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mnbilio ijl velké vojko v Kininu (v

Mandlurii) a shromalTují armádu u

Pow tmiř íu Dmht syn kr4l ko--

rojskho oljol A Min Jtkozl4St
ni vyslanee k rnikadovi

hsjo s sděluje lo čínských zpráv
na dolním toku Yalu iloslo k prudké
bilvé Jtpanei překročili prý řeku

oapaadli Cliítny kleM j vUk io
urputném boji nazpět zirinalí Obě

strany utrpěly velké atráty t"'liitié
nečiní sicen4rokft na vítězství pro-

hlašují ale Ie se udrželi vo svém

Íiostavení
Potvrzení zprávy té
ale za podobné se po-

kládá žo nějaká bitva se strhla

Čínský dvlr vážně uvazuje o torn

zdali by nebylo záhodnopřesídliti
i Pekioiru doTsin Yountřuv provin- -

cii Sin si starého hlavního města
čínského Japonské úřady zotvíraly
mnoho (lopisa adresovaných hvro
pannm Poštovní nvlel pro briti- -

caého konsula zídríen byl 3 neděle
Následkem toho došlo k výměně
ostrých diplomatických not

Znepokojivé zrřntl

Dvě málo očekávané události po

čínají povážlivým tpflsobem znepo- -

kojovati veřejné mínění kteréž v

poledních letech počalo s včtši dft- -

věrou spoléhali v poměrně klidnější
stav mezinárodních poměru První

jest válka čínsko-japonsk- á o Koreu

druhou neruoo carova Ač časopi-sect- vo

ruské doposud nepřináší zpráv
o zdraví carově jež by odftvvdňova

ly poplach zvlášto časopiseckém

londýnským berlfnakým a víden

ským v té přlčinfi Sířený jest nic

méně prohlášením "Pravit Věst" a

jízdou carovou do mírnějšího pod

nebí clo Livadie a odtud snad dále

na řecký ostrov Korfu dosvědčeno

že zdraví carovo jest otřeseno Tím

poskytnuta ovsem živé fantasii jak
žurnalista tak buraovníku a neméně

i kombinacím razných politiko vítá-

na příležitost aby každý dle zájmfl

a nadějí svých vyvozovali celou řadu

domněnek více méně případných
které vsak v souhrnu svém nemálo k

tomu přispívají že posavadní d&

věra v trvalost klidných poměru

počíná ustupovali obavám

Car Alexandr III náleží bez od- -

poru k ncjziiamenitějšlm panovni- -

kfim aoiivěkým naprostá přímost

povahy jeho nepochybná mírami

lovnost a filosofický v pravdě stoický

klid a jakým Udí a řídil nejvétSí
stát evropský od r 1881 — v době to

nad jiné bohalé na znepokojující

ano nejednou přímo vyzývavé udá

losti jež zvláště se odehrávaly na
místech pro Kisko a politiku tak
nitlivfch lako iest poloostrov bal
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)vo uČatinttv( a rarnn a vt pt4vÍ
§ i fjoittli tiráváii i Mraiia
l(uký lid v mfotfch a napnutím
rk4?4 vyvřicnl bulMmň a kd

doily tprát r la carovi ulvi
oddychly i4tupy a tapévta "Holn

carja chraoi ro#lj a v trnn

zračí ta vroucí láka ktrrou prontý
lid ruaký nnakaloný doposud li

dokým a německým niliilirn-n- i

lne k tvému bafuíkovi Smrt carova
bv dle ulov vyulance amerického
8mitha znamenala neité"tf nejen pro
Itu4 ala i uolou Kvropu Nynějál
rar dal aemi klid a válnont V rízině
koro vieckr vratvv Jsou mu oddány
a o podvratných živlech málo je po-

tuchy A and r nebyl nice tak li-

berální jako Jeho otec ale o depo
tiamu MikulaAově nelze ani mluvili
a také jeho myl pro apravedlnoHt
chválí Také Týriott oárodnlho

uvědomění napomáhal o blahobyt
avého lidu byl pečh? a v rodině by
vzorem manžela a otce Po leta by

nřimluvftím míru v Evropě kde tak

unadno a co chvíli vzplanouti mohla

hrozná válka Princezna Alice při

byla do Livadie Carevna doprovodila
ji do zámecké kaple kde obě dámy
Doojodlilv ae sa uzdraveni cara

