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CAROANZA CHYSTÁ SE PEVIIOU

RUKOU POTLACITI POVSTÁNÍ

S0I10RY A OSTATNÍCH STÁTŮ

Středisko povMáni bud- - obklíčeno vojsky fecle-rální-
mi

- Mexické volby budou konali

v clen čtvrtého července

s'':rktl

o

zív ' y Ir--lluflM pnvstilit V Honoře lii'hit
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Mvilwi (hislalit se naiUťiiťho uvíláiii héliem jeho eeslv ' lairedo Tes do Mexiku Mést a Na kužtlé

stanici velké záMupy lidu jej oéeiyiWMly n uspořádaly mu ovaee i
id sluhy mdéá so ve Vera Crnz

iih oryanísiije silný shoř

1'i'i'ilní oznámení souhrnem pni
ví ze povMiiní i'iivrrui'ru státu O obnovení monZelrniČní zřízenci

archie v Uhráchicfilťťiis a Mii'lioin'aii sflluiln že

revolta proti Tiixpamii h la pot la

i'emi že siluaei' v Oiierrefo je ne-

ve Francii předložili

svoje poadavky

Mexiko Měnio Mi„ duh

tm Opatření iin' IiiIi-iiIi-

lihly V I I m1ImJ' stálil Sn

lutry haliiicnjí že ústřední l'tili

připravuje st obklíčili m v I íi

ji V Sliti ocelový lil KnilnMII II lllťí
líni potlačili silnou rukou spora
tliekli pOVstállí V jiných ěáslech

pl
tl i li v

1'i'i'iliiíi'i odboru vniky vydali

právě soulllll událostí lul propili'
nutí revoluci v severním t t i

Současné pak vydánu bla sbírka

projevů věrnosti Currnnzové vlá

tli' které podepsány jsou téměř

každým státním úředníkem a vo- -

III VÚdcCHI vyjílllll j'' lěell

klcřl otevřené se připojili k ml

Imji Sonnry Tento sonpn projc-

VÍl VřnioMi Zlili I

by Ml' liasvédéo-

vnlí c celá zeiué h výjimkou ně

kolika iiii'iIi iVinIÍ slojí pevně n

pííloilllioil vládull
Vedle střílní vlády Honory jen

ilviv Mální úředníci post ii vil i se

proti přítomné ndiniiiist raci hon
to LTiierúl Horlum llsliiiilu ví'

