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dlužno uvéstiže na reaervaci nalé
cá ae 250000 akrů pozemků hor

rj stihne Po 7 hodini pí Marie
červená vstala a jeliloŽ dítkolél povinný kredit za to co vyko

nal pro zem a uro lid

bohužel mezi námi Čechy ješlě
takovéto spravedlivé posuzovául
poměrů neproniklo jak by mělo

a hlavně Českým demokratickým
časopisům jest spravedlnost protU

nynější republikánské vládě něČJrn

úplně neznámým

Americký důmysl

V oborech technických jest naše

republika daleko před Evropou
americké vynalézavosti a práci do
stalo se již od celého světa po
chvatného uznání

Posledně učinil to ve své zprá
vč týkající se polní dopravy gen
Roberts v Anglii který zvláště

pochvalně se zmínil o vynikajících
vlastnostech amerického vozu

Roberts praví že nejdříve bylo
ze Spojených Států importováno
šest vozů na zkoušku a Že tyto
osvědčily se daleko lépe nežli

vozy sestavené v Anglii aneb

Kapské kolonii a k tomu připojuje
svůj náhled že patrně američtí

vyrábitelé z praktické zkušenosti
naučili se znáti jaké stavby vůz

nejlépe
"

vyhovuje potřebě a jaký
materiál jest pro sestavení jeho
nejtrvaleiŠÍ a nejlepší a ke konci

dodává ie americké vozy vzdor
tomu jsou mnohem lacinější nežli

vozy vyráběné v Anglii
A jako s těmito vozy tak se to

má i s americkými parostrojiame
rickou konstrukcí mostů bospo
dáfskými strojí dolovacimi stroji
atd

Američtí vyrábitelé naučili se

své vozy sestavovati praktickv a

důkladně nejprvé v občanské vál
ce a konečně při osazování západu
přičinlivými zákopníky po válce a

každá nabytá zkušenost sloužila
ku zlepšeni konstrukce vyráběných
jimi vozů a proto americké vozy

vynikají nad jiné
Všechen tento pokrok který v

naši žert i máme a na kterýž může-

me být hrdi přivoděn byl nutno
stí která poháněla k rozřešeni

různých problémů americké vyrá-
bitelé a vynálezce a tak v techni-

ckých odborech dosáhli jsme
takové výšejako žádný jiný národ
a cizí vlády vysýlají k nám ko-

mise a znalce aby se od nás učili
a těžili z amerického důmyslu

My — ať naše kolébka stávala
třeba za mořem —můžeme a máme

být hrdi na tuto zem jež stala se
naší domovinou máme být hrdi
na její zařízení a její obrovský po
krok a význam jaký za krátkých
sto roků nabyla ve světě a jsou to
jen nízké povahy jen hlupáci

v

kteří vzdor tomu že nalezli zde

lepší existenci nežli kdykoliv
měli zem tuto snižují a tupí

Není to žádný ráj

V minulém čísle přinesli jsme
pravidla jimiž říditi se bude ote-

vření Kiowa Comanche a Apacbe
a Wichita reservací v Indiánském
území kteréž na 8 srpna určeno

jest a nebude zajisté z místa když a
i stručnější popis krajiny oné čte-

nářstvu našemu podáme Jest to
tím důležitější ana krajina ona co

pravý ráj ohlašována čemuž však

dle tvrzení zkušených osadníků
není tak — jest prý to ráj jen na

v
pohled a ve skutečnosti krajina ona
k rolničení vlastně prý ani se ne-

hodí a pouze jen k dobytkáfství
vhodnou jest Že krajina ona za

ráj prohlašována přičítali dlužno
hlavně tomu že podél trati dráhy
Rock Islandské mezi Chickasba a

Anadarko v údolí Washita jest
pruh krásných a úrodných pozem-
ků na nichž několikrát dobrá úroda

vypěstována avšak i tam je spád
dešti tak nepatrným a nejistým že
i tam sklizeS dobrá neb slušná je
spíše výjimkou než pravidlem
Reservace i Kiowa Comanche a

