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Mucw udeřily n i město L Lucha
000 faněly a 1000 po-v-ta- icu

a ač dvakráte útok obnovil
byl přec po 5hodinném boji odražen
sanevhav ua po'i 100 mrtvých Po-

vstalci byli špatně ozbrojeni a mnozí
černěli střelných zbraní Neštovice
vypukly na ostrově Město Jamaika

mající 4000 obyvatelů bylo povstalci
vypáleno Mnoho menších potyček
bylo avedeno

V Nicaragua musela býti vysaze-
na poHÚdka z lodí anglické a Spoj
Státu k ochraně ccdtiice dno 2 května
o čemž zpravodaj ppojeného tisku
nemohl podali dříve zprávu poně-
vadž mu vláda tamní nedovolila a
musel poHlati tudiž dopis Ministr
revoluční strany v Corinto dnes již
poražené žádal na agentu londýnské
jedné banky pftjčku pro revolucioná-
ře a hrozil bude li mu tato odmrště
nu že nezaručí ochranu majetku
cizinců Angličan prosil velitele
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manželku načež nám mhh krk pod-
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Viámj dolar

Kdo má UHchovaný néjaký dolar

razeny v roce ]8!i5 mlela dobře
kdvi ní ho nodrJf Tak ho irniU'ch4
nabízí raň nbiratelé minci již nyní
f5 1'řiCiou toto poptávky hledati
dlužno v okolnosti 2e v r 1895 ra
Ženo bylo Htříbrnych dolarft toliko
1'JOO kunti
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onlavována v pondf-l- í stoletá památka
přijetí ÚHtavy a v Nanliville zahájena
v ton den vyntava kteráž na OKlavu

událoHtt té iiHpořádána byla

Zprávy oftobní

— Pan Tom Marek mladý ob
chodník re Scotland So Dakota
meškal návntévou u evých atarých
známých v WebraHce l'h te příleži
tOHti navAtívil nikterá cenká méHteé- -

ka a na zpáteční cent o navHtívil náň
závod Hylo nám milo jej poznati a

ním ho pobavit)
— Pan Fr MareS z Cula KanH

známý co ceHtuvatel po západe a npi
Hovatel neznámu cenkých onadníkn

kterýž po minulý rok zdržoval ho v
1 exanu zavítal v tyto dny do Oms
ti y Jelikož ma rtuť v nohou nezdrží
ae ovHeru dlouho nýbrž vydá ho opit
tento týden na centu a nice znovu do
Texau
— Pan Václav IJeck jeden ze Nta- -

rých OHadníkQ v Salině Co přijel do

Otnahy minulý týden a méli jme
cm jej viueti
V nedili překvapil nán náváté
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klidný víik buj zuří mezi Turky a

křeiťitiy pobiti Vamot Iťiský
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Ve VkUsritt na ostrově Vatirnuve
událo se děsné neštěstí pří oslaví
narozenin královny Victorie anglic
ké Pod károu přeplněnou lid o i

kteří jeli dívati se na vojenskou pa
rádu zbořil se oblouk mostu do zá

toky mořské Zároveň i povozy
které na oblouku tom jely sřítily se

s výío 100 stop do hloubky Šedesát
tři mrtvoly již byly vyloveny Mezi

těmi nalézají ae těla několika Ameri

eanft kteří byli ve Victoria uávňtě

vou Několik nešťastníku kteří se

zachytili padajících trosek se zachrá
nilo h lehčími neb těžáími ranami
Císař Vilém změnil poněkud Bvé

protianglické smýšlení a pořádal ban
ket na oslavu narozenin své babičky
Htaré Viky Zároveň chýlí se více k

Kiinku a dává carovi okázale hvou

přízeň na jevo

Jlinhlerstoo francouzské po úřadě
v paláci elysejském usneslo se před
ložili sněmovnů poslanců návrh aby
ostrov Madag3kar byl prohlášen za

francouzskou kolonii

lrtident trans váalský Krueger
roznemohl se chřipkou vzdor tomu
ale přijal členy reformního výboru
kteří mu přišli děkovat za omilostni
ní Všichni vyjma tří vftdcft byli

již propuštěni Místopresidetit Jou
ert a státní tajemník dr Lcyds ad

jeli do ISloomfontcinu ve svobodném
Htátu oranžském aby jednali tam o

společném vyzbrojení a Hnad i po
enl armád obou republik

MinUterstw italské uveřejnilo po
žadavek aby komora poslanců byla
zmocněna nlíhati gen Haritthieriho

který jest zod pověděn za porážko
Italu u Adua Navrhuie se v něm

aby byl postaven před vojenský soud

'r°l° a přičiň nijak
neomluvitelnýsb a za okolnosti které
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tw
? ''T''ned'al P y jemu podřízené dva
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"kal uřwiti kroky kterých bylo třeba
ku zmírnění následku oné porážky

seno p'irtniir na rukou ioio- -

rakoijk4 niítoJrIitelk4 raly Frí- -

ba 1'ieerota řfé byla b bry
pokojil m tím e #ch4!il pfogrm
HtrobacliAv a toiM oifodnA Že

týl ntlrin by byt j--
n tk pro jm

no v ftřvl ptirkfiiUtřovuky Neuma

yer druhý n4mí'-- k mil naproti to
mu ťelrou ti'i#c(oilickoti M
Motknn V pHlelo(ťh chvílícl

eUviumtl korilliolčiiích tt:i n vid
kem détn'lio neíti-t- í jel vyíádab
ni tinlce životů za oWř Jk již dříe
jnm oznámili chtil pohostili cir
vAerhny kdož ku hmiotem do

