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11ZE ZAMOŘÍ
ně vtrhl do kolonie Hertzoi se

800 muži a sice přes pohoří Rog
geweld Boeři patrně mají namí-

řeno na strategicky důležité body
Ceres a Worcester

Vláda Kapské kolonie snaží se

zabránit povstání tím že prohlá

town Pa dne t Července 1874
Hrál si se starším svým bratrem
Walterem na trávníku rozkláda-

jícím se v pozadí residence když
v tom přiblížili bo k nim dva mu-

žové a vyzvali oba hochy k pro-

jížďce v kočáru Ti v dětské své

prostomyslnosti neváhali a vsedli

ZP8ÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
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nyní jest tas

" kašle Liing
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I nastuzení Qj)3j][]

dobrý domácí lék

f měl by držen býti t kaidé rodině

Dobři fenu jedna ▼ Jnckiin Mici
praví: "Kdokoliv ! ml potlovl na
naatuiftiif noh kálel vidy bdporutlla
jiwip Allen' Lunu Bnlum Pro maa
udolal mnoho Jet přfteleto kaldíma
trpícímu v krku neb pltoicbi
Mklrnfk jeden v Oakljr Ky pile la

dámy tRtiml oudl (e není lnpllbo Uu%
nad Allen' Luni BaUam proti fiikrta
neb modrému kalil
Pamatujte le neobaibuje opium ř

jakékoliv furmí

Cena 35c 50c a $100
láhev k dostání
u lékárníků

Hiinin-iiiini- t tnMf
TRŽNÍ ZPRÁVY

CHICAGO dne 15 ledu
Plenice terv ozlmka í t k okami
dodáni TaarfTHebal

Plenice 8 okmI dodáni 78@7Jc
"

Plenice oalmka tvrdá C ( k dod 7Q72!{e
14

Plenice ozlmka tvrdá E %

Koma { t zlatá "
Sic

Korná 1 1- - M!i "
Ke

'

Korná i "

Oveeí 1 bílý
"

Ove 8 bily
"

Žito tllo í k dodáni Ite '

Žito ilslo ' BlSíe
'

Ječmen k piv účelům k dodáni

Ječmen ke krmeni k dodáni $8o
'

Lněné aemeno í 1 meno mva - 1115

Semeno bojínku timotnjr) UM%

flemeno Jetelové (U_

Živý dobytek

Pěkné aí nejlepli voli f5S0SS09

Bnbené £ k prostředním $3 OOJkVtt

Voli ke krmeni I275@44S

Krávy tSTOQIéS

Jalovice '$ž65®4
Telata HM&W
Tezaelti krmeni voli! tOH-g-t

Texaeiti voli z pastvin! 13

Pruata tižki nejleni! - 540

Prasata lehká vybraná I610O5SS

Prasata hrubá $50595 tt
Ovce pěkné až k vybraným $3Í"IH
Ovce západní prostřední Í3a@46í
JebSata $4159581

JehBata západní $5 03@5Sf

OMAHA dne 15 ledna
Pšenice t 8 (eev Neb a Dakota)
při káře ne boa

Plenice í S při káře 5c "
Žito í í při káře 60c

14

Knna í 8 při káře líc
--

acOveeí 8 bílý "

Brambory 60@00c
44

Vejce zar Čerstvé

Máslo z másláren ll@S2c lib

Máslo farm nejlepli 17@18c "
Máslo farm Ipatné až dobré U@Iíc "

Slepice 7©8c

Kuřata ac ♦

Kachny se

Kohouti V 5c "
Krocani íe"

SOUTH OMAHA dne 15 ledna
Voli píkiii (i uejlepii S5Huaa0l

Krávy lS0@JJ
Jalovice i 00£m
Voli ke krmeni SS094JI

Prasata nejlepli 507)4

Prasata prostředni St2KQ5W

Prasata hrabá těžká slí
Ovce nejlepli 47a

Jehiiata 5 4§

KANSAS CITT dne 15 ledna
mnlcc C 2- tvrdá k okdodim 6íi5c eaB

Plenice ! 8 tvrdá kok dodi OASMyc
Korná í- - 2 bílá k ok dodaní 35fec
Korná i 8 k ok dodání SOc "

Koma i 2 mích k ok dodáni tette
Oves í 8 bílý k ok dodání MJÍ

"

Žito í 2 kok dodání 47c

Seno timothy vybr Sj050dll00 tana
Seno z pralrie vybr $9 50 "

Hledám dělníka lt
noty stálá práce a dojrý plat zaručeny
Plijte na Jos Papež Albion Neb 4x

