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celkem j tampokojno Novoj
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důstojníka ruského V

ním je položení na KrďtŽ takto
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ťeí 'or Arthuru Nrnylí e

ovarii tím fa by v přikročilo
lm d aneb ke kutYriéinti

fodb ní Číny prostředkem ann"-- e

neb okkiipace f lých řátí jí

nýbrž jen že fiemf fín%k? má

býli rodřleno v určité obvoly
— na nevěru zájmům

ruským ve utředu zájmům nřme

ckýni a na jihu zájmům Franci

Tisk francouzský poukazuje nám

dn že jest v Číně místa dost pro
Rusko Francii i Německo Avšak

Anglie? Snese klidně novou luto

porážku všech prvých citelnější?

Odpověď bude dána asi brzy I V

každém ale případě rozvinuta jest
dnes již nová "otázka východní"
j:ž bylo by zbytečno si to zapíra
li není míru evropskému o nic

méně nebezpečnou a snad ještě ne

bezpečnější než stará otázka vý

chotiní k níž jest klíč v Cařihradě

uložen

Civilinue Cíny Petrohradu
dochází zpráva že v Pekingu bu

de zřízena universita kde se Čá

stečně bude vyučovat i evropským
vědám Plán vypracoval někdejší
vychovatel bogdychanftv nynější
ministr a ředitel státní knihovny
Sun-Tfia-N- ai vynikající učenec

Čínská věda bude míti prvé místo

evropská druhé Sun-Tfia-N- ai na

vrhuje aby čínská universita byla
rozdělena na deset fakult: 1

pro hvězdářství a mathematiku 2

pro zeměvědu 3 pro filosofií a

náboženství 4 pro politiku 5

pro literaturu a cizí řeči 6 pro
vojenství a námořnictví 7 pro
hospodářství 8 pro technologii

9 pro obchodnictví 10 pro lékař

ství Na universitu nemá býtí za

psán nikdo kdo nedosáhl 25 let
věku svého Studenti budou do
stávati od vlády měsíčný plat
Zřízení čínské university má býti
provedeno v roce Náklad roz- -

počten na 180000 rublů

Povstání na souostroví Filipín —

Vláda španělská rozesílá světem

chlubné depeše o vzdání se po- -

vstaleckého vůdce Aguinalda

družiny jeho kteří déle roku ohro-

žovali panství ŠpanČlův ve zmíně

né jich osadě asijské Nezasvě

cencům zdálo by se dle depeší
těch Že povstání v osadě té ukon-

čeno jest na dobro Ovšem není

tomu nijak tak neboť Aquinaldo

nebyl vůdcem veškerých povstal
cfl Tito rozděleni byli ve tři

skupiny: jedna skupina byla hoto
va vzdáti se na milosť a učinila

tak právě druhá skupina v níž

zastoupeni jsou hlavně i sběhové

uprchlí ze španělských služeb vo

jenských chce pokračovati v boji
za každou cenu a také třetí skupí
na v jejíž čele stojí domorodí

kněží kteří zvláště násilnostmi

mnichovlády španělské velice trpě
li nejeví valné ochoty podrobiti
se K prvé skupině patřili vůdco

vé již právě se vzdali Aquinaldo
Llanera a bratří Ricgové pod jichž
velením bylo ale asi jen 1000

nichž ale značná čásť

před Aquinaldovým činem přešla
do druhého tábora povstalců Spa
nělům nedůvěřujíc Ostatně 1 ti

kteří se skutečně vzdali věřili slí

bené jim Španěly amnestii tak

málo íe nejprvé žádali za vydání

španělského jednoho generála ja
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Vite o tom

že THE STATE FARMERS

MUTUAL INSURANCE CO

zf South Omaiiy Nkb

pojialí majetek ván proti ohni bleíku a

viebru za ol)iio jednoho procenta a
f200 i% vyetavení eertilikátu? Spolcft-noa- t

tato řízena jest na vzájemném plá
nu a tak bezpečnou jest jnko Gibraltar
gám Vydání s Hzenírn spojené jest jní

nfzké a direktoři jsou muži
známé gclmpnofti a nejvyAAÍ poťtivoati
Jeatii není jednatele nasi-h- ve vaSem

okolí přejeme ú tnm jednoho
Doptáte si o podrobnosti
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Isbhc Noyea námřstek f 8o Omaha
J JE Curti pokladník f Neb
B II Htouffer ta )

th!7m3

Obrazy
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Jan Amon Koiiienskt podobizna vé
hlaanéhe naSeho zakladatele moilerního
Skolřttvl— Cena 50c

