-at- i

Ve veHnici Mramorak volil m

starosta a většina obyvatelů podpo-

rovala německého kandidáta Žup
ni soudce byl ale rozhodně proti to-

rno aby Némec byl zvolen a zanazo

val ae všemožně o to aby zvolen byl

kandidát maďarský Ale veňkeré

domlouvání jebo nemělo účinku a

proto sáhl k "rozhodnějšímu pro-tředk-

Poiilal totiž oddělení 6et-Dík- u

k volebni rofamooti před kle

rouž shromážděn byl velký dav li-

da který rokoval o dobru obce a o

vyhlídkách obou kandidáta Četní

ci anil by jim lid nějakou příčinu k

násilnému zakročeni zavdal na roz-

kaz inpního soudce stříleli do lidu

před volební místnosti stojícího

Sest osob bylo na místě zabilo a 14

těžce raněno Mezi poraněnými na-

lézá se také několik žen a dítek

A Paličkovi rakouskému konsu

la na světové výsUvž v Chicagu

při jeho příchodu do

Vídní přáteli jeho velká ovace

Finantnl minittr dr Plener a

ministr předseda dr Wekerle

konali spolu porada v níž jménem

vUd rakouské i uherské učiněno

V Iriticki kolonii v zšpa lni Afri

ce srazilo se francouzské 7ojsko s

táboříc! posádkou anglickou na úze- -

mí doposud sporném Stalo pr se

tak za noční tmy při pronásledováni
S ďasů za něž považovali Francouzi

tábořící Angličany Beze všeho

počali do nich pálili a více

mrtvých a raněných na!é á ks na

obou stranách Diplomstické vyše-

třování v záležitosti té bylo a obou

stran již zahájeno
V Jiratilii dle posledních zpráv

nabývají povstalci opět vrchu Ad-

mirál de Melto nalítá se opět s vá
léčnou lodí svou ''Aquidahan" v

přístavu Rio Janeirském do kterého

veplul v noci ujda tsk střelbě z

pevností při ústí jeho Počátkem

týdne roznášela se pověsť že presi
dent Peixoto se úřadu vzdal však

později byla zpráva tato vyvrácena
Z Brutilie dosud dochází zprávy

čssem si odporující Tento týden

počíná se zprávami nepříznivými pro

povstalce Admirál Mello jest prý'
nemocen na palubě lodi Rpublicu a

to prý má na povstalce zlý účinek

V Rio Grande do Sul povstalci upu
slili od obleháni města Uage pone-

chavše je v rukou posádky vládní

V několika potýčkách jižní části

republiky utrpěli povstalci porážku
V Rio de Janeiro toužebně hledí

Vftřío ukončení bojů a to tím spí-

še ana žlutá zimnice mnohých obití

vyžaduje
Anarchismus počíná strašili nyní

jil 1 v jižní Americe V Rosario

jednom s oej větších obchodních

měst v republice Argentinské odkry-

to bylo minulý týden spiknutí anar-chistic- ké

kteréž mělo za účel zmaří-t- i

některé budovy dynamitem
V republice Honduras svedena

byla bitka mezi vojskem presidenta

Vasqueze a rebely v kteréž Vasquez
ztratil 100 mrtvých a 100 zajatců

V Pekingu zahynulo tři sta lidí v

kostele Stalo se tak dne 8ho pro
since pří výročních slavnostech

Hoch nějaký zahodil cigaretu do

hromady slámy která se vzfiala

mžikem a ipůsobon tím poplach