Apache ohraničena je na severu

řekou Washita na východ Indián-

ským územím sa jihu řekou Red
a na severu severním ramenem téže

řeky Měří celkem 2968893 akry
tak že jest o něco větší než stát
Connecticut a třikráte tak velkou

jakoDelaware —Reservace Wichita
ohraničena je na severu jižním ra-

menem řeky Canadian na východě
Indiánským územím na jihu řekou
Washita a na západě pozemky
Cheyenne a Arapaboe Indiánů jež
tvoří oklahomské okresy Custer a

Washita Měří celkem 743610
akrů í Od severu k jihu měří obě
reservace 114 a od východu k zá-

padu 71 miL -

Dle zákona oprávněn jest každý
Irdián žeoa a děcko jež ▼ době

přijetí zákooá reservace ony otví-

rajícího nejméně 30 dnů ratarým
bylo k zaujmutí čtvrt sekce Zau-

jímání toto jest přítomni již v

proudu a netřeba ovšem podotýka-
li že zaujímány jsou pozemky ty
oejlepšía aejúrodněj&í podél po-

toků a řek a v úrodných údolích '

Na Kiowa a Comanche reservacích

je celkem 1900 rndocbo k zaujmu-
tí pozemko oprávněno tak že jimi v

celkem 464000 akrů bode zau-jmu- to

kf imoFtobo oprávaeai jsou
Indiáni k zaujmatí

'
450000 akrů

co společného pastvišti a jédaa
devítiaa velkeryv rozlohy pooeefaá-a- a

jest k áčeJim fkolským Til

v Kas pozvalo si 'tetu Natíono
ou aby řídila jim na týden obec

ni jich správu Inu proti guk'u

Žádný dišputát praví české přišlo
ví a doufejme Že město jelikož
je dosud mladé ten experiment
tetou šťastně přečká

JJHYANOV1 DOSTALO SE Z JEDNOHO

místa pozvání aby přednesl řeč

na oslavu 4 července Jak jsou
ti lidé zapomětliví! Co pak ne
vědí že Bryao prorokoval bude-l- i

McKinley zvolen že již nebude
více americký národ oslavovat

čtvrtý červenec?

JPierpont Morgan koupil právě
v Anglii jeden obraz za který za

platil 1150000 Co pak ten to
může dělat! Člověk který pří
otevření ocelářského trustu vydŽ
lal několik milionů ''obrázků
tištěných strýcem Samem ten
může dát lehce za jeden obraz 150
tisícovek

Anglie sklIzí ovoce svých zlých
činů Nejen že kasa její iest úolně

vyprázdněna ale ona se musí dlu
žit 1300000000 aby kryla svůj
válkou spůsobený dluh Válečné

vydání dosáhlo již více nežli 900
milionů dollarů a válka daleko

ještě není ukončena dle přiznání
samého generálního eravernéra

Kapské kolonie Vzdor toxu
však Anglie asi sotva ponechá
Búrom jich domov jako svého
času učinila americkým osadní
kům neboť v Zaválsku jsou zlaté

doly a démantová pole a pro ty
anglická vláda dovede přinésti i ty
největší oběti na krvi 1 na pěně
zích

Nejlepším dďkazem nynějších
zlepšených poměrů panujících 1

naší zemi jsou zprávy přicházejí
Š

ci ze severozápadních státu o

značném osazování půdy v těchto
státech V krátké době 6 týdnů
projelo více nežli 25000 osob

hledajících domov na farmách St
Paulem a stát Washington byl
cílem největší části těchto tisíců
ro wasningtonu nejvíce lidi se
ubíralo do Sev Dakoty pak do

Oregonu a konečně do Iďaho Do

těchto států se většinou stěhovali
Američané z východnfchstředních
a jižních států do Wisconsinu a