Farma na prodej iMin?
ostatní paster 80 oseto žitem Staveni
nové o fsvětnicích velký sulep 11 koní M
kusfi dobytka vle polní nářadí CenaltSOO
PUte na Edward Janko Pilot Knob Wls I
$2£á ÍWÍmn za navrácení llmla

VUA bTlyakoCárku Kobylaa cllnnhnn st nu ítntn!~c--k

JestSrokt atará Kočárek má itverhranoa
box au a zhotovena Jest u Keys Broe v Coun-e- il

Biu fis Má dva modré pruhy na náboji a
černé kosené sedadlo Jedna vojka jest

Ukradena byla v Couocfl Hlufía
listopadu 1900 Jallus Krolt £lnunii

Bluf ís Ia Ir
Farma na prodej

SS5 ahrl 4S

žitem 40 akrft Innkv natfiíV
stavení o 14 místnostech 16 knot dobytka S
koně vlecsno polní nářadí potřebo Puasa
za 54700 Pilte na F B Lana PUea Kdos
Wisconsin

DENNĚ
a více stálého rftčžku
cajerae každémukda uřev
me Jednatelství naSicb rimi
podobizen krajin aéboieo-eký- ch

TlastTwl[ých a pod
obraza O SILBERMAN
P 2BtPaul Minn HOxS
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mofofm loďstvu světa

Rusko

Zlé tprávy --— Novt ministr tahra
niřnlch tátetitostt — Snřhové

bouře

Jsou to opět povážlivé zprávy
které pronikají do veřejnosti
zdravotním stavu carově Dle

všeho tento musí býti horším
nežli ruské dvorní kruhy přizná
vijí poněvadž

' muselo přesídlení
carovo z Livadie býti odloženo
až stav jeho to dovolí Tak se

zdá že carovo zdraví — které

vždycky bylo velmi chatrné — se

mu více nenavrátí a že bude

chřadnout az pro všecky spra
vedlivá smiť přinese mu vykou
pení Mužského potomka sotva
se již car Mikuláš dočká a koruna

jeho ai připadne ohnivému velko
knížeti Michalovi za jehož vlády
by Rusko asi jistě octnulo se

proudu války kú které se již tak

dlouho chystá — v

Ruským zahraničním miniatrem

jmenován nyní definitivně hrabě
Lamsdorf diplomat to dlouholeté
zkušenosti Lamsdorf řídil mi

nisterstvo zahraničních záležitostí
ihned po smrti hraběte Muravěva
a požívá neobmezené dtvěry ca

rovy již po dlouhá léta Princ
Obolenski bude Lamsdorfovým
prvým příručím v ministerstvu

diplomacie ruská bude asi dle

toho drželi se programu vytčené
ho zemřelým hrabětem Muravě- -

vera —

Sněhové bouře které postihly
v posledních dnech Evropu hlav
ně zuřily v Rusku a následkem
toho veškerá doprava tam byla
přerušena Některé vlaky zaváty
byly závějemi po několik dnů a

nemohly se hnouti s místa Ce

stující většinou studenti a školu!
děti pospíchající domů na svátky
trpěli hrozně hladem a zimou a

většina z nich při svém zachráně
ní potřebovala lékařské pomoci

Srbsko

Skandál stálým hostem v rodin Obre- -

novicův — Král baíkora

V evropských panovnických ro

dinách událo se již mnoho skan
dále ale rodina Obrenovičů v

Srbsku vládnoucí stojí v tomto
ohledu v přední řadě Co jen
král Milán který se konečně mu

sel zříci trůnu napáchal ostudy
nejen sobě ale celému srbskému
národu a po něm snažil se jeho
syn nynejfii srbsky krai Alexandr
statně kráctti v jeho Šlépějích a

teprve když oženil se s paní Ma-

šinovou tu zanechal svých vý
středností Za to však spanilá
jeho manželka k vůli změně za

pletla se do malého skandálku s

komořím krále Alexandra majo
rem Mfrkovičera Patrně že tento
se královně lépe líbil nežli uhro

vatý Alexandr a proto si jej zvala
sobě manžel však na to jedno

ho dne přišel zavolal sluhy ne
chal majora vyhodili z paláce a
ani mu nepopřál času aby oblékl
si klobouk a svrchník

Mezi královnou a králem na
stala bouřlivá scéna a Alexandr
Hroril své ženě vypovězením ze

země leč neobyčejně chytrá ta
žena brzo zuřícího svého manžela
zkrotila a ukázala mu že ona jest
vlastně vládkyní které musí být
poslušen a tak poslední skandál v

paláci srbských králů skončil tím

že Alexandr pojmenuje jeden pluk
na počest své ženy!

