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lena byla i s níi bankrotářkou u

soudů dvou národů
Bratr hraběnky Castellanové

George Gould jest rozumný a

praktický obchodník a jest skuteč-
ně t podivením Že roztomilému
svému Švakru již dávno neokázal
dvéře

Patrně Ze cit pokrevenský kte-

rý jt prý v rodino Gouldově ve-

lice silným chrání Boniho od za-

slouženého odkopnutí Bratr při-

náší oběti pro tvou sestru leč jak
dlouho to bude trvat a on se toho

nabaží?

Vždyť pro Booiho by ani těch
60 milionů které Jay Gould zane-

chal nestačilo
Ta Spekulace a tím Šlechtickým

titulem se rodině Gouldově roz-

hodně Špatně vyplatila

— V Plattsmouth usoán byl
ve čtvrtek v soudě krajském Law-renc- e

Stulí vinným otectvl hošíka
Lan Taylorové a odsouzen k pla-

cení $15 měsíčně po sedmnáct
roků na vydržování téhož

— V Humboldt přišel v pátek
k smrtelnému úrazu 3letý hošík

Joscph Riegcra Týž paďuul na

velký hřeb tak nešťastně že týž
okem do mozku mu projel a ochr-

nutí spůsobil Na zachování jeho

při životě nebylo žádné naděje
— Z Pender' oznámeno v so-

botu úmrtí posledního náčelníka
Omaha Indiánů "No Kaife-a- "

ve stáří 1 1 5 roků Byl nejstar-Sí- m

známým osadníkem nebrat-ský- m

a do tmrti tvé nikdy ne-

mocným nebyl
— V Ogallala učiněn byl v

pfei moře?'' A Buller odvětil:
"ano!' Tím skončeno všechno
další vyjednávání a za noci ko
mando Boerův zmizelo a Buller
marně snažil se je dostibnouti

Vyhýbali se otevřenému boji s
ním jsouc si vědomi své slabosti

proti Číseloé jeho převaze ale byli
od toho okamžiku odhodláni k

zápasu do krajnosti
Tato nadutá hrdopyšnost se

však Anglii špatně vyplatila a

nyní když už jest pozdě tu An-

glie uznávajíc svou chybu ústy
generála Kitcheneia prohlašuje
že Boeři již se vzdají a složí
zbrafi nebudou více deponováni
na ostrovy sv Heleny a na Cey-lo- n

ale že bude jim dovoleno

aby vrátili se na jich farmy zpět
K tomuto kroku odhodlala se však

Anglie teprve když do kapské
kolonie vtrhlo několik oddělení
Boerův a vidí Že se tvými vojen-

skými není v stavu svoji kolonii
chránili

Když generál Cronje byl donu-
cen složití zbraB tu on a jím ve-

dené odděleni odveleno bylo na
ostrov sv Heleny což na Boery
účinkovalo hrozným způsobeni
poněvadž oni více nežli kdokoli

jiný milují tu hroudu půdy na níž

se narodili a která - dávala jim ob-

živu Mimo to Anglie nedovolila

aby přátelé uvězněných směli jim
dopisovati a tím vzbudil se ještě
větší odpor v myslích Boerův

proti deportaci a mnohý bojovník
který byl nakloněn ku smíru
změnil tím své smýšlení
Boeři zápasí s hrdinnou odva-

hou poněvadž nechtí býti odlou-
čeni od svých domovin a volí

raději Smrt nežli vyhoaDství De
Wet Both a ostatní vůdcové jedi-
né bezohledností a naduto&tí An-

glie dohnáni byli k tomuto kraj-

nímu zápasu a jestli bude panství
Anglie v jižní Africe dříve učiněn
konec nežli celý svět očekával

pak stane se to jen následkem
surového chování její vojevůdců
proti slabšímu nepříteli avšak
bude to jen spravedlivá kletba

její zlých činů

BtH ŽIVOTA ŠPANĚLSKÉHO ADMIRA- -

la Cervcry jehož loďstvo bylo
Schleyem zničeno tkloBuje se ku
konci a záhy snad vydechne svojí
duši Zemře sice jako poražený
ale ne zneuctěný muž neboť ko-

nal povinnost vůči své vlasti jako
hrdina

Nedávno zemřelý prasečí král
Armour přišel na svět jako syn

chudých farmářských rodičův a

zemřel jako padeiátinásobný mili-

onář Ovšem Filip Armour měl
tolik filipa že e nedržel pluhu
aa otcově farmě jinak by to byl

nepřivedl tak daleko

Spojenci už jsou hezky dlouho
pány v Číně ale císařovnu vdovu

dosud se jim nepodařilo chytit a

sotva asi podaří Tsi An jest
všemi masťmi mazaná ženská a

ta ví že kdyby se dostala spojen-
cům do ruky tu že by jejf svobo-

dě odzvonili umíráčkem '