Minnesoty ubíralo se nejvíce bu
doucích farmerů jiných národností
to hlavně Skandinávců V po

sledním roce dle přibližných od-

hadů přistěhovalo se as 25000
lidí do Jižní Dakoty ioooq do
Severní Dakoty a 30000 do sev
části Minnesoty Škoda že ve

zprávách těchto nepodává se též
vzrůst osadnictva v Nebrasce a v

Kansasu -

Rusko stalo se dějištěm již mno- -

hých bouří avšak žádné z těchto

neměly tak vážného rázu jako
bouře nynější V lidu patrně
vzrůstá stále a stále více touha po
docílení větších občanských práv
nežli jakých nyní pod samovládou
carovou požívá a vláda marně se
snaží násilím oprávněnou tu touhu
udusiti Lid vida priviíeje jakých
jiné národy v civilisovaném světě

používají přirozeně nechce býti
více němým sluhou ve správě říše

který jest dobrý k tomu aby při-

nášel oběti na životech a na peně-
zích ale do vládních záležitosti
nesmí '

promluvit! slova Hlavně

vzdělanější vrstvy ruského národa
cítí toto ponižující postavení a car
a jeho rádcové nezastaví hnutí ru-

ského lidu ani Žalářováním ani

vyhnanstvím ani násilným vřaďo-vání- m

studentstva do řad armády
Car spoléhá se ovšem na svou ar-

mádu která až dosud byla vždy
ochotným nástrojem proti vlastním
bratřím ale i v této revoluční
duch nabývá nyní půdy a možná
že car a jeho rádcové v nedlouhé
době' seznají že bodáky vojska
státi budou v službách národa

proti tyranství

Vypukne-l- i válka mezi Ruskem a

Žaponskem a dle posledních di-

plomatických událostí opět se k

tomu schyluje tu obě tyto moci
střetnou se na zemi i na vodě

Žaponská armáda ovšem nemůže
se rovnati „ ruské a! žsposské
loďstvo nesmí býti podceňováno
V posledních několika letech loď-

stvo východní táto říie rozmnožo-

váno bylo ustavičně a bitevní lodě

její mohou se rovnati nejlepfiím
lodím jiných mocností Žaponsko
může se chlubiti až dosud největší
bitevní lodí na světě "Mikason"

která dohotovena byla v Anglii ▼

listopadu předešlého roka Loď

tato má snosaóst 15150 'inn a

délka její obnáší 43a stop Bitevní
loďstvo Žaponská sestává v celku
s 75 lodi a sice % 8 prvé třídy
drnhé třídy bitevních lodi ao kři
žáků to lodí k obráni břehů a 45

torpédových a jiných lodic tohoto
drobu Námořní moŽstvo jest
znamenitě vyUoleié' a odvážné

jak to dokázalo ve válce s Čínoo
a výcvik jeho jest nyní ještě

oežli byl tehdy V

celkn ml Zapoosko 20000 ná-

mořníků Rusko ovieaa daleko

vyoiká počtem svých lodí aad Ža-

ponskem a v sépasa s t octa aepo
chybní bylo by vítězem aU tt'la-tllob- y

todraa jak aa knít_i aa
peaiákfa

AllOlfS

f kašle I iina

casiral Balsam

dobry domácí lék' í
+ mM by drirn v kit6 rodin +

Ikilirá lom Jedna v Jarkon Mích

praví: ' KdoKolIvil ml pnaiMoval na
aaatuinni nl kaM vi l ralpnrtilla
)wm Allen' Lung ll ilmin Hro mne
udHiil mnoho Jeat pHtelcm kaidemu
trpícímu r krku nrb pilu cb

Lékárník Jeden v Oakly Kr pílela
dámy tamní noudí l nxní lepilho leku
nad Allen'aLunK Bahmin proti táíkrlu
neb modrému kulil

Pamatujte ie neobsahuje opium v
Jakékoliv formě

Cena 25c 50c a $100 t
T !_ t-- JM A ř _ T

jumcv k uosumi
u lékárníků
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— V Humboldt snažila se před
minulé úterý odstupující tempe-renclářs- ká

městská rada odvolali
ordinanci licenční chtíc překaziti
tak otevření hostinců v městě V

první schůzi květnové převezme
správu města nově zvolená rada
městská kteráž učiní přítrž po

dobným choutkám vodičkářů po-

škozujících nesmyslnou agitací
svou zájmy města toho
— U Pleasanton přišel ve čtvr

tek o život krajan Henry Huíf
Když odpoledne z města kdež
náklad prasat prodal domů na
farmu se vracel nešťastnou náho-