Čínské zápletky

Rusko vyzrálo nad celou diplomacii
— Čína ochotna k smíru —

Srálka s Boxery

Ruská diplomacie opětně pro
vedla znamenitý kousek nad nímž

spojenci —- kromě Francie — asi
zůstali celí strnulí íUzavřela taj
ně s Čínou smlouvu týkající se

odstupu Mandžurska a úrodná
lato část Asie jest nyní pod prá-vomo-

ruského cara Hlavně

Anglie hledí na to žárlivým okem
ale majíc plné ruce "trublu" v

jižní Africe mlčky musí přihlíželi
tomu jak v žaludku ruského

medvěda octlo ae tučné sousto

Vyjednávání diplomatův s Čí

nou aspofi poněkud nyní pokroči-
lo neboť Li Hung čang a princ
čing obdrželi od císařovny dovo-

lení aby podepsali poslední notu
mocností kteráž obsahuje pod-

mínky míru a zároveS odškodnění

jež má Čína zaplatit spojencům
Císařovna uznává že by to bylo
marno vzpírati se požadavkům
velmocí ale doufá že se jí podaří
získati času k vyplnění všech po-

žadavků které mocnosti od Číny
žádají
Další projednávání o míru má

se díti v Pekingu
Boxeři stále ještě bojují v růz-

ných provinciích Číny leč se svý-

mi starožitnými zbraněmi nemo-

hou ovšem mnoho svésti Tak

překvapeni byli v Sahajsku v mě- -

stečku severně od Čínské zdi leží-

cím a zde Němci svedli nimi
srážku v níž padlo 100 boxerů a

ještě více jich bylo poraněno
Němci měli pouze 1 mrtvého a 1

raněného' a

Císař čínský byl by ochoten
vrátili m do PaJóapa Uč císařov- -

nechce o tom slyšen pokud tam

bude evropské íojsko Jest stále

ještě tou nesmiřitelnou nepřítelky
ní "bílých ďáblův"

Z bojišti v jižní Africe

Stále ta samá písnička ie Angličané

jsou biti — Smléplány Boerů

Volání pomsty na De IVeta

—Revoluce v Kapské
kolonii se íiří

Jsou to sporé zprávy které pro

pouští vládní censor anglický
Kapského města a proto není ani
možno přibližně učiniti si pojem
jak válečná situace v jižní Africe

vyhlíží Tolik jest ovšem jisto že

Angličany to musí jít čím dál

tím hůř poněvadž kdyby lord
Kitchener měl nějaké potěšující
zprávy tu by co nejrychleji poslal
je do Anglie aby do těch mračen
které se stahují nad Londýnem
zasvítilo trochu paprsků dobré na

děje

Manévry které provádí jednot
livá komanda jsou patrně pečlivě

promyšleny dle strategického plá
nu majícího za účel přerušiti aneb

aspoB na čas znemožniti anglické
mu vojsku jeho komunikační cesty
na jedné straně k zálivu Delagoa
na druhé straně ke Kapskému

městu Tyto dopravní cesty jsou
životní potřebou pro anglické voj
sko neboť zásoby potravní jež tu
a tam Angličané snad mají ulože

ny daleko by nestačily k výživo
vání mužstva koní a mezků kdy
by se Boerům podařilo dopravní
ty linie přerušiti na delší dobu
coeru snad není v poli ani 10

000 mužů a Angličané mají na bo

jišti skoro 250000 mužů a přece
ač e jich 25 na jednoho tunemo
hou s Boery nic svésti v rozsá

hlých zemích jako jsou obě repu
bliky Boeři nemají zbytečných
vozů a zbytečného nákladu které

by zdržovaly jich výpravy vše co

potřebují vezou sebou na koních
z nichž každý boerský bojovník
má dva a proto mohou objevili se

rychle na razných místech mohou

zasaditi ránu zmizeli nežli po
sily přikvapí anglickým posádkám
ku pomoci
Lord mtenener z lítosti v po

sledních dvou měsících ani nevy
chází Tak z lítostí oznamoval

předešlého týdne do Londýna že

oddělení jezdců 120 mužů čítající
k armádě gen Knoxe náležející

setkalo se s Boery a že bylo té
měř na dobro od těchto zničeno
V této srážce padl kapitán Laing
který náležel k nejstatečnčjším
důstojníkům anglickým dále dva
nůší důstojníci a prostých voji
nft