lnlimi Komrr'aííž l!(i ťfS
jmlá menší vvtivnoMi v uuilseli

posádkáeli nn jiliovýeluMli" státu

1'tU'hhi hyly nolliiéetiy a že zliývn l'llleoilZ'li'ih Železniéníeli
'
ZÍl

jrtliinný horh tialee-n- i

mrtvi

llÍMoiíťck N I 'í'i iluhnu

K hlnlié II ibfld llldeilé UeVy-
-

su"llené trnnedii dnšlo nn fa Ilo1

lakuhii Wolfa mibzající se lií
mih' směrně ml Tnille lake Me

Leilll tklts Mlln lilkllhil Wnh

la jeho manželky jejich pěli dl

lek a I ha na fainié ziniiéstminó- -

io kleií všichni íejině usmrceni

hyli střelnými ranami luileeiiy

hly sousedem lohlielll KritlIelU

Krufl Uejirve Vstoupil do slá-j- e

kdo nalezl mrtvolu lakubii

Wolfa n jedné jeho dcerušek

Soused zahájil pátrání V obydli
V jehož přízeinkll nalezl mrtvoly

paní Wolfové a ostatních dítek n

hocha nn farmě zaměstnaného

Nikdo nebylo nalezeno žádných

stop zápisu dle zpráv z Wolfo-

vy fnriny n poněvadž Wolf pokud
je známo neměl žádných nepřá-

tel šerifova úřadovna nebyla s ly
podali žádné vysvětleni hrozné té

IrtiJíoilie h' ale jisto že všichni

hyli usmrceni střelnými rnnaniu
ježto kousky patron hyly naleze-

ny V okolí obydlí i sláje Z ěcliož

se soudí že mnoho run bylo vy

páleno

Jediným ěleiiein rodiny který
unikl vražedné střelbě bylo ne-

mluvné ho! va rok slaré které na-

lezeno hylo vyhladověno a sešla-hen- o

z čehož se soudí že hronuld-- 1

ii vraždu byla spáchána nejméně

dvacet ětyři hodiny před líni než

usni mrl vol bylo uulezetio

Došlé nciii zprávy z Turlle laike
ncmlií vnjí podrobnost í ohledně

hrozného nálezu a zločin tento se

považuje za iiejzáluulnějHÍ v

iinnálecli Noři li Dakoly

Autority v Tulilo íaike inují zu to

h hromadná vražda spáchána by-

la jednou anebo více osobami kte-

rým beze stop podařilo se zmizet!

Wolfovu fnriiia je obklopena jiný-

mi farmářskými domovy a je po- -

zeiieň odlihlsoviil svolání vSroheejieí státy repiildiky spolu s vojen

skými shory jsou luyáliiími ('nr- - né stávky nehnilou li splněny ná

sledujíeí požadavky: Ziiároiliiíní

OBČANSKÁ VÁLKA
V MEXIKU JEST JIZ

V PLNÉM PROUDU

Prudké boje rozzuřily se

o olejová pole v okolí

Tampico

til raso Tcx„ L'fi diihiui —

Ohěiinská válka v Mexiku jest v

plném proudu n hlavní zájem sou-

st řeďuje se nyní tm hoje jež ro

poutaly se nu východním puhřeží

repiihliky právy z Tnmpieo zí-

skané V dli ll lez pře ( 'liilillilllllll

Mřslo a Torreon sdělily že pnul
kť l¥it Jsou v nroiuluw výcliod- -

ranzovi' vladé s výjimkou Soiiorv

a éástl státu Sinalou Želellie přijetí l0 pniec ZIIOVU

zf ízeiieň kteří hyli propiisir-n- i ná

sleilkein únorové slávky n iiznánl

národní unie Konifres ohřát ii se

na premiéru Millerarnla uhy wi

Iďuéil V prospeell propust eliveli

ilělliíkfl lile te odepřel tuk léi

'"1'ichoslápek" John-

son ve svém doinovř

WYslerville O L'li tluliiia

Wíllílilii JI lolinsnu víeoheellé

zvaný "liclioMápkem" praeuvník

Ameiielié prolihosl ilisíó Hiy"
klelý "jedno oko dni hy Anylii

sijehou udéliil" hyl ikmIhcim' uví

iiíli KoiiuTes ohrálil se k fruu
eouzslíéniii lidu uliy podporovalstálé Zacaleciis ii 1'asciial Orli

Hudaprs!' 'JO dubna — Ameri-

cký korrespondeiit navštívil iulmí-i- ň

u liorlliyho ueilávno zvolené

ho regenta 1'lier uhy vyzvěděl ně

co bližšího o plánech v zájmu ob

Hovení nioiinrchie v 1'brácli

Ilorlhy naznačilj že raději hy mlu-

vil o zelí nežli o králích ale přece

jenom projevil nehol u luiziuiciti

proč ťliři potřebují míli koruno

vniioii hlavu v ěele svého státu

"1'hersko není dustuteéiit" politi

cky zralé aby lid sám Nobě mohl

vládiiouli" prohlásil "HoImcvÍsiii

a první revoluce ukázaly že uher-

ský lid není uchopen řltUli své

vlnstní osudy Musí být i silná ve

doučí ruka jež hy íiknzoviiln ce

stu Tisíc let staré 1 radiče n tisíc

let stará kousl iliiee jsou zárukou
ž moje země může hýli řízena

iiioiuíťelioii" Na otázku jak n kdy
bude monarchie obnovena

Ilorlhy následovně'! —

"Dojde k'její obnovení později
už lid se uklidní a přítomné revo-

luční a zmatené poměry se urov-

nají l'nk lid bude požádán aby se

rozhodl chee-l- i republiku anebo

monarchií Myslím že so rozhod-

ne pro monarchii Cherský král

vždy hyl vázán uhy spravoval

Kubio vn stál Michoucim Violin'

