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PERRY BROTHERS & CO
komlwHlonářl pro prodej dobytka

Pokoie 111 a 113 Exchange Blďg Union Stockyards
South Omaha Neb

ttír Dotazy písemní zodpovídáme ochotně a neodkladně
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f lom tf JaUk poWnolS I t'4ř

rnutui t tHde Operní Jl ljtido
tra na komisařství f ulici ds

Ilonu Knfants Um vjbucbla Mý m

imjiUm bjlo pomstit! vykořisťov-

ali horníky Nelituji vsak ! puma

usmrtila Jiné n#-l- proti kterým bjf-l-
a

namířena Unn vik sanojfdi-ný-

povodcem vjbuctiti toho Kdy-

bych mil spohiviuníky ovSem bjib

je nezradil Km 1 pravdu a nyní

dejte mi pokoj" Jelikol policie Je

toho mfnřnf fa atlmtátu onoho se

súía-tnil- o vke osoo chtM vjíetřují-c- í

soudce vzdor výroku lleorjho I

této příčině na nřm dalíí vyziedřti

Henry ho víak odbyl: MJet to

marno pane soudce neuslyšíte jíl
ódu mní tni slova o tom!''

JCiffmaidi dtfrawlanta řerU-i- a

VldenWy arcibikup (Jruscha nedo-

volil vykrojili mrtvolo Ferlesovu

vyjímají? případ íe ty ne pytvánlm

ijistilo le zavraždil se náMedkem

pomatenosti mysli Jelikož vsak

pytváníra seznáno že Ferles mozek

mři zcela normální nebyla mrfoU

vy kropen a

Cholera v Petrohrad! pominuta txl

16 února

Anglie zamítla ládost Francie a

Belgie by zruíila právo asylní Byla
uzavřena smlouva proti anarchistům

mezi Belgii Francií a Anglií na íá-klád- ě

které ti jmenované vlády mají

podávati zprávy o hnutí a rejdech
anarchista Zároveň se tyto státy

zavazují že budou provádčti přísný
dozor nad anarcbistickou agitací

Jluaká rts a run led £ena Anglie-k- á

spisovatelka C C Carnetova

překladatelka Lva Tolstého Turge-név- a

a Goníarova zdržovala se po
delší dobu v Nižním NovgorodS aby
atudovala zemi a lid Zajímavé jitou

její poznámky o ruské vsi {svou

chudobou — návštčva jejloviem pa
dá do doby nůrody — ulinila ruská

ves na miia Carneiovu skličující do

jem Praví Se takou chudobu ne

nalezla ani v povčstné whitechapel
ské čtvrti Londýna Zároveň však
mÍH Carnetova chválí kterak pře- -

kvapena byla pohostinstvím Šetrno

stí a rozíafnostf již poznala v roz

mluvách a ruskými venkovankami

Telefonováni Uz drátu Elektrik

anglického generálního poštovního
úřadu Henry Preece mil téchto dnu

v londýnHkém 'Society of Arts' před
nášku o telefonováni bez drátu II
Preece zabýval se po 10 let touto
otázkou a činil též praktické pokusy
ve velkém mžřítku v průplavu bri-stols-

kém

když' se vláda odhodlala

spojit majákové lodě majáky elek

trickým vedením pevninou U

Cardiffa nalézají se dva ostrovy Fiat
Ilolm a Steep Ilolm První jest
vzdálen 3 druhý 1 ang míli od po
břeží Telefonování bez drátu ve