MoHkvy přilli i chudé obyvatedtvo
mofkevnki Tato velká bontína hida
ne odbývali na prostoře před palácem
PavlovHkým Car nařídil aby při-

pravena byla tabule pro 500000
boKtu a pro každého pohár a podo-

biznou cara a carevny ÍSVkolik tiaíc
kunft dobytka bylo poraženo celé

vlaky potravin a nápojft přiveženy k

této flavnoHti V očekávání velkého

návalu a možnoHti nepořádku silné

řety byly powlnny na mínto kde
boHtina mila býti odbývána a jež jeni
ani 3 míle od Moskvy vzdáleno při
silnici petrohradnké TéŽ vojsko bylo

ponlátio k udržování pořádku Tisíce
lidu řjelo ho k této příležitOHli až z

dalekého venkova a mnozí tábořili

b!íže místa hoMtiny o hladu po niko
lik dní Z rána v den hoHtiny kdy
nalézalo h na mÍHté jen as 1000 zří

zenců policejních a davy vzroHtly do

deHetitÍBÍcu počali ho ti kteři v

prvých řadách hladověli tlačiti ku

stol&m a celá hustá masna lidu tlačila

se ku předu přední padali píes poli-

cisty mnozí kleHali do postranních

hlubokých příkopu a celé to živé

stádo hnalo ho přes né Policisté

vidouce že neodolají proud Qm lidu

chtěli jeho pozornost jinam obrátiti

počali rozhazovati do zástupu

balíky ve kterých byly carské dary
pro Kolující Tím však ještě situace

byla horší a toufalé výkřiky umírá- -

jících mísily e v hukot lidu Sta

umackaných klesalo k zemi pod nohy

zástupu Konečné přichvátala na

místo policie a vojskem a zjednala

pořádek Z hostiny nebylo ovsem

nic neb stoly byly epřevraceny a v So

rozbito Ihnod započato a odváže-

ním raněných jichž Bia v příkopech
a na celé té prostoře zdstalo leželi

očet mrtvých páčí se na 3600 V
I

IZI! rí

kem 1282 těl a mnoho jich ješté leží
'

na místé neštěstí Nemocnice jsou

raněnými přeplněny a co chvíli umí- -

rajl nové oběti hostiny "smrti" kle- -

roubaruAk car připravd véma lidu
břeb odbýval ne o 2 hodiné odpo

lední sa přítomnosti 50000 lidí Těla
neanámých neb tich k nimž nikdo

Hpolkového křižáku Albert jenž byl
Htehdy jedinou ledí válečnou v pH- -
Hlave o pomoc a ten mu přislíbil ve
možné k ochraně zájmu našich obča--
nft neb občanu mocí ho Sp Státy ve
shodě ho nalézajících Revoluční
vláda za několik dm prohlásila že
honduraskó vojsko jež pomáhalo
vládě nicaraguanské povstání potla-
čili co nejdřtvo do Corinto přitáhne
a že musí tudiž vyklidili celnici a váe
z ní do Leonu přestěnovati Mezi
liru přijel do Corinto tež anglický
parník válečný Cannes a velitelově
obou prohlásili že béřou veškeren

majetek na tiO yardů od ustí dél
svých pod ochranu a nedovolí nikomu
ni něj sáhnouti Dopálený ministr
nechal pozavírat všechny domorodce
v Corinto aby je rozzuřil a pouštěl
je na vysoké výkupné a na to rychle
ujel lo melo za náaledek vzpouru
lidu který byl ke všemu jeStě opilý
rsiťili majetek a ohrožovali poořeží
celnici Ma to vystoupili angličtí
američtí námořníci do celnice "trhli

povstalecký prapor vztyčili vládní

nicaraguanský a britický a Spoj Stá-

tů po obou stranách Za několik
lodin přitrhlo do města přátelské
Viijbko z Hondurasu ale počínalo ní

tak drre žn celá ta armáda 80 mužů
s generálem byla zatřena do celnice
držena tak dlouho až pravidelná

vláda byla opit v Corinto zřizena

V Kahýře umírá přes třicet lidí
denně cholerou a pověrčivé obyva-
telstvo mohamedánskó ho bouří

plavokřídice luéního (Army Worm) 'minulých

počínají snaínou mřrou lUiti '"ii rořto aby tu doplnil garde-nřkterý- ch

rolech v Iowř blavné rob„ výpravného kuau "Chodové"
pak ▼ okolí Iorimor kdež v 36 ho' jež ve Wilber dne 25 kvřlna

aežraly plných 360 akrft váno bylo