lllll i Ilicll lil' IHMMIlIllf illl SC Zeduil uhlíky

příliš velké množství stoupenců n

Hicu pohrežnícli plaiiinaeh kde se

nalézají velká mcxiekil olejová

pole 1'oihiří-l- i se tovstiilei"ini

zmocnili se kontroly nad Tniupi-eo-Tiixpii-

distriktem hilde to
Stávka holandskýchjsou prniui-dcdo- inu loyilníiiu vo

skv Zákonodárná hiátu Zacilte

his ziivrhlu stanovisko Kstnnlovo
iiiimenali velkou ránu pro vládudopravních dělníku

skončila porákou

línají '! iliihna llot lenlaiu- -

ii obžalovala jej vcifzrinlv kdež

to Iťumliilurn Mii'lioiiciniu hcsmli

In Orli Huliio a jiiďiioviiln l'rí
um SciTiinia Mcremliiiiiii jeho uá

StlIplTIII (Il'lll'l'll HllMIOII I lit III

líc iřiiviTiiór slálu Siiuilon pro

ílí a amsleroilamšlí dopravní děl

níci rozhodli se pro návrat do prá
ce v pondělí Slávka kleni tmi- -

lan po svém návratu do domov

ského města Jeho spoliiohénné u

VÍluli jej hned ( 'olllluhils luh'

dnveileil hyl ilo stálnílio ilolilil l'o

krátké í'1'i'i zde vseill ilo aiilomo

hilu a odehnil se (lo Weslerville

leho muiiželkii je tu zaměstnána

jako slenne-rnCk- u tu hýla prv-

ní j' Í''J ii vítnlu loIniHiiu má v

úmyslu po iiékolikudenníni ud

vydali se na přeiliuiskovou

eeMll po Spojených Stáleell V záj

mu přísného provádění pmhihié-níh-

zákona Má v úmyslu vrá

liti se v září do Anjrlh' n pokrnéo

valí tu v práci v zájmu prohihíee

Zékrniční stávka
i i i i

liliisil vrniosl 'nrriiiioví1 vlioh' n
i deset týdnu skončila porážkou
lélníkú kteří vrátili se do práceniiii'Í m list il vil i lu'lj'ily hoiioi

slďlio vojsku ilo Mátu Shnilou
za starých podmínek Vyjedná vá

CniTiiuzovii jejíž hlavní zdroje

jsou ve vývozních daních v olejo-výel- i

polích v Tampico

(len Krniieisco Miirtfiiín je ve-

litelem ťeilernlního vojska v ohlu-Nlce- li

výchmliíího pomezí a sho-

tům revolucionáři"! velí (ícuerál
Arnillo (Iomez hývalý federální

velitel Miirtfiiia má pověst o

uciierála n vyziiainenal se

v hojích s Villou kterému zpfisn

hil porážku ii liminez roku IÍM7

Vfnlei mexické revoluce proti
Carranzovi oztuimují celou řndu

nových úspěchů Dcserce z řad IV

derálnílio vojska jsou nn denním

pořádku dle zpráv z Aiíiiii Priela

Kile v přítomni ilolii" iuicliái'j!
divné ze sousede neslyšeli výstře

hp (íciicról Alvnro Olircifon liývii

lv ministr války kterílm Mát Ho

lí hylo zahájeno zn účelem zukon-čn- í

hoykotu holaiiilských lodí

lerý proklamováú hyl Meziiiáro

lni ťederaiu ilopravnílio

lů Krnft dle svého vyprávění
iiziuiineiuil v pálek ráno prádlo

vyvěšené před obydlím a když v

v sobotu prádlo viselo na svém

svoji zemi prostřednic! vím-
- Hvých

ministrů zodpovědných parla
ineiitu Konstituce Uher je zniiéně

podobná konstituci AukIíc ale

Habsburkové jí éuslo zneužívali

noru hí pcj" mít i

prcNÍ(li'iit'in n

P'iM'i'iil llcnjaiiiiii i lili jclio kinu

pnniií fciliffl lirní iiámo Mu hi

zn to h' olm oiuiNlili Mimiko Mí
místě opět odebral se na farmu

IVancouzské vojskosto po olnlržcní spolflilívýcli zpráv
lludoucí uhersky Jrál bude vlád