dou z vozu byl vyhozen a když
předními koly přejet byl uvízl pod
koly zadními jež brzdou utažeca
byla a takto značný kus po zemi

smýkán Hlava byla mu při tom
rozdrcena a smrt dostavila se dříve
než pomoc lékařská k němu nři- -

volána býti mohla

— Předminulé pondělí mezi ti
a 12 hodinou noční rozzuřila se

prudká větrná bouře provázená
deštěm nad městečkem Orleans
zbořila zvonici strhla střechu se
školní budovy a zničila tři obchod-
ní budovy Škoda obnáší několik

'

tisfc dollarů Bouře táhla se smě-

rem jihovýchodním a severně od
Alma zasáhla farmu L Howarda
kdež zasáhla atii a ierinn stranu
cihelné budovy odnesši postel
střechou Na štěstí nepřišel nikdo
úrazu

— Státním školdozbrcem vydá
na bude v nejbližších dnech ob

vyklá výroční zpráva o stavu škol
ve státu našem a z předběžného
výtahu uvádíme násleďovní:Příjmy '
školního fondu obnášely za uply-

nulý rok celkem $$ 073147-6- %

čehož I662 74736 byl přebytek
'

z roku předchozího! 296084942
přijmuto bylo od okresních a
towních pokladníků tA257sg64
strženo za rozprodané distriktní

dluhopisy #3106614 bylo školné
od zákú jinam příslušfcícb #671-4937- 6

přijmuto z pokut a licensí
a #32123137 byl příjem různý
Vydání obnášelo celkem 15073-1476- 8

a sice připadalo z toho
#66170073 na služné učitelů

#97628529 na služné učitelek
'

145596037 na staveniště a stav-

by #20222409 na topivo #55- -

93891 na mapy a experimentální
pomůcky #17882005 na ikolnl

knihy a potřeby #sa9i3-- na
školní nábytek a #5996967! na

potřeby různé Ve fondu zbývalo
koncem roku #66992561 Majetek
školní ceněn byl následovně:Škol-n- í
budovy #673620630 staveni

ště #165823101 knihy školní
#55'5°7-7- 6 mapy přístroje a
různé pomůcky #33479857 a jiný
majetek #32o32ogoceikem tudíž
959M34-63- - Učitelů zaměstná
váno min rokn 9463-20- 62 učitelů- -

7401 učitelek a služného vyplace-
no jim — #262471290— #649
53726 učitelům a #197517564
učitelkám Průměrný plat učitelů
obnášel #4626 a učitelek #3690
Dítek škoiního stáři bylo minulého

"

roku ve státu našem 177701 —

192265 hochů a 185529 děvčat
Školních budov bylo ve státu cel
kem 6733 a sice 5760 dřevěných j
31a cihelných 42 kamennýcbua
srubových a 505 drflákových Za
minulý rok postaveno novvch bu
dov školních 175

Písemnictví

1 Nákladem pana A Z Donáto
vyšla yelice poučná cestopisná
kniha "Kolem světa o jedné ao--
WS' :: : : - j
Úryvky a příběhy z cest kolem

světa samého paoa nakladatele
Kniha obsahuje 176 stránek ti-

štěna na jemném papíře ozdobená
mnoha vyobrazeními a vásaaá ve

skvostoých deskách Po důklad-
ném prozkoumání ' seznali '

jsme
knihu zajímavou1 pro lidi jež ce-

stopisy zajímají Podává různé

popisy měst ze všech konců světa
a příběhy V nich p Donátem za-

žité Kniha jež sajisté stála vel-

kého nákladu zasluhuje pro svoji
vnitřní ceno býti ozdobou každé

knihovny u probudilých krajanů
K dostání a A Z Donato 101 c

jižaf 11 uL Omaha' Neb neb
v knihkupectví p Aug Geriogera
t Chicaga za #100 postou #tio

bylo nepokojné rozdČUU ole5 na

plynových kamnech která stála
na zemi aby pro děcko rychle
připravila snídani Na to jala se