Až Bryan vydá ten svůj nový

týdenník jestli pak věnuje v něm

také kousek místa těm volebním

podvodům které spáchala jeho
strana v South Omaze? O těch

bude jistě mlčet jako ryba poně-
vadž těmito podvody podán vlast
ně důkaz že sliby a klam jdou
spolu ruku v ruce

V DVACÁTÉM STOLETÍ PŘIJDE PRÝ

na svět potopa jakou byl tento
zastižen za dob našeho praotce
Noema To prorokuje jeden an-

glický "slepý mládenec" ale

vzdor tomu ať nikdo přes to

"proroctví' neztratí svůj zdravý
spánek Takových "proroctví"
svět už přežil a přežije ještě víc

BOEŘI JSOU DLE ANGLICKÝCH ZPRÁV

znamenitě vypraveni kofistvem

Mají na jednoho muže dva až tři
Tím se ovšem vysvětluje obrovská
suma 50 milionů dollarů která

byla Anglií vydána za koně od

početí války Ona zásobuje kofl-m- i

nejen své vlastní vojsko ale

patrně také Boery

Telegram lordu Kitchenerovi
do jižní Afriky- - "Lord Roberts
za své 'vítězství' nad Boery pový-

šen do stavu hraběcího" Lord
Kitchener do Anglie: "I dont
give a dam—pošlete mi raději po-

sily nebo buďu muset i s tou 'ví-

těznou armádou' kterou Roberts
zde zanechal utíkat"

Ta samá stará historie ale
přece ji v novinách čteme denně:
— "Oddělení anglického vojska
bylo přepadeno Boery vzdor
tomu že se statně bránilo bylo

zajato což s politováním sděluji
ministerstvu války Lord Kit-

chener" — - Kolikrát pak to bu-

deme ještě číst? "

'
Už JSME MYSLELI ŽE BUDEME MÍT

pokoj ale Bryan zase našel po té
volební ráně svoji řeč a nechal se
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Ohlálky
firntmt a rím nhláky uveTi-Jtlute-

pout
kdyi uanÍM k objednávce přlloieny jaou

Cl drobná obliáky obytejná velkosti nepře- -

mhujr l palec C4tamv íncenu m wiKrB ěm
Mni onlátonl blahopřáni dmrti a Jiná ťltf
mm tH nifclon u kittdé uveřtjlnénf
Neebť k J proto pMloíí objedoávc tolik
mmnit lak velkou nhlálku mltl l ořete Cenr
kUUrk na datli doba oiaáail te ochotná na
wlidáol

Malíky peaes
Vu Bejbetpeínělll kdvl ne koupi na polti
at expraeiu "Money Order" a týi nám M

aele Tál v mriMrovauéni dnplae aneb
bankovní Jent lánllke Jista hdo

larf platltl checkem" aa bank nechť mile
e cent vlce proto te tolik musíme platit
kaňka ta kolekci aneb ať koupi aminku
Mnít) na Omanu Chicago neb New Vork Na
aibjt drobných penéa přijmeme tél 1 - a
Xantove kolky viecnny ramiKy necnv imu
euláoy pod Jednoduchou adreaou pouxe tak- -

'
Pokrok Zapadn

Omaha Web

Omaha Neb 16 ledna 1901

Nyní se objevilo na trhu také
"dynamitové hedbáví" — To bu-

de asi druh jehož koupě bude
trhat mužům kapsy ne?

Aguinaldo začíná dvacáté stole-t- í
zrovna jako skončil devatenácté

U zsse byl zabit — novinářský-
mi dopisovately

"

Nejdřív Bullera a nyní Robert-s- e

ty Anglie 'vítěze' vítá stále a v

Africe jižní zatím Boeři do Bullí-k- ú

statně mažou dále

Maršálek Wawersee navrátí
ge prý už z Číny v březnu doma
To si asi synové nebeské říSe od-

dychnou když se takové německé

pijaviee zbaví!

Cukerný krust ztratil prý ně-koli- k

milliona dollarů ve svém

'fajtu' s konkurentem Arbuckem
Až se ti dva žraloci smíří pak
běda nám!