nouli v přesně demokratických
mezích u zájmy lidu budou chrá-

něny dodatky ku konslituci" Na

do irpKttiK) Konce

Chieaíro III % duhiill — N'i' utkalo m v bitce 8

slezskými dtdníky
lotaz může li iinzmiéiti kdo buautorisovaná slávka železníěníeh

zřízenců v rliíeaH'ein terminál- - Keťasové s cukrem
íiondýn' L!0 diihmi — nnciiéiiíiii distriktu vyvinula se v zápas

ztráty v hítee v Trzyniei ve Hlez- -

de nepochybně příslím uherským
králem odpověděl llorthy zápor
ně "To je otázku na kterou ne

mohu poskytnout! odpověď" pra

až do trpkého konec l'ovslale

élí" zřízenci jsou rozhodnuti setr

lihy se přesvědčil co je h Wollo-ví-

rodinou

Jakub Wolf hyl tri rok A !ár u

posledně spatřen byl sousedem vi

ělvrlek Má se za to že zloěin

spáchán byl ve ělvrtek veěer ne-h- o

v pátek ráno I'snireeiii byli

vedle otce u iiialky
Hl-lcl- Ih-rl-

lOIctá Mary H lclá Kdna

Lydía 1 letá Maria n in roků stu-r- ý

hoch lake llofcr který nn far-m- ě

byl zaniéstnán

Filipínci žádají

ku mezí dělníky a francouzský

moderními piráty

Washington D (' -- (i iliihna

- Kouěiisná sítek ulaee s cukrem
mi vojáky' ohciinskýmí pinhimí

vil "Nepochybné nikdo v 1 brachvalí nu stávce až do splnéiu svýel

nožndavkň kdežto železniční ú

ž Honora pslaví ho proti nrriin
ovi5 vládí Oloi mlclinili w k l'a

CÍřiklI pí('M'Nlát Míclionciiu Illl'

zřojmÍ! líill zfistil zn ()

lri'K'tim jolo v Hi'áŽi'i' mezi po

VHtnlri a vláilním odílcm v Crni

trcrns nřkolik míl jilioápiiilio od

Mexiko MfstH dm' H iIhImiii do-jiÍ-

psiiný llillciii kterým vtlilcl
vliiilnílio oddílu livl zván aly se

pNpojíl k povMiilcum hýl ziifliV-ce-

když shory povMuh-- hýly

rozprášeny
Má Ne za to íc ciicrál líill zň

Mni v iozai)í„ uhy hnile lí iiioni
řijcdimtil rozfiráňcii1 Immly Zapa
tíslň v Mond ih 'n'l tímto linu

a polskými četníky jsou oziuimo

vány v herlínské depeší Centrál otázku tuto zodpověděli nemůže
je "pirátstvím tak kolosálním a

ředníeí jsou rozhodnutí nepovolili 1 iiiiuilin iiiitini ni fi nic lilUi o
zločinným že kapitán Kídd a vsí

ní novinářské kanceláří MnjorStávkující iiéinili konec vsetu po
ehní ostatní proslulí námořní lu iiemrižc říci na koho volba uher

ského lidu padne" llorthy unznaInmnoi svCch vfldeři O liroviialil rouiiiouiMl velíte) francouzského
ii píci vyhlížejí jako dílky neděl

stávky zamíimilím návrhu na ná oi i i u iiv usmrcen esouzi' vy
ní Školy v přirovnaní "dle pro- - éil že příloiiuia vláda hIhií se peé

lívě o konsolidací země K žádnévstaly když francouzský velitel v
Vlili II" 'IH' ' " "

brzkou neodvislosthlášení senátora rappera z KulisaYzvfiíci io ohdrzciu intormuec o
níci oznámili Že situnec se lepši

skrytých zhraních nařídil oddílu sil v senátě v řeci proti kořistili

etví Senátor prohlásil Že kon- -
Manilu I' l„ W dubna - De- -francouzských vojakfi a olooin

a že osmdesát tří přcHimoviiefcI

mužstev je v práci

Předpověď brzkélio
mokrat ieká stranu filipínská seským gardám nly provedly protím nejeví iMnt: ohavy poič- - servut íviií obchodníci předpovída-

