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lifte přibyl neox-káti- mi hnili
tlo pevnoti a posádka cítil ssfiá
Isdkem toho Jistou N#l náhls ob

J#il s Mie s looo mtilft a ndnřil

na tvrz Povstahd vnikli do fnta
Ivm proudy a mnoho domft bylo
i4!enn 4-- ti no po4lkín ISoJ

trval 4 hodiny h% to Kubánci uto
pili Útok hned na lo byl obnoven

po boji hodinu IřMjírfřti Maceovi

lidé znov ustoupili Od té doby
nenf nio určitého známo a postavení
Macea Ilovnř! o Msiiino flomeiovi
neví se ničeho Doba deirU trvá za

posledních dnft prelo silně kolem

Havany

(hntrál ('mnjmt bývalý guvernér
ottrova Kuby byl v Madridě zatřen

pro souboj s generálem Horraro

Žádný i durlantft nebyl poraněn
Vutný souil z generálu pozůstáva-

jící má rozhodnout! spor mezi Cm-pose- rn

a Barrerou

V lltwanf odbýván byl vojenský
aoud nad dopisovatelem "Ilarpers
Weekly" Dawleyem ku kterému on

nebyl ani předveden Neví so kdy
bude puštěn ze žaláře neb co se s

ním stane Úřady ípariUkó snažf

se dokázat že jest vyzvědačem po
vstalcA

Na Kubě ujal se vyslanectví ame

rického Fitzhugh Lee a dostal ihned

práci zakročiti ve prospěch uvězně

ného v Castlo Moro korespondenta

newyorského Dawleyho jenž vzdor

zápovědi úřadu užíval fotografického

přÍHtroje na vojenské linii

Náčelník Španělských liberálfl Sa

gasta pravil: Nemažeme dosud náte

žitě poRouditi situaci když generál

Polavija jenž Kubu tak dobře zná

prohladujo že bude tu třeba nových
100000 mužo kdežto £en Pando

právě z Kuby se vrátiví! pravil že

na ostrove je pouze 10000 povstalců
Jistě přeji si nejenom jako náčelník

strany ale jako Špan1 rychlé zákon

čení války ač nevidím že by státi ee

to mohlo poctivou cestou

I'ilibustrýHké výpravy na Kuba

ze Spoj tílátu pilně jsou vypravová-

ny a Unto týden opět dví lodi

Šťastně vyložily náklad zbraní a

střeliva na břehy ostrova

Odděleni povBtalcti kubánských

přišlo s vfldcem svým Koderiquem
do Laguirra při vojenské hranici a

spálili 40 větších domu a CO chatrčí

Také vennico Justiniana byla vypá
lena

Na Kubě po přf odu nového

konsula amerického Le počali prý
Američané volněji dýchati což

ovšem třeba hráli jen jako zdvoH--

Inatku dopisovatele novému pánu

Proslýchá se že autonomixtó a sepa
ratisté kubánští kteří nestojí sice se

zbraní v ruce proti mateřské zemi

ale pracují o dos&žcní samosprávy

pro svou vlast sbírají petiční listinu

ku Sp Státům aby mírnou cesteu

zabezpečili Kubě samosprávu pod
svrchovaností Španělskou podnbnfi

jako má anglická Kanada Zaručí li

se Sp Htáty za uskutečnění slibu

épanělikých není prý pochyby že

uloží povstalci zbraně Na listině

mají hýli podpisy nepřednějšfch po--
itikA španělských i kubánských Na

proti tomu tvrdí se na místech kde
známo jest dobře smýšlení povstal
ců že tito na podobné záruky zřetele
brátl nebudou a neustanou v bon
dokud nebudou úplní vyhlazeni neb
'nedosáhnou svobody své vlasti
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a politika K inka na věnci I u vnitř

7 shřomii línl v M

skv at&pt dojmy krvtvé rark4 ho

sliny pro !i-- I ve vode Vfřsjné
inlnAnl proti policejnímu prefektu

!'hovkym'i jest lak rozhořčeno
In jn yt silnou stráži kozákňsml
na ulici nechco H hýtl ubít On

totil odmrítll vojenskou atrál na

poli choínsWm řka 1 jeho poii-cí- d

k ndrlení pořádku doučl Tím
ovlem víei hna vinna na nf j spadá!
Kdyl jel kn přeblílce na mí-

sto neštěstí ohromné davv lid

větiinou spitého kamením a lahve-

mi ozbrojeni čekali na něj Milná

jízda ndr!da je alo ve sluSné vzdá-

lenosti Kozáci knutami mlátili do

lidu a tento rozkátiv í strhl tři
koní a zabil je
Číniko-rutfc- d banka dotala kon-c- ei

ku stavbo železnice skrze Mand

žurnko do 1'ekingti Země jež mají
v tom zájem zaručují se za linii jež
územím jejích povedou