rozdělávat! ohefl ve velkých kam
nech při tom ale přiblížila se I

plynovým kamiokám od cichž
vzňal se na ní oblek tak že byla
ihned v pUmenech zahalena V

smrtelné úzkosti volala nešťastná
žena svou matku pí Marii Blá
hovou bydlící v sousedním domě
Paní Bláhová spěchala dceři ku

pomoci' jelikož ale dvéře byly u

zavřené musela vniknouti do bytu
oknem kde se jí naskytlo hrozné
divadlo Paní Červená podobala
se hořící pochodni a když paní
Blahová počala na ní plameny
hasiti sama se nebezpečně popá
lila Mezitím bvli na neštěstí
rodině Červených upozorněni sou-

sedé kteří společně s několika

policisty museli vypáčiti dvéře
aby se do bytu mohli dostati na
čež teprve plameny byly uhašeny
Na paní červené shořel oblek ú

plně a celé tělo její jest od hlavy
až k patě hrozně popáleno tak že

jednotlivé části masa po kusech

odpadávají Paní Červeaá i její
matka pí Bláhová dopraveny byly
do presbyteriánské nemocnice —

Dle náhledu lékařů ie stav Danír
Červené úplně beznadějný a istav
paní Bláhové jest velmi povážlivý
a lékaři se obávají že se dostaví
otrava krve

ZE STÁTU NEBRASKA
:

Nepřehlédněte vybraiené místo pr
překvapení krajanům
— ve Spur jmenován v minu

lých dnech poštmistrem krajan
Jos A Klein

— Ve Wisner odhlasovány před
minulé pondělí ve zvláštní volbě
dlužní úpisy v obnosu 13500 na
rozšíření tamní vodárny a s prací
tou ihned započato
— V Nelson pochován byl v

úterý min týdne Benj H Burd

jenž v pátek předminulého týdne
zastřelen byl nešťastnou náhodou

spolucestujícím soudruhem ve

Wamsutter Wyo
— U Loup City spáchal v ne

děli samovraždu otrávením starý
německý osadník John Miller —
Učinil tak nejspíše z omrzelosti
života

— V sobotu v noři uprchl ta

jemným spůsobem z okresního
vězení Alec Karl usvědčený před-

minulý týden z krádeže dobytka
Po uprchlíku se pilně pátrá

— V pondělí ráno zastřelil se
blíže Yorku švédský farmer Gus
Lindstrom Ulehl do postele stáhl
si přikrývku přes hlavu a kulí

prohnal si hlavu Sebevrah byl 50
let stár příčina sebevraždy není
známa

— V Edgar oloupena byla v

neděli v poledne neznámými doaud

lupiči lékárna Gardner Bros o

klenoty v ceně Í200 Pokladna

byla otevřena a za t6 drobných
peněz uloupeno Lupiči vnikli do
obchodu sklepními dveřmi

— Ve Fremont vypuknul ve

Čtvrtek po 1 hod ranní ohefl v
Reasorově bločku a než plameny
uhašeny za více jak 125000 Ško-

dy spůsobeno Vyhořela lékárna
obchod Železářský úřadovna zub- -

ního lékaře a dvě stavení oby-del- ní

'

— Ve atředu odpoledne ozná
mil nej vyšší soud jmenování těsno-pisc-ů

pro jednotlivé soudce a mezi
těmi nalézá se i sl Antonie Sadil-kov- a

z Wiíbet jež zaměstnána
bude v úřadovně soudce Pounda

— Guvernér Dietrich odejel v

pátek do Washingtonu za povin-
nostmi s novým jeho úřadem se-

nátorským spojenými Úřadu
vzdá se prý 1 květ-

nem kdy dosavadní místo-guver-n-

Savage nástupcem jeho se

stane
— Ve Wayne bylr předmin

sobotu odpoledne smrtelně popá-len- a

tříletá dcersška J H Goiia
Přikládala papír na ohefl při
čtmŽ se nešťastnou náhodou vzňa-

ly na ní tatíčky a než ae matce

její podařilo plameny udusiti byla
tak těžce popálena že druhého
dne za hrozných bolestí skonala
— Ve vsi Creston v severní