Z ostatních málo mužů vyvázlo
bez poranění a poněvadž generál
Knox sám o srážce této nepodal
zprávu tu lze soudíti že ve sku-

tečnosti to bude ještě horší nežli

Kitchener udává
Boeři pod vedením Delareeje a

Steea Kampa svedli boj uNaaron

portu & gen Babingtonem který
patrně Zůstal nerozhodnut aneb
setkali se v něm Angličané case s

porážkou neboť v telegrafické
zprávě o výsledku není ani zrnin

ky
Poslední kabelová zpráva kte

rá došla v pondělí vrhá na celou
tu situaci poněkud více světla
neboť z ní se dovídáme že Boeři
se zabývají vážně plánem dobýti
opět Pretorie a lohanesburgu V

sobotu ráno 1400 Boerů vedených
gener ÍBothou podniklo smělý
útok na dráhu u Kalhnteinu epo
ující toto město 8 Pretorii a jiné
komando vrhlo se na Zurfontein
ležící to mil od Johannesburgu
ízda pod velením gen Knoxe

stála proti Boerům vedeným Bot-ho-

a posádka z Johannesburgu
hájila Zurfontein Po srážce ně

kolik hodin trvající v níž žádná
itrana nestrpěla velkých ztrát Bo

eři ustoupili i

V pondělí jiné komando pod
niklo útok na Zeerust a opět jiné
srazilo se s gen Plummerem blíe
Kruegersdorfu V Lenekalu ve

srážce Boery s gen' Boyesem za-

bit byl dle anglických ' zpráv nt

Deprees a 8 Boerů Ztrá-

ty Angličanů zpráva zamlčuje
Nesmiřitelný De Wet chytil 3

Členy výboru který se snažil při-

mět Boery k míru 2 z nich byli
Boeři a 1 anglický poddaný Vše-

chny 3 nechal veřejně zmrskati a

onoho anglického pak kázal zastře
liti Zprávu tu zaslal gen Kitche-

ner a celý Londýn je nad tím bez

sebe a volá pomstu na De Weta

KdyŽ však Angličané dopouští se

paličstvi a vražed to je v pořád-
ku-

V pátek komando Boerů asi

800 mužů čítající vedené velite-

lem Beyersem podniklo útok na

Oliíantfontein a rozvinula se sráž-

ka asi 6 hodin trvající Z Preto-

rie byl rychle vypraven vlak s po-

silami a Boeři na to odtáhli aniž

by se Angličané odvážili je proná
sledovati Nežli však odtáhli tu
zničili část tratě u Kaalfoňteinu a

poštovní vlak nalézající se na ce

stě musel se navrátiti zpět do
Pretorie

Kapská kolonie se hemží Boery
komanda těchto jsou sesilována

povstalci holandského původujež
obývají Kapskou kolonií Posled

sila v některých distriktech stav

obležení leč dle přizuáuí Augliča
nů povstání se vzdor tomu šíří
čím dále tím více a poněvadž Kap
ská kolonie jest ze tři čtvrtin ho

landskými osadníky obývána tu

asi sotva proud revoluční nechá

se zastaviti

Historie técbto zločinů a různé

za né tresty

V Americe provedeny únosy jediní
k vůli tiskání výplatného

Poslední únos syna milionáře

Cudahyho tak úspěšně provedený
rozvířil celou americkou veřejnost
před mnohými legislaturami bu

dou v nynějších zasedáních pto
jednávány různé návrhy zákonů

dle nichž na únos dětí vysazen bu

de až doživotní trest
V středověku za podobný zlo

čin byli pachatelé sťati a i židé ve

svém zákonu měli určený trest
smrti za spáchaný únos Únosy
v Evropě páchány byly buď z lá

sky aneb k ukojení msty a teprvé
v Americe poprvé provedeny úno

sy k voli ziskánf peněz
Jeden z nejpověstnějších únosů

zaznamenán je v kriminální histo
rii Skotska v r 1729 Mladý 8

letý chlapec Petr Williamsonpře
bývající u své tety v Aberdeeo

hrál si na nábřeží s několika jiný
mi kamarády když se k němu při
blížili dva námořníci z lodě která
se hlavně zabývala krádeží děti jež
pak prodávány byly na plantáže v