Opět jeden člověk ztotožnil
Pat Crowe-- a obviněného z únosu

syna milionáře Cudaoyho Tak
teď nezbývá nic jiného nežli Pata

chytit a bude to "all right"

Mandžursko už se tedy octnulo
v břiše ruského medvěda Inu
tam se octnulo již tolik zemí a je
v něm stále ještě místa dost pro
nové Rusko roste a jeho apetit
a ním

Páni Bryan a Cleveland kteří
se jak známo mají tak náramně

t lišce nalézají se oba na henu
ale bohudík jsou od sebe tak da-

leko vzdáleni že si nemohou ublí-ži- ti

CO SE Z TÉ ČÍNSKÉ KAŠE NYNÍ ASI

vyvine? Ta harmonie mezi

počíná se povážlivě hatit
a možno že mela která v Číně
začala skončí v Evropě bouří děl

a krupobitím kulí

Známý továrník děl Krupp
věnoval tyto dny 1500000 marků

dobročinným účelům Jsou to
hezké ale krvavé peníze které
rozdává Krupp povážíme-l- i mno
ho-l-i vdov a sirotků učiněno bylo

již Kruppem a jeho děly!
'

J J Donahue-ov-i
" náčelníku

policie v Omaze!

Já věřím tí to Donahue můj rád
že do lapáku chtěl by jsi mne dát
leč věř mi zbytečné to namáhání
má cesta daleká — marné volání!

Pat Crowe

Rusko opustilo evropskou 'ban- -

du' v Číně a chce si samo na svou

pěst' zahrát solo v Mandžursku a

německý kapelník maršálek Wal--

derse se vztekem ale mlčky musí
niá to koukat jak mu nejsQnější
muzikant z kapely odešel

- Dle posledního svého sčítání má

Turecko 55 milionů obyvatelů
Nyní jest otázka jsou-l- i ty číslice

správné aneb Turek schválně pře
hání aby zadržet laskominy tc&h

kteří se tiší na dědictví po nemoc-

ném meži Evropy

My jsme nyní dle statistiky m

národem na světě v prů-

myslu obchodu a národního jmě-

ní Kéž v tomto dvacátém stole-

tí budeme moci připojili k těmto
věcem že jsme vedoucím národem
▼ humanitě I " ' " r t

Sultán objednal v Craneove Lo-

děnici válečnou loď ale Craňe ne-

chce se stavbou započít dokud
nedostane 'kéie' napřed a poně-

vadž tich se sultánovi stále ned-
otkli U n ksíe muset nástupce

ll

cíjejlt asi bes ameri- -

N
f rl jm kus chleba jist

r " '
1 iiď-t-s byli v pesled- -

_ čtiLicb fsrxieni
j t ' ' Vtíí

1 1- -

pvŠfm se na něho obilím zadušen
dříve než ku pomoci přispěno
býti mu mohlo

V San Antonio Tex plišel
nešťastnou náhodou na sylvestra
o život mladý poměrně ještě kra

jao Bohumil Vojtek dle náhledu
našeho njlpSf kornetista kdy vz

Sp Státech vystoupivší Šel od-

poledne se známým když tu na
chodníku stoupl na slupku baná-

nu tklouzl a celou váhou těla

dopadl k zemi naraziv hlavou o

chodník Utrpěl nepochybně
mozku jemuž o půl jedné

z rána podlehl Pohřeb jeho byl
jeden z nejkrásnějších hudební a

pěvecké sbory městské prokázaly
mu poslední poctu a četní obdivo-
vatelé jeho kornetu tvořili dlouhý
průvod Vojtek narodil te ve

Frenštátu na Moravě a do Texat

přibyl jako toletý hoch Začát-

ky jeho byly velmi trpké Byl
jedním t těch nešťattníků kterým
příroda dala všechno možné nadá-

ní státi se v oboru svém skuteč-

ným výtečníkem kteří však ho

odkopli a všechno svoje nadání

pitím utápěl A Vojtek vskutku

při malé píli a pěstování svého na
dání mohl do dnešního dne býti
obdivovaným světovým hudebním
velikánem — před lety obdivován

byl po celé Americe pod jménem
'Texas Boy' — chybil však a ve

své chybě jež ho k záhubě vedla
nedovedl vzdorovat a ji přemáhat
Škoda ho škoda jeho dobrého
srdce a jeho nevšedního nadáníl