Clmř Vilém měl zase jednou svňj
den ííídil osobně zkouSku hudby
která odjíždí do Moskvy k banketu
německého vyslance na počest cara

roručil kapele jak má hráti Tak

opravil plány lutheránského kostela

které mu architekti přinesli ukázat a

poručil aby dle něho bylo stavěno

Do roka má hýli kostel postaven

fllmecký kancléř Žádá Ameriku o

zavedení smlouvy o vydáváni pře

stupníku zákona

Ve 100 Jiusň v IJerlínfi dostalo

rozkaz opustiti město ve třech dnech

Příčina ee neudává

Nimecké listy praví že Francie

dala jako republika přílií na jevo žo

jest pouhým lokajem ruského cara

Nčmci pokouíií se zavésti do ve-

řejných úřadu na ostrovech samoan

ských samospasitelnou němčinu ale

brilický a americký konsul proti
tomu rozhodnft protestují V6bec

Němci hrají o to aby dostali nad-

vládu na ostrovech svěřených pro
tektorátu nejen jejich ale stejnou
míruu i našemu a anglickému tajně
podporujíce pretendenla na trůn

samojský Tainanesu

TxmhjnUi přátelé míru vyšlou k

J Pulitzerovi vydavateli Newyor
ského vorldu deputaci aby mu

poděkovala za služby jel časopis

jeho prt konfliktu Anglie se Spoj

Htáty míru prokázal

V Anrjlii při dvou doplňovacích
volbách do parlamentu zvítězili líbe

rálové

UcrbcUc bývalý francouzský vysla
nec při dvoře berlínském uchýlil se

i diplomatického pole do eoukromé

ho života a věnovati so chce zcela

vědeckým studiím Jmenování de

Noaillesa nástupcem jeho jest Apl

ným vítězstvím politiky nynějšího
ministra zahraničních záležitostí
Ilanotauze nad bývalým radikálním
kabinetem JenI do líerlfna chtěl po
slali demokratického vyslance čemuž

německý zahraniční úřad zabránil

J'ajet zaslal králi Menelikovi na

léhavý dopis v němí ho prosf aby
italské zajaté pustil na svobodu

Italaký kabinet utrpěl ve nněmovně
porážka ale král prohlásil le resig
naci jeho nepřijme

''wrtnflnt tta fcřá's f#opoldt J"t
totMý a král nalézá s na (okraji
úpadku Němuž prý zaptnlitl ani

vt ti osobni jjíř Ju

Kaly Htldund cn&ruA aoierírká
novinářku tsmřeli na otrovech

P Čině rtshývajl němečtí dňstoj
nlH k cvičení ropatého vojska

zjednaní tsk ryt hlé obliby in Jsoa
co den biti od svých svřene ft re

sinnjl x strachu před rabítlm
Jeden nich byl Jil Číňany zastře-

len

Irtnidrnt transvaaUký Krueger
odpovídaje propiiStnýii rfořmil6m
na Jejich díky pravil: "Jestliže mojí
malí psíci Jsou nehodní musím Jím
nsšlehat ale Jest mi to vždycky líto

Později musím si chytit velkého ha-

fana Malí psíci štěkají ale velký
ten kouše" Patrno koho velkím
hafanem selský president myslel
Lord Charobf rlain jistě v té chvíli
skytal

Jute Simon věhlasný francouzský
státník zemřel u věku 83 let

Německo uzavřelo smlouvu s Ja-

panem

Nový lah perský Muzsfler Kd-Di-
n

byl nastolen v Teheraně na trfin

svého otce

Z Kréty so ohlašuje vítězství po
vstalcA kteří ukořistili 4 děla a 200

pušek Na obou stranách jsou velké

ztráty

JHe berlínské depešo Daily News

císař Vilém projevil přání hýli kmo-

trem vnuka Bismarka Týž dopiso-

vatel praví že císař studuje dvojí
měnu

Konvence vzhledem ku otázce

moře Beringová byla ratifikována
mezi Bayardem vyslancem Spoj
Státft a lordem Halisburym předse-