Carevna vyhlíží velmi zkormouceně
na centě do kaple oeměla víak po

třebí podpory VeSkeró zprávy že

byla carevna raněna mrtvicí Jhou

nepravuivy dinuuuuvui w-ic- o

princeznou Alicí mělo ne formálně
konati den po jejím příjezdu a dne

24 t m svatba Tento chvat lze

prý přičínti na vrub předpisu v rodi
ně Korcanovcft dědičného že každý
nátdednlk trnou před nastoupením
vlády rcusl se oženiti a jmenovati
svého nástupce V tomto případě
očekává se tedy že následníkem
tr&nu po Mikuláéovi prohláSen bude

veliký kníže Michal Jiný předpis
upUnovuie že vykonává-- li vojsko
úJnictvo přísaha novému carovi

přísahají věrnost také jeho nástupci

Veliký kníže Jiřík doposud neumřel

avšak není k tomu dalek Vyda

prohlášení v němž sřlká se své po

stoupnosti na iron ve prospccn miau

siho bratra svého Michala

Ve Francii panuje veliké rozčilen

nad nemoci carovou Kněžna Ju
rovská milenka zavražděného cara

Alexandra II obdržela do Biarritze

telegram od samotného cara jenž
chová li ve veliké úctě Znělť: "Jsem

sláb ale doufám ff uzdravení Ale-xande-
r"

VPtiřlli konají aevSech kostelích

bohoslužby za uzdravení cara

Italtkd vldJa stojící na pokraji

úpadku připravila při otevření sně

movny avómu vyssátému národu

nové překvapení Ukázalo ae totiž

že schodek obnáíí aa 60000000 lir
Vláda hodlá prý jej krýti 30000000

únpor a 40000000 avláštníclvdaní

fiiítký $ním německý bude tahá-je- n

15 listopadu
Srbký miniatr-preaide- nt Nikola-

jevič vzdal se avé hodnosti

Otm italtkých potlancú nejkraj
nějfti levice podepsalo a uveřejnilo
manifest ▼ něm! protestují proti
rozpuilěnf socialistických epolkO v

celé Itálii a ohlašují že ae tvoří spo-

lek na obranu svobody
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politi ké joi lltitMifW licl k lk
li jm b-- lo tu lil stiikiton4 4fn4

rlmmtia ktofál hy učinila Homol

řifm aby vr 4m vyk'n4al úkoly

panovnirké by nomla na podstatu

jilitikj rnké tičínok patrného obra

tu

Přea to Un oi' k4vatí 1 zdravotn

stav csrftv by mohl nopliitl řHii
některých otázek vnitro-ruskýe- h ja
ko jest na př otázka zda Prtrohra

dosud se hodí za hlavní sídelní mě

sto ř(se Otázka tato vlastně nepře
stala se v Uusku nikdy přetřásali
od té doby co car Petr Veliký pře

ložil tam avé sídlo a Moskvy dnvo

dli pro řešení jejl co den přibývá a v

choroba carova potřeba pobytu jeho

mírnějším podnebímohla by uspíšili

její řešení což by bylo totožným

přenesením těliska Uuska blíže na

jih blíže k onomu jevišti Jež jest

po léta rejdistčm všech soupeřících
sil evropských Jih ruský byl ko

lebkou státu ruského a jest známo

jak i národové rádi tíhnou tam

odkud vyšla povodní jejich státo

tvorná síla

Kdežto choroba carova pro ohro

mný význam osoby jeho v poměrech

mezinárodních dotýká se myslí všech

— jest druhý předem vzpomenutý

pramen znepokojení rázu podstatně

jiného
Válka japonsko-čínsk- á jež zuří

té doby na nejdákiějSím Východě z

počátku pokládala se za otázku aby

chom tak řekli místní při níž nejde
o nic jiného než o to zda Čína či

Japan provede svou v poplatném
Číně království korejském Všecky

evropské velmoci snažily se také při

prvních zprávách o vznikajícím ne

přátelství mezi oběma východo-asij- -

skými císařstvými Slřiti domněnku

že sporu tomu nedají vykročili
těsných mezí místních nejvýše že

použijí ho aby zjednaly nových vý

hod evropskému obchodu — společ

ným jednáním

Vyprávělo se jak nejen Angliei

Rusko a Francie ale i Spojené Státy
severoamerické zaujímají vnči bojů

jícím totožné stanovisko jak trvá

mezi nimi ve všem naprostá shoda

Zatím počíná již nyní vycházeti
na jevo že válka o Koreu není otáz-

kou "místní" a že o nějakém spole-

čenském postupu evropských státu

nemažu býti řeči

Mnohé známky nasvědčují tomu

že jdu o podnik dlouho a pečlivé s

mnoha stran připravovaný Vzpo-

meňme jenom a jakým kvapem

přikročilo Rusko ke stavbě veliké

sibiřské dráhy dráhy jež při posa-vadnlc- h

hospodářských poměrech a

malé lidnosti obyvatelstva sstva mě-

la za přední účel povnesenl Sibiře

Spíše se podobá že tu staví Rusko
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jim ákot jín a a ďUvujfe lam Joh