Hus před končitém Kostnickým Sní
mek znamenitého uinflt-- Váe Brožíka
CenallOU

KrUliiH před pilátem anímek obrazu
rnamenitého díla vřhJanného malíře
Munkat tiyho ve svřllotisku velkosti 21x
2M za2--

Kiniaké dostihy v (irkn Maxhnna
Velmi krásný obraz provedený barvoti-jke- m

v aqiiařulle Cena 5) cenili

Ilux it Zižkft kránné dva litojrrafovand
obrazy předctavnjící řeHké vtlikány
IIiiHaa Žižku hiMlícf ne pro spolkové a

veřejné mÍHtnotui jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady $100

Ladlmír Kláci I vérná podobizna to-

hoto véhlaaného aineriiki ho uvobodáře

Cena 50 rentft

Hojiirsktl aratha kráný Imrvotiakový
obr od ruského malíře M Mukowhky-h- o

cena 5Ue

Kolumbut ni král dvoře ípiuiél-ké- m

Hiifmek znamenitého díla nejvý-t- eí

néjSího řeckého iraiíře Vád Brožíka
ktervž otuaz zakoupen byl nákladem
jtU"0io n chová ne v Metropolitan Muacu

uméní v New Yorku Dále: Kolumlio
vo vystoupeni na americkou pevninu
dle proslaveného díla Vanderlynova

b v kapitolu veWashingtonu
Cena obou téch skvoMních obrazu Mc

Napoleon na u Frleillundu n(- -

mek znamenité malby W blanného malíře
Meiaaoniera velkosti 2lst' palcích ▼

harvotixkii Cena 50c

Návrat Napoleona a MokTjr Překrá
ný ImrvotiKrtový obraz piedHtavujíct
uproMřed Napofeona v fele řady dfiatoj-nikf- i

v pozadí řady vojska a za ním zárí
hořící Moskva Nejznamenitěji to dílo
znamenitého malíře Meinsoniera 50e

% výtavv koni Snímek zdařilého
obtuzu Uoy Bonbeurovy 60c

Bitva n iettybnrsn Hnímek známo-nitéb-

díla ppPaula Philioteauie 5"c

Itíni na svobodu Oimrnr oa
dy tfenefH pfioio ď4 Kivera thte
se nyní pokusili dohodnouli m

po dobráni Uké a otttnfmi kupi
namí povstalff kýmí — vlida l'nUká ny rif napodobuj" fos
vládu angli koti aondír fa aio

účinkuj nkdy výdtriji ttl
ofij Na Kub if " jí poki
tento riedřd difil ♦ jí al

první skupinou povt4b fi na 1'ilť

pinii li dal íaA t otatriírni

jí jfjiíí ovStu jest dosti po- -

řbybno

ti Pitul Jtfnikii do čínská o- -

lázkyjest ochromeno propuk nuvíl
tam křis! ministerskou Japon
sko náleží jak známo už od U

sedmdesátých mezi státy iistavní
kde uložení ministerstva řídl " dle
stanoviska parlamentu krisí to

jel aice vznikla hlavní # sporů a

otáek vnitřních ale jež přeď
dokud nebude dosazena nová de

finitivní vláda nepřipouští určité

dalekosáhlejší rozhodnutí ve věci

zahraničně Vlády přede hozí sta-

raly se však všemožně aby Japon-
sko nebylo nepřipraveno k velkým
událostem se ve Výtřiíxlnf
Asii chystají Především pečova

ly o sesílení námořnictva nejmo-dernřjší-

loďmi i známo jest že

za války tHyj—95 s obrovskou
Čínou válečné lodi japonské roz-

hodly rychle vítězství ve prospěch
Japonska Však i nyní pokračuje
Japonsko v rozsáhlé míře ve stav-