Části Platte okresu udály se bě-

hem šestí týdnů tři tajemné požáry
Při posledním z nich předmin
sobotu byla pLSbipleyová masko-

vaným lupičem rdousena a ztýrá-
na Jakožto útočník zjištěn byl
mladý muž Sbort jenž pod záru-

kou Í500 odkázán k dalšímu líče-

ní—- Dosud veškeré pátrání po
žhářích bylo bezvýsledným
— Na poště a aa burliogton

ském nádrsží v Sidney vypověděl
službu listonoi jehož smlouva na
roznášení poštovních zásylek po-
čátkem min týdne vypršela - Ná-

sledkem toho nahromadilo se tam
a00 pytlů polty jichž počet stále
se větší ježto listonoi jemuž bylo
placeno #15 měsíčně nechce v
dalií roznášení se avázati dokud
nebude služné jeho zvýšeno aa #30
měsíčná

natých a pískových ani k roln
čení ani k dobytkářství se nehodí
cích

Col Haudlett indiánský jedna
tel pod jehož vedením zaujímán
dlti se bude a kterýž s krajinou
onou dúkladuě obeznámen jest
praví o krajině tamni následovní
''Tvrzení že reservace ty to ob

sáhují několik milionů akrů vý

borných pozemků jest klamným
a bylo by žádoucno aby pravdě
dostalo se co nejširšfho průchodu
jsou místa jež k rolničení výborně
se hodí a hlavně platí to o údolí

Washita kdež s důstatek vláhy

jest a od kteréhož as celá reserva
ce pověsti nabyla Celá čtvrtina
reservace severo-zápa- dní čáit
měřící 742000 akrů má půdu
lehkou pórovitou a písčitou Po

rostlá jest pelyňkem půda lehce
se odplaví a když se zoře lehce

jest větrem odnášena Vysýchá

rychle a osení rychle hyne Na

pozemcích na nichž farma jedna
telny se nalézá a jež jsou nejlepší
mi z celé" reservace měli jsme za

20 roků pouze jen čtyřikráte úro
du a táž následkem nedostatku

vláhy a horkých větrů nepřesáhla
30 bušlů z akru Celkem vzato

pozemky ony hodí se spiše k do

bytkářstvi než k farmaření Uvedl

jsem tak několikráte v úřadních

zprávách svých předchůdce můj

podobně tak činil a je věru divná
že nyní tvrdí se o nich pravý opak
Možná dost že přehnané pověsti

úrodnosti pozemků spůsobený
byly odporem dobytkářů proti
otevření reservací těchto nyní
však když otevření jích skutkem
státi se má měl by pravdě průchod
býti dán Mluvím pouhou pravdu
neboť nechci aby lid byl klamán
Jest sice dosti dobrých pozemků
po obou stranách řeky avšak 4000
Indiánů již na nich žijí vezmou
si to nejlepší a na zbytek připadne
nejméně pět ucházečů na každý

klejm"
Poslední dva roky byly velice

příznivý a značně obilí bylo tam

vypěstováno letos však vyhlídky
nejsou tak příznivý Od listopadu
neměli tam deštěa nedostaví-- li se

důstatkek vláhy v nejbližších
dnech bude po úrodě Ovoce též
se tam nedaří hlavně následkem

pozdních mrazíků Letos měli tam

poslední mrazík 9 dubna
Jak výše uvedeno je zaujímáni

pozemků Indiány v plném proudu
jak se oznamuje zaujímají si

Indiáni kmene Kiowa pozemky
hlavně v údolí Washita Comancb-ov- é

v okolí Fort Sill a Apachové
distriktu dešťových hor Práce
tím spojená pokračuje rychle

tak že do srpna skončena bude a
otevření reservací v ustanovený
čas ničeho v cestě státi nebude

CEŠI V AMERICE
s:

1 Koncem min týdne projed
návána byla v Chicagu žádost

právního zástupce podaná jménem
v zastoupení tiskového družstva

Denní Hlasatel za nové přelíčení
zvrácení rozsudku jímž strana

obžalovaná Denní Hlasatel má

zaplatili straně Žalující pí Aloisii

Hoffmanové obnos J 1800 ježto
listě jejich pomlduvačnou zprá-

vou zavinili poškození dobré po-

věsti i cti pí Aloisie Hoffmanové
Důvod podporující žádost že výše
rozsudku jest příliš přehnaná a že

by zaplacení jeho znamenalo úplné
obchodní i finanční minování ti-

skařského družstva Denní Hlasa-

tel byl "a limite" soudcem Cbet-laine- m

zamítnut poněvadž by to

prý musel býti příliš malý závod

aby takový rozsudek jednak ob-

chodně jej zničil a na druhé stra-

ně i kdyby námitka spravedlivou
se zdála býti stojí tu bezbranná
žena proti zúmyslnému nařknutí

spáchanému s dobrým vědomím

právy listu Denního Hlasatele

proti výdělkové společnosti mužů
Rozsudek u výši % 1800 potvrzen
1 Krajan František Brožík za

městnaný v papírně náležející fir

mě fiimoeney uiara v wiagare v

oddělení pro elektrické osvětlení

padnul nešťastnou náhodou na na-

bitý drát elektrický a byl okamžitě
usmrcen Byl asi 50 let stár a by-

dlel dříve v Menominee Wis

1 V? středu ráno skonal po
osmidenním trápení krajan Ant

Farajzl bydlící s manželkou a

čtyřmi dítkami v č 68 Lussendeo
uL v ClevelanduTýž byl zručným
strojníkem a v poslední době za-

městnán byl u Freedmaa Pearl
Co Oddal se nemírnému pití liho-
vin a konečně v záchvatu Šílenství
pokusil se o sebevraždu poliv něco
kyseliny ksrbolové Vzdor vší po-

moci lékařské skonal ve strašných
bolestech Farajzl byl 40 roků
stár a pocházel ze Strašíc -

1 Kruté neštěstí postihlo ve

středu ráno krajaoa Jos červené-

ho bydlícího t č 321 vých 71nl
New Yorku Červený zaměstnán

jest v jeda om elektrickém závodu
v-- Newarka N J- - Ve středu o 6

hod ráá rozloučil se ailetou
manželkou ston Marií a odešel ta
svým zaafeslaáana netuže ani
daleka jaké neštěstí v krátká době

Již dne ao září r 1900 ozná-

mil vrchní velitel anglické armády

generál Koberts že liúři byli z

východní části Zaválska vytlačeni
a rozprášeni a že v těchto konči-

nách není více žádného organizo-
vaného odporu proti anglickému
vojsku

V té době jak pozdější události

ukazují Búři usnesli se na jiném
válečném plánu který až dosud

provádí se značným úspěchem
Komanda jejich nesoustřeďuji

se' aby kladly nějaký tužší odpor
anglickým plukům deroucím se v

před neboť i při jejich hrdinnosti

odpor takový byl by marným po-

něvadž byli by vždycky udoláni

anglickou přesilou ale Búři tvoří

nyní malá samostatná oddělení
která podnikají vpády do území

obsazených Angličany a znepoko-
jují tyto na všech stranách
Tímto svým důmyslným plánem

zabránili tomu dosud že válka
zuří nejen ještě v Zaválsku ale i

ve svobodném oranžském státě a

zanešena byla i do Kapské kolonie
a anglické pluky musí stále býti
na stráži a stále očekávati nepří-
tele který se může náhle objeviti
aniž by věděly odkud

Angličané 1 6e svou značno 1

armádou sotva mohou obsaditi
udržeti všechny důležité body
unie na tomto tak rozsáhlém vá-

lečném dějišti a tím Búři téměř
uvedli v nivec všechny úspěchy
kterých se Angličané dodělali svo

ji přesnou nad zorganisovanou
armádou Búrů a zabránili až do
sud tomu aby obě republiky při
pojeny byly jako kolonie k Anglii
v nich zavedena byla občanská

správa
Když lord Roberts vracel se do

Anglie z jižní Afriky tu celý svět
očekával že odpor Bůrů bude

úplně potlačen v krátkých několi
ka týdnech avšak k velikému
zklamání Angličanův a k překva
peni celého světa odpor ten ne