II Policista F J Krátký v Den-

ver Colo poranil 8 ledna vý-

střelem z revolveru smrtelně II

Marynissena jenž se postavil na

odpor svému zatčení Týž byl v

podezření že je oním mužem jení
činil v posledních 6 měsících čet
né vražedné útoky na ženy o sa-

motě večer po ulicích se ubírající
Krátký přišel do bytu jeho jej zat-knou- ti

a když nechtěl se vzdáti a
chtěl vytáhnouti na něho revolver

vytáhl svou zbraň a na Marinisse-n- a

vystřelil ' Smrtelně raněný do

praven do okresní nemocnice kde

záby na to zemřel

ZE STÁTU NEBRASKA

ettttfffvTYwmfÝfVfyft
— Minulého týdne oznámeno

guvernérem jmenování krajana
Jos Matouška z Braioard za su-

perintendenta státní rybárny v

South Bend kterýžto úřad dosud

p Adamem Sloupem z Omaby
zastáván byl — Jest to již druhý
Cech kterémuž úřadu od nové
administrace republikánské se do

stalo a dle slibu guvernérova bude

ještě několik dalších krajanů do

různých úřadů jmenováno

— Farmerský sjezd okresu Sa
lině bude odbýván dle "Přítele
Lidu v Crete dne 7 8 a 9

února a český den ustanoven na
den 7 února v tamní Sokolské
síni Ku sjezdu tomu činěny jsou
rozsáhlé přípravy Zvěrolékaři p
DraSkému jenž jest jením z před-

ních pořadatelů sjezdu onoho po-

dařilo se obstarati jako řečníky
výborné odborníky a řečniti budou
zde: Pan Bohumil Simek profe
sor přírodních věd na státní uni
versitě v Iowě Profesor pan
Bouška ze státnf zemědělské Ško

ly v Ames la Pan Jan Rosický
vydavatel "Hospodáře" z Omahy
Pan Josef Hynek pěstitel ušlech-

tilého dobytka a koní z Wilber
Dr Breuer z David City Pan
Frank Křtěn z Crete Dr Dra- -

ský zvěrolékař z Crete Doufá
me že naše íarmerstvo zvláště v

český den v počtu co nejbojněj-ší- m

sjezdu onoho se súčastní

— V Madison zorganisována a

minulého týdne inkorporována
'Richard Zine & Lead Mining
Co' t kapitálem £500000 kte
ráž dolováním zinku a olova

se míní
— Z Niobrary se oznamuje že

obchodníci tamní zorganisovati
chtí akciovou společnost kteráž

by zřízení kanálu za účelem vy--

užitkovánf vodní síly řeky Niobra

ry za účel by si vzala Vodním

inženýrem zjištěno že spád řeky
v 8 Jí mile obnáší 54 stopy o pal
ců a že kanálem v délce 5 % míle

majícím spád 21 palec v jedné
míli spádu 45 stop docíleno by

bylo
— V okresu Saunders za uply

nulý rok vtěleno do kněb listov-

ních 439 mortgičů na farmy v

obnosu 167740670 a vymazáno
jich bylo 611 v obnosu $673

909 28 Na majetek městský
vtěleno mortgičů za rok uplynulý
114 v obnosu 15207621 a vyma
záno jich 151 v obnosu 188-864-

— Guvernérem Dietrichem po- -

pepsána byla v pátek Žádost ke

guvernéru illinoisskému za vydání
Fred Stegemana kterýž a postře
lení krajana J J Malého v South
Omaze obviněn jeat a kterýž ve
dnech minulých v Chicaga dopa
den a zatčen byL
— V cukrovaru Ames skončena

byla byla již kampafi a tice zpra
cováno na 50000 tun fepjr a vy
robeno 5000000 uber cukru

jest k letu na vzdálenost asi sto
stop pak stále a stála se vzdále

nost tato zvětšuje al konečně

když je holub stár jeden rok mů
že bezpečně vykonali cestu do
vzdálenosti aoo mil a nalezne
svou cestu zpět

ČEŠI V AMERICE

vYvmvtvmvfYTVYmv
1 Známý novinář český pTos

Buflata po nějaký čas' též spolu
pracovník Pokroku Západu pře
jmul min týdnem redakci cedar
rapidské 'Pravdy'

li KdyŽ 13 trpná 1900 zmizelo

ÍI350 jistému K Hoffmanovi

které dle své přísežné výpovědi
měl uschované v plechové schrán
ce ve sve aune 309 vyen 4- - ui v

New Yorku ani dost málo netušil

jeho bývalý dělník C Bártek že

by Hoffman odhodlal se teprve
nyní vsadili jej do žaláře a připra
viti jeho ženě a 4 dětem tak smut

ný počátek nového roku podezří
vaje jej ze zločinu krádeže zrnině

né částky peněz Policejní soud-
ce odkázal obžalovaného k velké

porotě pod zárukou íiooo
1 V Chicagu zatčen byl v pon

dělí mladý párek a3letý K Hará
sek a i61etá AHartova a prvnější
obžalován z únosu osoby nezletilé
a poslednější z nepořádného ebo
vání Oba utekli z domova chtíc
někde dáti se oddati