vodé dai ilo se znamenitě Ke tak

příznivé zdařil se pokus mluvit z

Lavernocku do Steep Holmu kdež

činí vzdálenost 5 35 ang mil Bylo

siceslyfiet zvuky ale nebylo rozuračt

slovům Preece považuje toliko za

otázku času a bezpochyby krátkého

časo kdy se bude telefonovat z Do--

věru do Calais bez drátu

Dle zpráv cí uveřejňuje 'Pater

Lloyď řádný společný rozpočet vo

jenský v Rakousko na rok příští vy

láduje sumy 114884703 zl % mime

Zprávy triol po to ab V UfrAŮtVi podim
10 % dl přáni

Hambursko-Am- ei

rnerikf a (lrertik k lyl ďpěta Id

let odjela lam lakMl Dala si J inA

jrnno aoh lrleU isrrlstnáfil t Jfité
nhertké rodiny která bydlel na

btirkd závodu Hieinerova Htelnef st
s dí (fotem ináfiíl fim] tttifnf

IjtoJhi dcera Nabi li JI U-le- k

a ditfe nabídku lu přijato Al
rok po sralbl měli manltl4 děrko a

vrátili se di Uh#r 1 dovřKI se

Hteineř aáhy v Jakín pomra stoji
s svou Ženou a odhaleni to dohnalo

jj k aamovra! i£ Hé "leně" ne-

řekl o lom ničeho vyzvat ji ponte

písemné aby vráliUdoNew Yoř

ku potiěva tl on prý k vfill oUdto

lum nemAl Zi-n- a odjfU nemajíc

potuchy o lom le jejl mul jt její
otcem V list' který jl lailal plit
j( manžel le jakmile aoj olx hody

provede přijede za ní do New Vor- -

Vlatf nilnn$ti — O pťímt dra
Theíxlora llertzkf zatolíti na seve- -

rovýcholníro pobřeží Afriky Mvtar

volnonti" vyslovil se africký cesto

vatel poručík II'hnel k iitujti as- -

sociovaného tiku takto: Náhornl
rovina na jaké "vlsďC volnosti" má

býlí založena neexistuje a já ul jsem
dru Ilrrtzkovi sdělil Jsou tam bu-

stě obydlené úrodné stahy Kenie

od nimi pak dlouhá Široká putá
esvodná rovina táhnoucí e al k

husto obydleným výběžkům pohoří
Džembeni Sdělím vám rád víetko
co o zemi Kenia vím a chci varo f a-- ti

mladé lidi aby jakožto koloninté

pustili se do "vlasti volnosti" Po
kládal bych to za zločin zatajovat!
věci o kterých vám zprávu mohu

podali Na řece Tana na místě
které dr Hertzka zove Hoigaze má

býti založena prvá osada Pravé

jméno místa je Borati a je to pustá
krajina Britická východoafrická spo-

lečnost zřídila v Borati před něja

kým časem výtečně položenou tvrz
která poskytovala ochrany asi 300

osobám Chandler a já sám snažili

jsue se proraziti houštím při březích

řeky Tana cestu pro naáf karavanu
z Lomu na pobřeží Na pochodu
tom měli jsme 10 člunů a potravina
mi Tana je sa suchého počasí Si

roká spinivá řeka plná písčin a

pokácených stromů Pochybuji ve--

ice budou-l- i obyvatelé vlasti volno

sti $ to aby na Šroubovém parníku
a ponorem 2} stopy vykonali cestu

z Lomu do Borati Země severně

od tvrze nehodí ee ku vzdělání Je

pízčitá vlnitá kamenitá akaciemi

perostlá bezvodni a neobydlená

Lesy na březích jsou velmi husté
domorodci kmenů Galia a Wakopo-m- o

jsou vlídní pokojní a sotva s to

uživiti se zemědělstvím Sídlejí
2—3 hodiny od Borati naproti tvrzi

je Tana asi 200 kroků široká podno-b- í

je tam pěkné NaSe výprava jež
čítala 185 mužů přUta tam v listo-

padu 1803 Po naSem příchodu

padali nám soumaři museli jsme se

Um proto déle zdržeti a živili jsme
se hlavně zeleninami založili jsme si

u řeky zahrady a žili jsme z toho

Zahrady ty budou obyvatelům vlasti
volnosti k disposici Je směšno po-

kládali písčitou půdu mimo tvrz za

schopnou vzdělání Doufám že

mladí kolonisté budou šťastnější
nežli Chandler a já kteří jsme měli

nedostatek prostředků dopravních

Chtějl-l- t se obyvatelé vlasti volnosti

na úpatí hory Kenie usaditi musejí
si avé územil vybojovali a později
bydleti za ohradami a býti stále na
stráži
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Krásna éVtťititil }Jiyn Zná-