Americe jako otroci ti chopili se

malého Petra a rychle odvlékli ho
na loď kde již v mezipalubí nalé
zalo se více podobných nešťast

ných obětí Loď tato překříživši
oceán ztroskotala se na mělčině
u ústi řeky Delaware leč plavci
s unesenými chlapci zahráněni by
li jinou lodí plující do Philadel

phie kdež malí otroci prodáni za

$80 kus Bylo to štěstí pro Pet
ra Williamsona že jej koupil jeho
krajan H Wilson jehož v mládí

potkal týž osud že byl unešen

prodán ďo otroctví Velitel Wil
liamsonův byl mužem šlechetné

povahy který s chlapcem zachá
zel jako s vlastním synem posýlal
jej do škol a konečně když zemřel
tu ustanovil Petra tehdy i7letého
svým jediným dědicem Za ně

kolik roku se tento oženu a usa
dil se jako plantážník blíže řeky
Deleware Zde však jedné noci
dům jeho přepaden Indiány spá
len on sám byl jimi chycen a po
droben mukám které však hrdin
ně přestál a za tuto jeho odvahu
která u Indiánů vzbudila neoby

čejnou úctu byl propuštěn na

svobodu kdežto ostatní běloši

chycení s ním umučeni pozvolna
k smrti

Později Williamson dal odvésti
se k vojsku a jsa zajat při kapitu
laci Oswega byl poslán do An-

glie Zde věnoval se literatuře

napsai několik aei o americké re

voluci o životě Indiánů a svých
dobrodružstvích a věnoval se před
náškám Při tom zavítal také do

svého rodného města do Aber- -

deen a zde úřady cítíce se dotknu

ty vylíčením jeho únosu a vytýká-
ním nedostatečné ochrany roz-

hodly se že jej potrestají Proto
Williamsona obžalovaly z urážky
obce zabavily jeho knihy a spáli
ly je na veřejném tržišti Jeho
samého uvěznily a propustily jej

na svobodu teprvé když podepsal
listinu v níž údaje své o únosu v

knize uvedené odvolal Zdrcen

vyšel Williamson z vězení a záhy
a to zemřel

Uneiení lidovského chlapce církví

V r 1858 když moc papežova
byla ještě dalekosáhlá tu církev

dopustila se násilného únosu 7le-téh- o

židovského chlapce Edgara
Mortara z Boloquy v Itálii Služ-

ka sloužící v rodině jeho rodičů
udála u několika duchovenských
úřadů že když byl Edgar sotva 1

rok stár a zachvácen byl nemoci

které hrozila mu smrt tak že

jej tajně pokřtila Následkem to--

oto udání služčma jeden z výko- -

ých úředníků papežových v prů
vodu několika četníků odebral se

do domu rodičů Edgara Mortara
zde násilím jim

'
syna odSali a

odevzdali jej do jednoho kláštera
římského k vychování Mortara

později dokončiv studia posvícen
byl na kněze a reprvé tehdy zjeve-

no mu tajemství jeho únosu Z

Mortary stal se znamenitý kazatel

který
-

později v jednom z paříž- -

kých kostelů Činil v katolickém
světě sensaci svou výmluvností

První únos v Americe

Sp Státy mají tu pochybenou
slávu že staly se dějištěm prvého
únosu který byl spáchán pro pe
níze Je to případ Chas Rosse
němí ve svém dopise zmifiovali

te také únosci Cudahyho Char-

lie jsa sotva 4 roky stár bylnkra
den s doma svého otce v Cerman- -

vm jla♦ itozmouy ve sveio
♦ éééÉÉÉé

Rakousko-Uhersk- o

Dosavadní velební výsledky —

ráika českých socialistů — Jfíy
bude výti dále

--— Císař tomu rot
umí — Celní jednot proti Spoj
Státům

Největíí zájem soustřeďuje te
na posledních volbách do fffitké

rady které budou skončeny dne
18 ledna a podmořské lano stále
o nich přináil zprávy z nichl
ovsem nelze učinili si přehled
celkového výsledku a v tomto
ohledu budeme nuceni vyčkat na

poštovní zprávy abychom nabyi

jasného rozhledu jak přífttf ví

deňská říiská rada bude vypadat!
Nás ováem zajímají nejvíce volby
v Čechách a na Moravě a tam dle

telegrafických zpráv nestaly se
žádné zvláštní zrniny jedině so
cialisté kteří míli dříve několik

poslancův byli poraženi na celé

Čáře a na místo nich zvoleni zá-

stupci národního dělnictva a to

každý upřímný Čech musí vítati

uspokojením Čeští socialisté na

říšské radě nesloužili národu na
šemu ke cti a nebyli zástupci
Zeského dllnictva a proto jest dob
re ze voličstvo oasouano je k po
litické smrti

Kdežto socialisté v Čechách
na Moravě byli skoro úplně pora
ženi tu v Dolním Rakousku
hlavně ve Vídni značně zříkali
což jest zcela řirozeno neboť
tam hlásili se o důvěru voličstva

nejen jako zástupci sociální my

šléoVy ale též jako Němci Také
ve Slezsku a sice v Opavě získali

jeden mandát a zvolili za pos'an
re M Eldershe z Brna Z če

ských socialisia zvolen jedině
Hýbeš z Brna a z polských pouze
Daszynski velice nadaný to muž