1 V Chicagu vyloupen byl v

noci na pondělí min týdne zlat

nický obchod krajana JO Horáč
ka č 544 Blue Island ave a ko-

řist' neznámých dosud lupičů na
více jak liooo v různých špercích
se páčí

l V JNew Yorku vypuknul v

pondělí min týdne požár v obydlí
Fr Sladkýho v č 425 vých 70
ul bydlícího a než plameny uďu

šeny za několik set dolarů škody
spůsobeno Požár spůsoben byl
otevřením hořící svítilny

1 V ústavu Montefiore v New

Yorku zemřel v neděli min týdne
krajan Kafka a lékaři udali příčinu
smrti'otrava strychninem nešťast
nou náhodou" To se ale koro-nero- vi

nestačilo a proto nařídil

aby byly mrtvola pytvána Kafka

byl před více mésíci raněn mrtvi

cí a od té doby byl ochromen Aby

pak byl udržován při síle předpi
sovali mu lékaři malé dávky jedu
V sobotu odp požil však Kafka

omylem prý více Btrychninu a

vzdor rychlé pomoci smrt násle-
dovala-

1 V Clevelandu slavili m týd
ne v kosteie ranný Mane Lurd-sk- é

zlatou svatbu manželé Karel a

Barbora Píchovy Pochází z Kut
né Hory a vzdor vysokému stáři -
Píchá jest 78 roků a manželka 75
roků — jsou dosud oba velice čilý-

mi " v
1 Před 4 roky zmizel úplně be

ze stopy newyorský Fr Janda

který býval členem spolku Boři

voj IKJ Janda zanechal 2 děti
a manželku zůstal přes všecko

pátrání nezvěstným a manželka je-

ho vymohla si nyní prostředni
ctvím advokáta F 1 Nekardy u

vrchního soudu listiny jimiž Jan
da dle státního zákona prohlášen
byl za mrtvého a podala zároveB

proti jmenované Jednotě tak zva-

nou přátelskou žalobu za vyplace
ní podpory v obnosu I1300 Stalo
se tak a dorozuměním úřadovny
Jednoty která dle stanov nemohla

pojistné dosud vyplatit nemajíc

žádných důkazů o smrti onoho
člena
1 Žalostně požíval vánoční svát-

ky Fr Balusek z Granger Tex
neboť přišel ú jednu ruku Každý
rok se něco stane neopatrným za-

cházením s prskavkami Frank
Balusek jimi tak neopatrně zachá-

zel že jedna potrhala mu ruku ve

dlani tak že musela mu být v zá-

pěstí uříznuta Balusk je chůd
a k tomu má malé děti tak že mu

nastává smutná budoucnost

1 V Clevelandu býval by min

úterý málem plišel o život krajan
Fr Kulhánek v čís 1355 Clark

ave bydlící Kulhánkovi se zdá-

lo že v kuchyňských kamnech

nehoří jak by mělo Zprvu v

nich šťoural otřásal roštem a jeli
kož ublí nezdálo se hořet přinesl
Kulhánek bafiku s petrolejem a

jal se křísit utuchající plamen
petroleje Skoro v tém-ž- e

okamžiku kdy přišel petrolej
do styku t doutnajícím uhlím vy-

šlehl plamen udál se výbuch a

obsah konvice roztříkl se zprvu
na vše ttrany a na nebohého kra-

jana a celý vnitřek nalézal se v

plamenu Štěstím pro Kulhánka

je že dovedl zachovat duchapří-
tomnost Ač byl živou hořící po-

chodní vyběhl z kuchyně na dvo-
rek a volaje o pomoc válením se
v blátě udusil plameny a tím tvůj
život přispěním sousedů zachránil
Dle úsudků lékařů utrpěl vážných
popálenin
IV Algona Wia přisel min

týdne o život krajan Louis Boehm

zaměstnaný v elevatoru společno-
sti W Seyky s Kewaunec Kdyi
obilí % elevatoru do káry želez-

niční špatně padaloskočil Boehm
do nádržky by rad! odpornou!

tobotu v noci pokut na vyloupení
tamní Exchange banky Lupiči
dostali se do banky podkopáním
zdě pokladní do pokladny taraé
však se nedostali an zámek všem

útokům jejich vzdoroval
— Guvernér Dietrich

'
rozhod

nul prý te jmenovati H E Stew-

arta z Omaby
' ředitetem státního

ústavu pro hluchoněmé v Omaze

Týž byl po několik roků učitelem
v ústavu tom a přítomně zaměst-

nán jest v podobném ústavu v
Council Bluífs
— Ve Fremont získal si hlídač

v tamní normální škole nepřátel-
ství žáků a žákyfi tamních kteréž
v pátek vrcholilo v tom že týž
večer přepaden a z budovy školní

vyhozen Hlídač dal dva Žáky
kteří při vyhazovu tom vůdci prý
byli pro útok zatknouti