bě velkých lodí válečných Té

doby staví se pro ostrovní stát

ten tuto asijskou Pritanii na lo-

děnicích anglických francouz-

ských německýrh i japonských:
čtyři bitevní lodi (z nichž tři o

14800 tunách) pět velkých kři-

žáků (o 9000 tunách) dva pro-

střední (o 5000 tunách) čtyři ma-

lé (03000 —4500 tunách) dvanáct

torpédových lodí čtyři návěštní
lodi atd Po dokončení staveb v

práci a staveb už zadaných čítati

bude válečné loďstvo japonské 65

lodí o 233000 tunách vedle 126

lodí torpédových Pude tedy míti

Japonsko jedno z nejmocnějších
loďstev světa Pro nynější dobu

jest v tom ale háček pro Japonce:
dostavěny a vyzbrojeny nebudou
lodi ve stavbě se nalézající tak zá-

hy a v nynějším rozporu Japonska
s Ruskem Čínou a Německem ne-

budou tedy ještě "padati na váhu"

Nejnovějšl zprávy z Japonska zda-

jí se nasvědčovati že se tam jeví
silné hnutí pro akci za hranicemi
hnutí kteréž na rozhodnutí o se-

stavení příštího ministerstva může

míti ovšem vliv nemalý

Východo-asijsk- A otázka a Francie

Zprávy z čínského pobřeží budí
ve Francii ovšem zájem co nejŽi-včj- ší

jestiť Francie jak svými

důležitými zájmy obchodními tak
i přímým sousedstvím své osady
tonkinské a anamské s Čínou na

rozvoji záležitostí čínských přímo
interesována Čásť angloíilň jež

nikdy shodě s Ruskem nepřála a

mezi nimi zase v první řadě pan
Clémenceau hledí využiti ovšem

také současného obsazení zálivu
kiao-čanskéh- o Německem a Port
Arturu Ruskem by vzbudil nedů-

věru k politice ruské avšak politi-

cké kruhy francouzské jsou pře-

svědčeny že nejedná se tu o

nějaké dohodnutí rusko-německ- é

při němž bj nebylo bývalo dbáno

zájmů Francie Obsazení Port

Arturu vykládá se kruhy těmito

sice jako následek akce německé

ne ale jako smluvený s tímto po-

stup: spíše prý Rusko po kroku

Německa chtělo dáti na jevo i

zřejmě i očividně že ono jest to

jemuž náleží převážný vliv v po-

měrech východo-asijskýc- h ať poli-

tických hospodářských nebo finan-

čních Ano širší obecenstvo fran-

couzské právě z klidu jakýmž
vláda pařížská přijala obsazení

Port Arturu vyvozuje že akce

Frank Dolezu I
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Z Chicaga do Podenbachu tyt" " Čáslavi 45 45
" " Chrudimi 4525
" " Chebu 4 4 JO

" " Karlov Var 4

" " Klatov 4480
' 1 řl„ r t t

" " Nepomuku 4475
" " Pardubic 4530
" " Plzně 44 7°
" " Písku 45-2-

" l'ray 44-9-

" " Tábora 4580
' " Domažlic 4520

" Teplíc 4455
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obchod u železným zbožím