dou mirirsterstva anglického

Zpráry oftobní

— Pan Josef Černík žoviálnf

hostinský t Kavenna byl v Omaze
v minulých dnech za záležitostmi
obchodními Sdělil nám že osení
v okolí Ilavenna stojí letos zname

nití a každý kojí se nadějí ie le-

tošní rok bude náhradou za oba
dva minulé

— Pan Václav Houfek konstébl
ze Schuyler byl v Omaze minulou
středu a co dobrý republikán neo-

pomenul se zastavit na chvilku v

naší písární
— V Prague Neb mají nového

hostinského a sice pana Jana Bau

era který v minulých dnech hosti-

nec tam otevřel a ve středu v zále-

žitostech obchodních v městě našem
meškal Bylo nám potěšením že

nás navštívil
— Pan čenský starý osadník 1

lowa City který mešká tu návštěvou
u dvou vdaných dcer navštívil nás
ve čtvrtek v průvodu syna svého

— Upozorfinjpme na novon

oznámku L J Paldy vyrabilelo
tabáku a doutníků tykající Re

novinky v jeho oboru pravlho
haličského (rakouského) raptf již
zajistí všichni milovníci nbVr-strujirí- ho

Mlupeékn 8 radosti

uvítají 5x4
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d41t V Braeli Wllfer Krb Sil
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Afnsriané v Ihviní tipl pr4 tsk
V filářirh Jsko potilc a řiotý

ko-su- l

Ihftwd ji! # pMrovatl k lomu

aby J osvojili Korrsspořidettt

Diwley stťlujs i M křOlé ic áe
rif s ním D"pottd pro poltěn nsbyl
ats Is stsn #s lak píxl

pftdiufrikoti kdyl optisti ostrov

Povstalci bijí se co dn s vojks'nj
bylo svedeno více bitek rAsnýml

výledky Doh4tl hřoíné iprávy
o řádění tojska které vraldí ranné
IlJ tté pobito do Jednoho Mfilié v

íO"m'" I povt1ecké tnajílele do-i- ti

jfnl nelfasfnlkflm útulku po

skytl zibilo Jinému vypíchslo od
tíněva'll řekl le neviděl povstalce
ženu jejll rnul bojuje v fsdách

povstaleekých I s dětmi děsným

spusolem povraždilo atd td Oba

velitelově povstalsčll neučinili iád

ných rozhodných pohybu Železnice

na celéia ostrově Jsou v rukou po-

vstalců neboť téměř každý vlak

jenž so odváží na cestu vletí do lřl

lÁtiny tykající se odsouzenců i
lodi Competitor byly poulány nej-vyšší- mu

námořnímu soudu v Madri-

dě Sp Htáty oznámily Že přijmou

výsledek rozhodnutí této instance

Miatská rada v Seville po příkla-

dě oné v Barceloně rozhodla se za-

koupili též jedeu válečný parník
vlúdé

španělsko hledá novou půjčku a

různé syndikáty nabídly mu ji Je-

den syndikát žádá rtuťový monopol

druhý skládající se z francouzských
a barcelonských penéžníkft žádá za

konceso železniční Angličtí kapita
listé peníze vládě Španělské nena

bídli Praví že dojde ke krachu ve

Spanělích V Londýně jsou toho ná--

hledu že Weylerova kampaň skončí

fiaskem a je řpančlové revoluci na
Kubě nepothičí

V Kancti fyňrilua na Kubě vzbou-

řili se Španělští vojáci proti veliteli

poněvač zakázal jim večer v parku
se sebázeti Občanstvo nemohlo déle
snášeti surovost a urážky zpilých
žoldáku a proto žádalo plukovníka

aby vojAkftm večer vstup do parku
zakázal Tento vyhověl 3 následek

byl vojenská vzpoura Surovci ně-

kolik pokojných lidi postřelili a kde

jaký obchod vydrancovali Nyní ke
všemu ješté žádají za sesazení veli-

telovo poněvač prý svobodu jejich
obmezuje

Na ostrově Krétě zuří boj na život
a na smrt mezj křesťan} a Turky
Poslední vraždí a loupí Křesťané