— V Gibbon spáchal v sobotu
o o nodine ranní samovrazdu
zastřelením redaktor časopisu
"Gazette" C Putnám V zane
chaném dopise sděloval rodině že
učinil tak z omrzelosti života a že

již po kolik roků úmyslem sebe

vražedným se zanášel
— Ve Fremont postaveni ve

středu před soud okresní k před
běžnému výslechu Rhea Gardner
a Darrell obvinění ze zavraždění
hostinského Zahna ve Snyder a
všichni práva na týž se vzdali a
bez záruky soudu krajskému od-

kázáni Přelíčení s nimi bude

odbýváno počátkem února
— V Gering zničeno v neděli

z rána požárem půl čtverce ob-

chodních budov a jen společným
silám veškerého obyvatelstva jest
co děkovali že celá obchodní
část popelem nelehla Skoda z

větši části pojištěním jest kryta
—- V Crete odbývána v sobotu

valná schůze občanstva v níž for-

málně přijata
'

nabídka bankéra F
H Millera kterýž městu 1 10 000
na postaven! veřejné knihovny
nabídnul Jmenovány dva výbo-

ry prvý na vyhlédnutí místa a

druhý na sehnání peněz na za

koupení téhož potřebných '

:
— Z David City oznamuje se

úmrtí na farmě chudobinské kra

janky Veroniky Pokorné Táž

byla 102 roky n měsíců a 2 dny
staroů a byla matkou 12 dítek z

nichž 6 na živu jest Zanechala

32 vnoučat 42 pravnoučat a 9

— Ve West Point zemřel v

sobotu ve stáří 79 roků krajan
Václav Drahoš jeden z nejstarších
osadníků Vest-pointský- V le-

tech sedmdesátých byl Drahoš

jedním z nejpřednějších obchod
níků v oné části státu
— V Columbus započala dráha

Union Pacific se stavbou vlastní

vodárny Dosud brala všechnu

potřebnou vodu od města nákla
dem téměř $3000 ročně a vodárna
samostatně přijde jí prý mnohem

levněji
— V Lincoln sešli se v sobotu

zvolení republikánští elektoři za
účelem zorganisování se načež
odročili se do pondělí Předse-

dou zvolen John L Kennedy z

Omahy a tajemníkem John F
Nesbit z Tekamah V pondělí
provedeno zákonem předepsané
hlasování a poslem elektorálním
zvolen po tuhém zápase při 38
hlasování Wallace R Bartoň

kterýž nepojede však tentokráte
do Washingtonu sám nýbrž ve

společnosti všech ostatních 7
elektorú
— V Plattsmouth zatčen byl

ve čtvrtek Ben Graves pro padě-
lání a udávání falešoých pěťáků
Padělky své udával tím spůsobem
že jimi v různých hostincích

automaty hrál a tím ovšem

alespoB občasně výhru jistou měl

Po zatčení svém k činu se přiznal
a v kufru kterýž již na nádraží
k odjezdu

-

připraven byl naleze-
na nejenom zásoba padělků jeho
ale i dovedně zhotovené formy
do nichž tyto lil

Školství ca Porto Rfco
Náklad ipojeny vydržováním ikol na

Porto Ricu Jeat velice inainfmTtíme-l- l

e v livah 11 malý potetiákD kaiviti-v- l
lkn iapaaeb Jalikot" vitk um na-

tě atála do aiiíbe atykft s ostrovem Um

rf ivádeoa Jest tystem Umní tajlati
ae tmcal al koaecae doaábne aaieho

tupna dokonalosti V aeml aaM lid éa

Jeat k posedat ie Jeti pont je-
diného jiitiho kka pro aeciiivaett
sáe-- a ledvin a Jater asi ee ie
nt 10 Hotuuert ftteaaeca Blueta 1UU
bv rn hjH beed pH PrTých pHsma-- tt

b eheai e li atrtrltf ti Mrpeaí Dá rv-rh- té

ivy a koeecalbo vvléoaaf Jak sta
IMi tahraale v to pfodaTMkaie po taj
ealych šedesát rekt deriUeJL