Mií na uklailC velký výbf r vSelio druhu

kamen na mřkkd 1 Xvrúé uhlí kntnna nn

vnhni rozllenťhrt druhu kuc: yfiskd
nd-fii- d

Htolní niiřiní a vPbec vře do ohorti

toho gpndajícf NAfliil pro řtmenlníky

zámky a jiní potřeby ku etavbfím pum-p- y

trouby a které Biím usuzuji

hospodářské nářadí juko I zboží najdete
v mém itíívodfi vždy v hojnosti poduSky

chomouty ohhívky přask háky atd

Pro nevřsty mám zásobu všeho druhu

nejlep&fho nábjtku prádelníky postele

iimývndla stoly řidlo pohovky atd

Mám jeStě jiných vfci v zásobo a nejlépe
bude potřebujťto-l- i iiřřebo podobného

přijďte e přosvřdí-i-
t íe vře Ji-s- t to nej-li-p-

a ncjlaelnfjsí než lrdekoliv jinde

Objednávky a správky
vSc-h- d tíhu vyf i

zují správné levnS a co nejrychleji

21-- Cir
31 A 31AŠE K

Tll8 BRV ANT N WKIIS

pfpán-ň- ijHíiiAtk
W R BATIIHAcK pim-i-

i kir

SCHUYLEK NEIÍ

Zikmik&m vdiováiia t pořor

Přejeme si s vámi oheliodovat

ríijfkjr na farmy na iiiji-nsS- i píMlinlnky

tioJilfit ňroky 'n

ji

NejlepUi Jakkotl lxihHt Lila v po-

bílili íoli-xole- c potoky ' wra ulili

hojná úrodi Vuíe po ej ni pfíli-filoH- t

k olMlrfenl lWakrA v i nllio xiwmku
1'lariria Zároveň tnfiíttto olMlrietl té

m litelné piizt-ink- v

ST Dukotř Minnesolf WU-eonsii- iu

a Mirliliouui

TOM - vypišti

in vám lo O mpy poplní xplny )

tni l W CArtfEDAV Lnnd lu'
diMrlal Airfiit "Hofi" lUllwHy Mlneu-p- nl

Minu

Zitckvat trnl ryWvny a
niTviwnint íiiilnt to JcliHMl'niiini iváni

lir Klln' íin-a- t St-r- RintoriT 7letl
2 lábav niknuku OlMlrf iteJI 'larin

ir K H Klina ltd Ml Ac h hi VUiUM-pbi- a

P UTKDTH-- 1

hlavní krok k zavedení samosprá
vy v Steky váSnř uhasnou neboť

vlichni potřebují klidu Audite

et alteram partem — vyslechnete
i požadavky mohamedánnv ale

jen těch kteří jsou dávnými oby
vatelí ostrova uspokojte je dle

možnosti a dejte jim účastenství v

samosprávě Křesťanu co do po-

čtu jc nepoměrné více rnohamc-dán- i

nebudou moci počítati na

pomoc svých souvěrcův a včřte

mi ani jeden skutečný rodilý
Kréťan nepomyslí na spojení s ře-

ckým královstvím měli by z toho

pfíliS málo prospěchu a i oni mu- -

eií se zotaviti z pohrom Reci

i krétští vždycky zůstanou Řeky
a otázky hmotného blahobytu pe-

něz a zisku budou u nich vždycky

výše politiky Evropská vojska
a loďstva jež tu ještě nějaký čas

zůstanou budou zajisté nestran-

nými diváky a potom vše dopadne
dobře Dostane-l- i Kréta dědičné
ho nebo voleného knížete Či gu

vernéra to vše jsou pouze otázky

vedlejší
Husové v Port Arthuru I Zprá

vu tu roznesl v sobotu dne 18

prosince drát Evropou i způsobila
zvláště v Anglii veliké rozechvění

Teprve pozdě v noci potvrdila ji

ruská agentura telegrafní byť v ji
né poněkud íormě Praví že ru

ské loďstvo východoasijské pod
velením kontreadmirála Reimana

přibylo za souhlasu vlády čínské

do Port Arthuru aby tam "přezi
movalo" Příčinou toho jest prý

jedině potřeba pro prozatímní lod-

ní stanici zimní a nejde prý při
tom nikterak ani o násilnou okku

paci ani o demonstraci nebo ne

přátelství proti Číně Německu

Japonsku neb jinému státu Kok

umíme také Německo neannek- -

tovalo formálně záliv kiao-čansk- ý

ale jest tam a zůstane tam ! A Ku

sko? Prozatím nikdo nevěří že

by "Port Arthur již opustilo ani až

zima mine neboť na přes rok na

zimu musilo by ho beztoho znovu

vyhledati Potřebujeť nezamrza- -

jícího přístavu ve Východní Asii

jako soli ! Přístav však jest vele-

důležitý i pro ovládání severní čá

sti Cínv tak důležitý že lapon
tko obsadivši ho za války s Čínou

v roce 1895 bylo donuceno evrop

skými mocemi opustiti ho Za

bráním Port Arthuru zabralo by

Rusko vlastně celé Mandžursko

do "sféry svých zájmů" zvláště

když nyní bude moci tím snáze

uskutečniti starý projekt svůj

prodloužili železnou dráhu přes
Mandžursko přes Mukdenaždo
Port Arthuru Tím pak také

obchodě východoasijském nabude

mnohem silnějšího postavení než

dne Obsazením zálivu kiao--

čanského ukázalo Německo žerná

Čínu za zralou pro — Evropany