Ve Vídni musí býti konána užší

volba meri vůdcem socialistů Dr
Adlerem a antisemitou Jul Pro
cházkou který světe div se jest
velikým Němcem před Hospodi
nem vzdor ryze českému svému

jménu Vůdce rakouských aoti
semitů Dr Lueger byl sice zvo

len leč jen malou většinou
strana tato utrpěla ztrátu čtyř
mandátů Ve Vídni ztratili anti
semité 10000 hlasů proti posled
ním volbám a socialisté Sooo
hlasů získali Strana Scheoere
rova zuřivě německá to frakce
získala 5 poslaneckých míst tak
že jich v celku bude míti nyní na
říšské radě deset Pověstný zuři

vý nepřítel českého národa Woií

byl zvolen opětně a jeho "vytí
proti českému národu bude se

tedy sněmovnou rozléhat! i na
dále - v

Kabel přináší nám zajímavou
zprávu že císař chválil Ameriku

jako obdivuhednou zem od které
se mohou Evropané mnohému

přiučiti a v tom ohledu měl jistě
pravdu Slova ta pronesl v audi
aci k

'

paní
'

Mackinové ze St
Louisů a zároveR prohlásil že

Američanky jsou nejvíce okouzlu

jícími ženami na světě a poněvadž
císař je co se týče ženské krásy
nepopiratelný znalec tu poklona
ta jistě mnoho váží

K ochranářské politice proti
Americe která se stala nyní he

slem celé Evropy připojuje se 1

Rakousko a ministr hrabě Golu
chowski zabývá se plánem utvo
řiti celní jednotu středoevropských
států kterážto myšlénka setkává
se se souhlasem Jest ovšem

otázka dovede-l- i utvoření takové
celní jednoty zabránit úspěchům
kterých Amerika dociluje na trhu
světovém '

Francie

Parník Russie ttroskotán namtltinl
— N(kolik dnů nad otevřeným
hrobem —-- Hrdinná odvaha ry
bářů -

V pondělí předešlého týdne na-

razil francouzský parník Russie
na mělčina u Faramanu v hrozné
bouři a po nčkolik dnů nešťastní

cestující na něm meškající a plav
ci zdáli se být vydáni neúprosné
smrti Přední Část lodě zaryta
byla v písek a zadní vysoko vy
čnívala z vln a vlny do nf vztekle

bily a rvaly z nf lanoví a prkna i

zábradlí a lidé se zděšením očeká
vali že každou chvíli zuřivé ty
vlny pohltí je 1 1 tím vrakem
Hladoví po několik dnů očekávali

záchranu a břehů od rybářů tam

shromážděných kteří učinili mno

ho pokusů aby dopravili záchran-

né lodice k parníku museli však

jich opět zanechat! poněvadž
moře bylo tak rozbouřené že kaž-

dá lodice zahnána byla na skali-

ska Jaké brozné muky museli

přestáti tito nešťastníci vidouce

zemi tak blízko a přec nemohli se

dostat! k ní Hodina za hodinou

den za dnem musel míjeti jim

pWmo v pekelné trýzni a kdyi
koneční t pátek moře se poněkud
ut:Uo ta odvážní rybáři ulioilj
OfU siehnanf pokus m tvými

Jo&toi ta m jim tdařiL

s oběma muži do kočáru který
rychle s ním! odjel
Oba hošíci pohřešeni teprve až

k večeru a okamžitě po nich pá-

tráno po celém okolí ale bez vý-

sledku V noci nalezen byl starší
z nich Walter policii v jednom
konci Philadelphie bloudící po
ulici a hořce plačící a ten sdělil
že jeden z mužů dal mu 10c aby
šel koupit za ně prskavky a nežli
se vrátil oba mužové s bratrem
zmizeli Širší veřejnost dozvědě-
la se o tomto únosu teprvé oznám-ko- u

v Philadelphia Ledger kde

únosci učinili otci chlapcovu ná-

vrh že mu jej navrátí za výkupné
£20000 Mr Ross ačkoli nebyl
boháčem okamžitě se odhodlal
sehnati tu částku a oznámkou v

tom samém časopise sdělil únos
cům že jest hotov vyhověti jejich
přání a podmínkám Policie me-