Holubi ve válečné slnžbé- -

Vtíkeri evropské mocnosti mají nyní
své holubi polty

K obrovské evropské válce

která očekávala se již ke sklonku
devatenáctého století a jež roz-

hodně rozzuří se Evropou v tom-

to století aby rozluštěny byly
různé otázky a spory kteréž

vznikly v předešlém století mezi

různými evropskými mocnostmi

generální štáby různých armád

připravují se t neámornou vyna-
lézavostí Jsou to nejen zbraně

kterým věnuje se pozornost ale

jsou to také dopravní prostředky
jichž důležitost jest uznávána a

poněvadž mnohdy od rychlého
poselství k jednotivým armádním

sborům závisí výsledek bitvy tu
nyní ve všech evropských armá-

dách cvičí se holubi k tomuto
účelu a věnuje se účelu tomuto

mnoho peučz a píle'
První pokusy s holubí poštou

udály se v roce 1870 — 1871 v

době obležení Paříže od německé

armády Paříž byla obklíčena
tak dokonale že nebylo možno

lidské bytosti proniknout! živý ten
řetěz vojáků a tu kterémusi holu-

báři v jednom z menších měst

francouzských napadlo použiti
holubů k dopravení různých do-

pisů a depeší do obleženého mě-

sta Pokus se zdařil nad oče

kávání a dle pozdější vydané

zprávy bylo tímto spůsobem
do Paříže za dobu oble-

žení 150000 úředních depeší a

1000000 soukromých dopisů
To zní téměř pravděnepodobně
leč přece jest to faktum ovšem že

stalo se to zvláštním spůsobem
Různé depeše byly napsány vždy
na jeden veliký list papíru za se-

bou na to byly ofotografováoy a

sice do té nejmenší míry tak že

se vešlo 700000 slov na jeden
svitek hedvábného papíru který
každý holub nesl do obleženého
města Když depeše byla holu-

bem donesena tu zmenšená ta

fotografie písma byla opět zvětše-

na tím samým spůsobem a písmo
stalo se Čitelným a viditelným
' Němečtí generálové pozorovali
bedlivě tuto holubí poštu a uzná

vajíce její důležitost pro budouc-

nost ještě před ukončením

války zařídili

holubí oddělení ve své armádě a

nyní organisace holubích pošt jest
v Německu tak dokonalá že v

každé pevnosti a v každém větším
městě nejen na pobřeží ale i

uvnitř země nalézají se takové
holubí stanice z kterých holubi

pravidelně vysýláni jsou na různá
místa k vůli cviku s depešemi
Pro západní province jest Kolín

nad Rýnem určen za hlavní stani-
ci holubí kterýž jest spojen holu-

bí poštou s pevností Metami smě-

rem západním a s Berlínem smě-

rem východním Holubí stanice
v Německu roztříděny jsou na tři

třídy z nichž stanice prvé třídy
chová 1000 holubů stanice druhé

třídy 600 holubů a stanice třetí

třídy 200 holubů
Rozumí ae samo sebou že

Francie v tomto ohledu nezůstává
za Německem pozadu a že věnuje
tutéž péči svému systému holubí

pošty Hlavní stanice nalézá se
v Paříži a veškeré pevnosti na se
verních a východních hranicích

spojeny jsou tímto systémem ho
lubí pošty takže v případě války
může být nejdokonalejší spojen!
udržováno
V Rusku zavedli poštu holubí

a zdokonalili ji tím spůsobem ž:
každý pluk jízdy má tvou malou
holubí poštu která dopravuje de-

peše ostatním oddělením armády
když jízda podniká výzvědy V

posledních manévrech zjištěno že

depeše holuby dopravené dostaly
se na své místo v jedné pětině
času jaký potřeboval dříve po-

bočník jedoucí na koni Francie
následkem toho zavedlla též toto

zlepšení ve avé armádě
K řízení této holubí pošty na

jímají se též lidé hlavně ze spol
ků věnujících se pěstování holu-

bů jež hlavně ve Francii značně

jton rozšířeny Tito nováčkové

přidělují se nejprvé k ústřední
stanici a kdyi zde prošli cvičeb
ním kurtem ta přiděleni jsou na
stanice kdo cnaaf konat služba

pro případ války Tato ústřední
stanice vydává avLlXiaí pravidla
pro choř a cvičení holubů které
se započfná když je holub ttir

Drahé hrabátko

Poučná historie te života Gouldovy

dcery

Když zemřel před několika lety
mnohonásobný milionář Jay Gould

který neštítu se žádných prostřed
ků jen aby rozmnožil obrovské
své jmění tu netušil do jakých
rukou se dostane jednou část to
hoto s mravenčí pílí nashromáždě
ného jmění
Starší dcera Gouldo a Anna

provdala se za francouzské : hra
bátko jméneno Boni de Castellane

který mimo svého šlechtického ti

tulu pochybné hodnoty neměl na
světě nic ba nsén nežli nic poně
vadž vězel až po krk v dluzích
Za své miliony zakoupila si hra
běcí korůnu a s ní dostala nádav- -

kem mužíčka jenž nevěděl sice
co je to poctivý dolar vydělat ale
věděl jak lehko se dají miliony u- -