utekli se do hor a prohlásili unii

Bočkem Uusko varovalo Portu

aby nenechala dojít k zakročení vel

mocí ale zjednala pořádek sama

V Barceloně při slavnosti Božího

Těla vybuchla puma zabila 0 osob a

60 jich ranila Též v Jiných městech

byly nalezeny neb explodovaly pu

my

Lotipeiiul Kurdové přepadli děl-nik-
y

na dráze ze Smyrny do Karaby
v asijském Turecku a povraždili více

dělníku a mezi nimi též anglické
francouzské a německé inženýry

(tladstone jsa dotazován co soudí o

poměrech v Turecku pravil že jsou
skvrnou našeho století

Z Itálie oznamuje so kolisání mi-

nisterstva

ibnlXený soudní tribunál v Kahýře
rozhodl že komisaři egyptského fon
du neměli žádného pravá propfijco- -

vau peníze k vtprave do Sudami a
vláda jednala proti zákonu kdyl je
vyplatila Čtyři komisaři kteří hla
sovali "pro" (rakouský italský ně-

mecký a anglický) odvolali se ihned
1 tohoto rozsudku
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l4klln( k4mn k ftoAmn křf lld

hř'ln jřftomnotl
řlfl-hf- t

tlilomlifb'lni lru řliftft dfiA-mo- njf

miríff(i yíf:h wři'lnlkft

nt&tních

V 1'tMi J itAIt jilnř jiokraAo

váno v rnillfftiotjelt komtlifc)i Ko-

run i))iriki hýla yfrt]fu% lo no

v'lto [mrlamntn ti jř(Ufonottí krWe

na5íI vAichni Fítomn( odehráli n

do huijínuktilio hradu kdo holdovali

fcrili FrintiAtk Jom-- f odpovřdčl

dtkuje en vrnnii a lánku Uhr& k

jeho domu o které oytl touto n&vAtě

vou ni) jiřenvťdóil při[otiu-- ! Jo

niRle ířmž t proHiďrovatí jouie
vřrnoftí ku korun' kterou on tdčdil

již n&xturí Kvmu odcvtdá

&tty i iHiBtotožtířných oltitt caro-

vy hoMtiny ro lid které hyly

umařkány na rovinř cliointtké ležf

naháieny v jwdnom rohu hřbitova

vagakovHkého Iidó e v nich pře

hrabují pátrajíce tdai t tčch krva

vých zablácených hadru nepoznají
odfv pohřeSovaných svých milých
Carevna jfm prý od tů chvílo kdy jí

byl zvntován rozhah neítfutí celá

nervaní a jen velkým namáháním

drží ne aby až do konců slavnoHtí

vydrJda Carítí maníeló rozhodli
no žo nenavHtívl 2álný cizí dvnr

evropHký

JiorututHični alamiotli chýlí ne ku

konci a dopÍHOvalc!ó cizích lUtA v

SI on k v 5 počínají nlřízli vf ti i opojení
do nhoZ uvrženi byli nádherou a

lenkem a počínají poHiizovati střízli

vi celou tu komedii a ohromným
nákladem a lelkem vypočítanou na

svýAv I dlťpó oddanonti a nábožen-Hkd- io

otroctví lidu ruHkdio Hotva

že tito zátttupci cizího linku počali
pHáti pontkud pravdivěji ihned byla
uvalena na no celá tíže runkó cenmiry
a tak e ítalože teprve nyní i poítov
nich zpráv pravý tav vcí ne objevu

je Zejména němečtí correNpondentt

pouítí uzdu v5 nenáviNti proti Kunku

a nenechají ni ujiti ani té nejmenfil

přlležitOHti k odhalení dnných po

míro na Kuhí Tak Iioersen Courriei

pííe: Zatím co n kaíi rozšlapaná
těla iidttká pohřbívána hrála hudba

k tanci a opremovaní lokajové na

zlatých mísách roznášeli pamUky
"Vorwaortu" praví v článku nadepsa-
ném: "Krvavá carská korunovace"

Hnad car Mikuláň II chce nápodobili
Ludvíka XVI za jeho! korunovace

v Paříži podobné neicntí se událo

Ludvík sám pak zahynul na popra-viS- li"

V podobných projevech
ovřem zrcadlí ne mnohé přání Né- -

meft ale ani ti nejvčtií Kusofilové

nemohou mu upříti jistou porci

pravdy Car na plesu u velkoknlžete

Hergěje byl zaražen nedal se po
hnouti k tanci opustil brzy ples
Lid ruský jest rozhořčen a došlo k

výtrlnottti a krveprolití na Něvském
nábřeží v Petrohradě jak rakouská I ha fkm I aatllrkla mat m Int
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