no iff král Aleiindr xival I matko

voti aby Jíi Jířlfřn ln phjfta po-

mohla v vltťntf kl r áw i jmu i

Jho vikrálovikmti nn otci Krá-

lovu fiálduj(cíffi li

!mi Milý a drahý sjnuf Npo-ťať- hJ

rad otre tho a Jbo přátel

nl)f fiil vidy Lyliémyslnými no
betdťkýrni ncpřátH fého národa

proto tak nestatné takončili svou

politickou kariéru H Ipatnou

poradil ředitel státu který národu

vitfpil ncnáfúf k sobi % jto silou

chce vládnoatl Smutný příklad

tvho nřifalnho itce budil tob4

výitrabou rni'ý synu Jako matka

teb prodím abys o nic lak přílive
neatarai jako o lásku národa ne-U- r

jen ora 1 tobe I zemi zabezpečí

pokoj I ifastný livol Protože Srb- -

sko je zeiue ústavná nesmíS dávati

najevo nedověru tím kterým dŮtř-řuj- e

národ a rádce si muaíi vytírali
jpn ze středu takových mulu Upo-

slechni drahý synu upřlmoých rad

své mateře jel více tebe cel sebe

miluje a pro tebe žije

Pajtlikd encyklika proti Jlutku
Podle ponledaích zpráv římská ku

rie hodlá přese všechno vyvraceni

vydati papežkcu encykliku o rus-

kých katolících v níž bude řeč o

domntlých pronásledováních jejich
Vidno Že papež Lev XIII musil

učinili vážné ústupky svým kardiná-

lům mezi nimiž moudrá politika
římského biskupa má rozhodné a

váínivé protivníky Možno to při
psati vlivu kardinála Ledocbowaké-h- o

ředitele římské 'propagandy víry'
a fanatického nepřítele Ituska a pra-

voslaví Jaký bude obsah encykli- -

ky snadno je si phedstaviti Bude to

zajisté tatáž historie či lépe řečeno

báje kterou polská německá a ma

ďarská žurnalistika neúnavně rozši

řuje jakoby polští katolíci musili

zakouéeti v Rusko nějakých útrap

pro víru jakoby ruské úřady nepo-skytoval- y

katolické církvi ochrany a

pod

Zajímavé otUtalení Pařížský Fi-gar-

podává následující zajímavé
odhalení: Vojenský attaché fran-couzsk-

ý

v Kodani obdržel od před-nost- y

Carnotovy kanceláře gen
Bo-riu-

sa

tajný pokyn bez vědomí mini
sterstva aby požádal choť prince
Valdemara (rozenou princeznu Chart

reskou) tudíž ivakrovou carovu by

při svých stycích s carem ve Fre- -

densborgu hleděla od Alexandra lil
vyzvěděli 'Co očekává Rusko od

Francie?" o "Cítí se car vflčí Fran
cii vázán aspoň v případu defensivy'
Princeznu tato žádost tento úkol ji
svěřovaný nemálo překvapil a když

zmíněný attachó lieauchampa neu-

stal na ní v příčin £ té naléhali ozná

milá věc tu zástupci Francie tento

pak sdělil ji ihned ministerstvu
francouzskému Beaucbamps byl
pak ministerstvem ihned odvolán
ale obdržel od Carnota řád čestné

legie To stalo ae v de bž toulon-skýc- h

slavností- - AHéra ta zavdala

prý příčina k napjetí mezí Carnotem
a Kazimírem Périerera Dlužno vsak

připomenout! k tomuto odhalení 'Fi

gara' že ve dnech toulonských slav-

ností nebyl aahraničným ministrem

ve Francii Périer nýb1 jeStě De--
velle

Londýnský Standard" dovídá $e

s PeAti: Jakýsi Felix Steiner který

před 20 lety bydlil ▼ Mis ckolči do

mohl sa rozvodu od avé žony Děr

čátko které bylo jediným dítětem

Steirerovým avěřeno po roavoda —

bylo- - tehdy rok §Uré — plči pfíboe

oýon Steiner odstěhoval m do A
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Co parolodích expresních nejrychlejáí

7 ITnmlmrVii An íu Vnrku

Po parolodích pravidelných 13250
Po parolodích Union linie 13000
Po parolodích Iialtické linie 12760
Po parolodích Iíultlmořské linie 12750

Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBURG AMERICAK LINE
S7 Broadway I

gnriin( rd(vny
I 125 LaSalle St
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Velkolepé Zimní Zahájeni (
bylo nejvctMÍra prodejem jaký kdy byl v tomto trhu odbýván

Pr&měná cena na 40 těžkých tažných koní byla $14050

Přiveďte svá kono do dobrého stavu a poňlete co {nejdříve
Tisíce koní všech druhu jest okaražitó potřeba

Kupci zde budou ze vleeh hlavních trhtl ve Spoj Státech

Pražení prodej každý tlen t tdna ryjma t pondřlf
Tržní zprávy zasýláme na požádání Dopiste nám

W- - N Babcoclr
tb40c4m hlavni řiditei

řádný 44570565 zl K tomu dluž-n- o

připočítat! jeítS 'okupační úvčr

jenl dostupuje 3355000 al Ale ani