tratit a s touto svou 'vědomostí'

počal hrabě Boni s jměním své

ženy hospodařit a za několik roků
to přivedl až k bankrotu

A jaký to je bankrot to vysvítá
z líčení před soudem jež se právě
odbývá v New Yorku a v němž

zástupce věřitelů hraběte Castella
na nazval tohoto lumpem k čemuž

byl jednáním hrabátka úplně o

právněn Boni žalován jest na
obnos 1377000 dlužných za růz
né umělecké předměty — zvané v

obchodní mluvě bric a brac— kte
réžto předměty sotva Že od jedno
obchodníka koupil druhému je
prodal jen aby pomohl si k peně
zům hteré mu neustále jen chy
běly
Dle affidavitu přiloženého k ža

lobě Castellanu na tom nezáleželo

jaký předmět koupil jen když ce
na jeho byla vysoká aby zase na

proti tomu mohl za něj hodně do
stat Všecko platil svými notami
na delší čas které pak nechal pro
dloužit aneb nechal ji vůbec pro-

padnout když bylo na placení
naléháno tu uplatil nějaký capart
a obchodníka upokojil slibem že
všecko vyrovná jakmile z New
Yorku dostane peníze které oče
kává -
Hrabě Castellani ve svých do

pisech které soudu byly piedlože
ny užívá výmluv a vytáček k vě

řitelům které v nešlechtické mlu
vě nazývají se sprostým lhaním
Tak pile v jednom listě: "Pošlu
Vám % toooo příští týden neboť

peníze z Ameriky jsou už na ce-

stě'' Později na to telegrafoval
témuž věřiteli i "Jsem velmi zkla
mán že nemobn Vás nspokojiti
dnes ale učinil jsem arrangement
a mým ivakrem aby Vám zaplatil
do 8 dnů Prosím abyste očeká
val určitě tyto peníze
A obchodník očekával trpělivě

splnění šlechtického slova leč tý
dea uplynnl po týdnu měsíc po
měsíci a ty peníze které z Ameri-

ky přicházely rychle mizely z ru-

kou hrabáš a ▼('Stélé % nich a
ri£l'Á tzi oanta -

~

Tak Zzzl Castellane v krátkých
i!lcla ktack rosasrbal otU jxi- -

f4600000 dkia cnrrisaul
aa iaaa area fsaana ta pro&li- -

slySfiti v Omaze a hned na to v

Chicagu Inu
mluvil

mluví

a mluvit bude

bez ustání vždy a všude!

NYNt VYCHÁZÍ NA JEVO Z POSLEDNÍ

vůle vzduchoplavce Andreeho že
v srdcí jeho bylo tušení že cesta
k severnímu polu v baloně skončí

jeho smrtí Přece však aby pro
kázal védě neocenitelnou službu

vydal se na cestu tu na níž zahy
nul 1 se svými dvěma přátely
Kdy kde a jak to zůstane snad

věčným tajemstvím leč vzdor
tomu že vytčený jím úkol zůstal

nevykonán tu věda ve svých jdi
jinich bude mít čestnou pro něj

vzpomínku

Kletba zlého íinu

Veliký Goethe ve svém "Fau'
stu" praví že "Zlo zas nové rodí
zlo" a pravdu těchto slov počíná
poznávati nyní i hrdopyšná An

~ Když Roberts obrovskou svou

přesilou zatlačil malé armády
obou jihoafrických republik k ho
rám tu Boeři byli ochotni poddati
se nezvratnému osudu a chtěli
složiti zbraS za jistých podmínek
Sám generál DeWet dvakráte uči-

nil nabídku lordu Robertsoví že

složí zbraS za podobných podmí
nek k jakým svolil generál Grant
u Appomatoxu když porazil ar-

mádu Jižanův

Jednou z hlavních DeWetem

žádaných podmínek bylo že ani

důstojníci ani prosté
' mužstvo

jeho komanda nebnde vyveženo
na ostrov sv Heleny aneb do

Ceylonu leč Anglie ústy svého
vrchniho velitele hrdě odvětila:
"žádáme bezpodmínečné se vzdá
ní!"
DeWet prohlásil na to boj až

na nůž a Roberts za trest dal

spálití jeho farmu nechal pobiti
jeho dobytek a zničití jeho za

hrady
- i

Boeři poznali 2e bezpodmíneč-

ným vzdáním se nemohou zachrá
nili ani osobni svou svoboda a

proto se rozhodli bojovali al do
posledního muže
A jako Roberta tak staoadíe

jednal geocráU Coliec Ktlixcjc
v boji a jdx3 koaaa-ix-a
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