zitím pilně pátrala po zločincích

a někteří občané města Philadel-

phie vypsali odměnu $20000 na

jich polapení a na navrácení ztra
ceného chlapce rodičům Na ra-

du policie Ross přerušil vyjedná-
vání s únosci spoléhaje na slib

policie že chlapce vypátrá leč

více své dítě neviděl a za nčkolik
roků zemřel utrápiv se žalem

Jiný únos který podobá se úno

su Rosse udál se v dubnu r 2883
ve Wisconsin 61etý bystrý chla-

pec W W Dickinsona ukraden

byl a otec jeho sám vydal se na

cesty aby po aěm pátral a skuteč-

ně také nalezl stopu lupičů leč

vzdor tomu že vypsal odměnu

$3000 na polapení jich a navráce-

ní svého dítěte tu se s ním více

neshledal
Mezi mnohými únosy které se

nepodařilo vypátrati ůvádíme zde

jeden jenž udál se v St Louis
Dne 6 ledna 1883 sl Z Garriso-nov- a

děvče I7leté a neobyčejně
krásné navráctlo se z města do

kláštera svatého srdce vzdálené-

ho asi 5 mil od St Louis Když

opustila káru tu konduktér spo-zorov- al

že zároveň s ní vystoupili
4 muži nepříliš pěkného vzezření
a že děvče opodál následovali
Netuše nic zlého nevěnoval tomu
více pozornosti až teprvé když

druhý den se dočetl že děvče zmi-

zelo Rodiče obávali se toho nej- -

horšího když poštou přišlo psaní
jímž se vysvětlilo že děvče bylo
unešeno a že lupiči jsou ochotni

vydati ji za $10000 Mezi tím

co rodiče na radu policie s únosci

vyjednávali tu tato pátrala bedli
vě na základě některých stop únos

ci zanechaných a skutečně také

děvče vypátrali a osvobodili leč

únosci její zmizeli a více se do ru

kou policie nedostali
To jsou některé z těch mnohýh

případů které se udály ve Spoje-

ných Státech v posledních 25 le

tech

TRŽNÍ ROZHLEDY

Obilní obchod nalézá se v klid

ném stavu a nedějí se v něm sko
ro žádné znatelné změny Pšeni-

ce poněkud šla nahoru leč jest to

jen nepatrné stoupnuti a přece

každý znalec obilního obchodu
očekával že tato obilina násled-
kem toho že jsme měli ve Spoj
Státech o ioo milionů buŠlů men-

ší úrodu musí vstoupnouti v ceně

po novém roce Poptávka po

pšenici je pouze pravidelná a po-

něvadž ani spekulanti na chicag-
ské burse nevědí co o situaci sou-di- ti

tu s pšenicí mnoho nespeku-

lují
Ředitel Armourova ob-lníh- o od

větví byl na burse nejhlavnějším
kupcem pšenice a dle svého míně

ní očekává že v máji vstoupne na

90c buši Jakmile však náhled
tento se roznesl tu pšenice v ceně

sklesla Vzdor tomu však převlá-
dá přesvědčení že cena pšenice
bude vyšší a každý z bursianů se

pojišťuje aby nebyl přiskřípnut
Korná udržuje se ná burse stále

ve své ceně a rozdíly po celý po
slední týden byly jen nepatrné
Z počátku předešlého týdne po-

někud Šla nahoru následkem vět-

ších koupí ale ku konci sklesla
V pondělí však poněkud vstoupla
poněvadž plískanice a špatné ce-

sty jsou na překážku dopravy z
farem a spekulanti se domnívají
že následkem toho cena korný
může jiti náboru —

Oves udržuje se stále ve své
ceně a poněvadž poptávky po
něm jsou jen mírné tu na zvýšení
jeho ceny nelze ani pomýšlet
Úroda byla hojná doprava do
hlavních obilních trhů jest veliká
a proto v ovse nelze očekávati
mnoho změn v cenách
Ze všeho dobytka jdou prasata

nejlépe na prodej a poptávka po
nich jest stále značná vzdor tomu
ie dovoz — hlavně do trhu chi-

cagského — jest daleko větší
nežli byl loni v tuto doba
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aoáaeftá kMbtt mmM kw

ftsa asél fiatakaA Oa#a a fczUSka ap$e) sja ajÉaf

ééé4é4É
[ Torpédové lodice' vlečné par
I niky pobřežní stráž se svými
loděmi marně snažily se poskyt
nouti pomoci nešťastným cestují
cím a plavcům hrdinní rybáři
však vykonali šlechetný ten čin s

nasazením vlastních životů

Každý den několikráte snažili
se spojití parní s břehem pomocí
lana leč to po třikráte vlnami