jodino'1 Zato phl-ýt- na típtdtifth

hřfi( iih joho nv4 dívi a ruské

íy Jojn hl itilsia Jindy

ttk cliiifof4 a stlllí4 inoa JU

vlijt la událost) jol hyslaJI na

dlloként Vf(hod4 M'1'lllljl foJ

váltiíj-- l pozornosti nolf)f a to joat

nojpit41l!véJil rooií volmocoml

vropakfmi nolio ď Iliti shody ani

ot4n a na oko tak Jo —

Jako nehraní Krpaníi v Clné o

hřInýcb loičilením myl! tarnnéj
ií h domorodců

Vychází dále na Jovo la nojon Ja-

pan Anglie ale i Severní Státy

arnt rické lusllají lo iti v kalných vo-

dách východoasijských a válečné lo-

di vSeth Jich — jiočátek učinila An-

glie— spřchajl Um nikoliv aby za-

kročily společně ale Jk na př

právé došlé "Novoje Vremja" vy-

kládá aby zpQsobily tak zvané hoto-

vé uiálosti Bude tedy každá %

evropských velmocí bájili zájmy

svých občanS v tamnéjšleh konči-

nách tak jak toho sama uzná za do-

bré t j neohlížejíc se na velmoci

ostatní To znamená jinými slovy

že domnělý společný postup evrop-

ských velmocí trval právě jen tak

dlouho dokud nenadešel okamžik

aby se osvědčil skutkem

Nutno tudíž výklad ruského ča-

sopisu pokládali za poplašný signál
za konstatování pravdy ostatně dáv-

no známé že evropské interessovanó
velmoci budou se snažili aby každá

na Východě zjednala si co možná

rychlých úspěchu a bezpečné kořisti

Dodáme-l- i ještě jak jsme včera

vyložili v rubrice zahraničně že Ja-pan-
ci

používají nynějších avých

úspěchň aby zrušili panující pomě-

ry v Člněpostavili se v čelo nového

mongolského ruchu tuť pochopitel-n- o

proč ruské časopisy přikládají
událostem na dalekém Východě dů-

ležitosti neobyčejné
Při choulostivých poměrech ch

jest ovšem i tento stav na

dalekém Východě činitelem nevypo-čitatolný-
m
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(ZASLÁNO)

CtFnd redakce:

Dovolte abych upozornil Vás na

následovních uěklik řádek vyňa-

tých t časopisu "IJutler County
Press": V nedávné řeči použil Tom

Majora následovního výroku kte-

rýž úplně srovnává se bo zásadami

know nothingskó tajné organiiace
jejímž členem jest: "Máme přílii
mnoho Čechli Němců a Švód& v

této zemi Kdybych já v tomto

čeho učinili mohl hodil bych klíče

od Castlo Garden do moře"
Ei Rosiwatir

Do Oniahy a okolí — Dovoluji
li upozornit ctěné příznivce i sírší
obecenstvu na mftj hodně záso-

bený sklad cukrářského a pernfkař-skéh- o

zboží hodícího se za dárky
vánoční i na stromečky VeSkeró ob-

jednávky z venkova vyřídím správné
a rychle Novinka pro české ku-

chařky pravý český strouhael perník
Poroučeje sebe v přízeň ctěného
obecenstva znamenám se úctou

Anton VaSak

luky pkif eokrlf a [wmlkiř
1110 JU 13 ni OMAHA Xsb

Ifiliti lukrniilih zvolili avéhn
o Jidata

Ihillttk'1 a Anna Potorková U-1- 4

t nosnice dvornt Tjr t Iftk4
kuilt v Mnton i orhtrMu
'iliířn m nffýfíi milencem kdt
ll n lifktn nťilka celé Jfnílil

1'urvHk liřil Sirhřifil-'j- ( ktrý
vninhiLt ilvmlnl IfalA nmtl llr

t lntVIIní r 19J jhr4l irvn
pí li t m honu koně a otr4

moitk

Vurtnn j't rý vm N Jiné
'in i hlaMiij c t Lif'li žo ururt

roru lze ofk4vti ktMé chvlln
řn nt trftnfi runkéin inftle býti
ov4ten nepokoji Nevjrcuřelať
H6 itoWra vrniklá to tmrtí cr
ikuiMa i 2a n lion nodoiiane
iádný druhý MikulAA Jl&ieA před
novenfru pDmřrfl jaké byly ta

if:i i

Foko kořeny N4ld mn mí
třídami lidu dokazuje že li

oklád& carevice ta dědice trflnu

oží railoHti 04tatné prý e také
čně irtěnily náhledy lidu o neob- -

zeném pauov&n(

"Wncezna Alice u přítomnosti
kuratora uvaté řynoiy 1'obědo- -
cova přeHtoupiIa na viru právo- -
nou

Lva carovi provedena byla prý a
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