jí Že cukr bude stálí brzy fiO cen

tfi libru Cituje běžnou zprávu
hlídku Poálo ke krvavé hijcc v

ípojílu ku straně nacionalisli- -vinli posádka V Mexiko Meste niíi

10000 mužři Vládní (iřediiíeí vAe- níž délníetvo (tosléze hylo rozprá cké v požadavku o povolení bez

mu rozhodnému kroku nedojde
dokud poměry se neuklidili n do-

kud nebude známo je li naděje mi

získání spravedlivějšího míru l-

íného bude lí nuceno přijmout! mír

takový který nemůže býtí zván

spravedlivým Nepochybné ITorlhy

měl nu myslí snahy maďarských

politiků pracujících pro revisí

mírové smlouvy n Maďarskem na

kterou není valná naděje

pádu Carranzovn 000000000 li her cukru bylo ne- -
lalších odkladů neodvíslost! Kil -šeno Hoienccká plchiscitni ko- -olieeni' mají vm h tento zámřr

Washíniřtoii I) (' a dilhnu mise mmlaln svého zástupce do to
pítiským ostrovům i kdyby splněselže dávno posláno do Kvropy sená-to- r

přimlouval se za zákaz vývo- -— Odhor stálil pokud mohlo hýli holo distriktu ahy ohnovíl pořá- -

Porážku póvMaleekýeli nhorfi

zjiátřno chová Hf zcelfi neutráliié
ní tohoto požaiíavku ziiaiiienaio

uchýlení so ku zbraním dle pro-hláše-
ní

sciiáloru Tedoroa Hamlíko
lekgenerálu Arnilfo Oomeze jež ia zu cukru dokud potřeby Ameri-

ky nebudou opatřeny Senátor pok rcvoltí v Mexiku proti Carniiinadiv olejová Mředisko 'luxpam
ukazoval nu obrovské ziskyzov' vládé Osohy které jsou do 'ílíiiínci prohlašují že není zeebidne '') duhiiii vládními shory pod Okrádal domovy

Pti f iil'ííí ti Itít wlíHltlDll!hře scznímeiiy h uďilostmi v M žádnícb příéin k odpírání nuku- -

v dobe pímrbu akcií všech cukrovarů jako na ne- - CaíllaUX propuštěnxiku uvu i mAiiJ že Carranzovii leěiiéní slibu daného Hpojenymir § " i

vládu nehude se mo") proti vzrft 'Awí l:PS- - i byl tia svobodu Mtáty
íos AnirlcH Cal„ í!0 duhriH

slující revoheí udržet i déle nežli

Iřiinell Kíntf Kí rok Ti Mirý který President UruguayeW dubna - JoseplŠedesát ilní přikládají viru pru

hláíení generálu Halvíolor' Alva tvrdí ž jeho roiliée hydlí v Kun

snu Cit v hvl zitéeri zde hW oh Cflíllnux bývalý friineouziký' rcZáplavy v údolí

řeky Elkhorndaro h k Hvržení ('urrunzovy vlň

vedením jfenerála rraneisei Mur-jíiiíi- i

odstraiiíla jedín' vážnjáí
lieltezped pro eentlální vládli ve

dle stáhl Honora dh sdeleií od

horu války 'iomez který asi se

'im V'ní Imlíánfi připojil w ke

hhwhw yviifldUt Manm-Í- l'ela'-z-

inl ztráty W) miižfi n hyl tm

cen iiMotpílí lo ilžuinflí

'JpjUlf' ielojd k odložení pre

(♦ídenťskýeh voleh Vin hyly vy

jihány m í-
- tervw Imi

'

hrnu sckiřti' iokl'ln oznámil

mícr který v !srt'V mmuleho
dy muže dojili hn krvcprolill vfíién U Jako "poliřehní zloděj"

okradl v poMnf dohě vU'" jk tídne hvl tíznán vmným z jedná
Muii„ui t r( í riiiMtoovi le U
Ir' T"'' I" ' ' m

Kctkráte-- vélíí nežH re vitu prut Iř cct domovfl rolieie oziiftřniiu ní a korreupotidenei' n fiepříteleiit
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