bylo přeraženo a ve čtvrtek
noci když poslední pokus a opět
nezdařil tu mnozí v zoufalství
šli do svých domovů a hrů
zou v srdci neboť byli přesvěd
cení ze parník bude té noci
vlnami pohlcen Leč nadešlo
ráno a vrak dosud vyčníval z vo

dy a na něm stál kapitán připou
tán provazy k můstku aby vlny
nemohly jej odnésti a dával roz

kazy plavcům aby loď co nejdéle
udržela se na povrchu V pátek
rybáři dvakráte učinili pokus
lanem leč marně avšak vzdor
tomu potřetí vydali se v lodici

parníku a odvaha jejich konečně

provázena zdarem Lano šťastně

upevněno na vrak a když rybáři
navraceli se v lodici ku břehu

zpět tu vlny ji převrátily a rybá
ře vyhodily na písečnatý břeh

Nedbajíce studené té koupele
dali &o tito hrdinové do práce a

počali pomocí lana zachrařlovati

nejdříve ženy a děti od pokraje
hrobu u kterého meškali po ně'

kolik dnů

Diváci jásali na zdařenou za

chraBovací tou prací a někteří sě
vrbli do rtudených mělkých vln

aby ženy sejmuli s provazu a od

nesli je v náručí na břeh Jedna
z žen odnesena byla takto svým
vlastním synem který na břehu
meškal již od pondělí Když se

octla v jeho náručí omdlela i

musela býti na nosítkách dopra
vena do blízkého majáku
Hubené vychrtlé obličeje i

chvějící se ády a zapadlé oči všech
žen a dětí naznačovaly více nežli
slova co museli ubožáci v těch
několika dnech hrůzy vytrpět!
Celé město Marseille na oslavu

této záchrany uzavřelo obchody
oddalo se radovánkám Kol do

mu kapitána parníku Russie se

shlukly davy a nadšeně provolá
valy mu si&vu Kussie byl jen
malý parník mající pouze 623
tun snosnosti a vlny zahnaly jej
na mčlčinu jako ořechovou sko

řápku Na lodi meškalo v celku
10a lidí Kapitán se svými dá

stojníky konali svou povinnost
jako hrdinové plavci však v době

nebezpečí nechtěli poslouchali
daných rozkazů a museli být re

volvery přinuceni k poslušnosti
Pro rybáře jichž odvahou byli

cestující zachráněni otevřeny v

Paříži veřejné sbírky a všechněm
má být udělen řád čestné legie

Pravda proniká vtdor víemu zakrý
ván — To neznamená nic Jabré-h-o

— Dvt nové váUťné loité

John Bull dovede sice opatrně
zakrývat co se v nitru jeho děje
leč přece jen proniká na veřejnost
to zklamaní a zlé ty předtuchy
které v něm bouří a sice prostřed-
nictvím některých časopisů jel
úplnou pravdu nechtí přece jen
před svými čtenáři skrývat

Anglie marně snaží se zakrýti
faktum že vojsko její v jižní
Africe více nežli 200000 mužů

čítající nalézá se skoro poslední
tři městce v obraně proti átočícím
Boerům a že vzdor své ohromné

přesile nemůže potříti svého sla
bého ale velice čilého nepřítele
Kitchener volá zoufale o posily
chce mít dalších čtyřicet tisíc

mužů leč ministerstvu války vzdor

zvýšení platu a vzdor všemu od
volávání se k vlastenectví nepo
dařilo se sehnati dosud více nežli
sotva tři tisíce mužů a vláda sama
neví jakým způsobem sežene po
sily bez nichž na udolání Boerův
nemůže ani pomyslili

'

Anglický lid již vystřízlivěl z
válečné horečky a jest syt těch
obětí na krvi 1 na penězích které
neblahá ta válka již stojí
Vrchní velitel lord Kitchener

posledních dnech neposlal z bo

jiště ani žádných zpráv a to tím
více veřejnost rozrušuje a v lidu

zahosťuje přesvědčení že armáda
Kitchenerova ve svých odděleních
musí být úplně paralysována a že

setrvává v nečinnost! z obavy aby
nesetkala ae porážkou 1

Důkazem zoufalé situace Angli
čanův jest to: že doprava dopisů
od vojínů z jižní Afriky do Anglie
byla na rozkaz vlády zastavena a
že i listy důstojníkův dříve nežli

jsou odeslány podrobeny jsou
důkladné 'prohlídce —

Britská admiralita se usnesla
stavětí dvě nové válečné lodě
která mají býti nejvitší na světě a

nají překonali i italské válečné

koráby "Lepanto" a "Italia" jel
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