jen že dosud trvá ale úřední zprá-
va guvernéra Kapské kolonie Al-

freda Milnera jest smutným při-

znáním že Búři nejen dosáhli
všeho k čemu svým plánem mířili
ale ještě více

Milner v télo své zprávě dato
vané dne 6 února přiznává že

Angličané v posledních šesti mě-

sících nejen nezískali ale ztratili
půdu v obou republikách Válka

dobytím obou hlavních měst těch
to republik nebyla prý skoučena

jak se doufalo a mír jest tak dale
ko jako byl na počátku války
Za tímto dobrovolným přizná

ním Milnerovým skrývá se patrně
ještě smutnější pro Angličany

pravda se tito vzdor velké své

armádě nejsou 1 to Ta nebudou

s to potlačiti zoufalý odpor brdin

ných jiho-africký- ch farmerův a žč

Anglie nebude moci dobýti nad
nimi konečného vítězství pokud
Búři sami dobrovolně nesloží své

zbraně

Odsouzeni Bryanismn

Na Jihu který byl až dosud

baštou demokratismu počíná se v

poslední době jevili vážný obrat v

politickém smýšlení' a feč spolko-
vého senátora McLaurina z jižní
Karoliny jež přednešena byla v

těchto dnech v klubu vyrabitelů v

Charlottě N C jest nej lepším
toho důkazem

McLaurin jest ve své straně

jedním z nejvíce vynikajících mu-

žův a slova jeho mají tím větší
váhu poněvadž jsou ohlasem

smýšlení mladší generace na Jihu
Senátor McLaurin a stoupenci
jeho tak úžasně se množící neliší

se nyní od republikánské strany
ničím jiným nežli jménem
McLaurin zmiňuje se o poslední

presidentské kampani pravil:
"Základní zásady byly ve vo-

lebním tom zápase odhozeny a

učiněn byl šílený pokus získali
vítězství strany za každou ceaa
rozséváním nespokojeností s prů-

myslovými poměry nenávisti k

panující vládě a štvaním tříd proti
třídám"
V průběhu své řeči zmínil se

senátor McLaurin také o onom

strašáku imperialismu s kterým

Sryan naděiaí tolik humbugu a

doznal "že otázka tato přivlečena

byla před lid za vlasy a že závisí

to na národu a ne na vláděchce-l- i

být otrokem aneb svobodným
svůj osud sám si určujícím lidem"
K tomu pak tázal se: "proč by

americký lid měl nedůvěřovat sám

sobi a doložil že celý směr naší

doby tíhne k zásadám lidové a ne

imperialistické vlády a že výsledky

Španělské války 'nebyly by jiné
nežli jsou nyní kdyby i byl o

vládního vesla stál demokrat místo

republikána -

Byla to mužná poctivá slova

které pronesl tu McLaurin zaji-

sté ie naleznou ohlasu nejen na

Jihu ale celé zeasL vf --
ř i n 1

Rozvážní mužové přichází k 'ná-

hledu že ltvaaí hanebné pode-

zřívání bez závažných příčin aení
demokratismem alec deuagogi-snae- m

od něhož se kafctý musí
odvrátili hnusem

Spravedlivý člavik přemýšlí
porovaává a jestli politický od--
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Tak to vida Búrové ještě stále
"vyplácejí hotovými" a Angličané
už se musí dlužit

DĚLNICKÉ ORGAN1SACE STŘETLV SE

8 bilionovým ocelářským trustem
v prvním "fajtu'' a vyhráli Sláva!

Pokračovat'

V LONDÝNĚ CHTĚJÍ PRť STÁVKOVAT

kuchařky Není divu že jsou
Špatně naladěny vždyť všechen
"militér'' mají v Africe

John Bull sice již heká pod vá

léčnými daněmiale vláda se právě
usnesla přiložit mu ještě některé
na široký jeho hřbet To je dobře
čím víc tím lip!

JEDNA ŽENA V NEW YORKU VE SVÉ

závěti učinila odkaz #10000 pro
svého psa Svým činem zachovala
si sice psí vděčnost ale zároveň

opovržení mnohých lidí

Maršálek Waldersee stěží unik-nu- l

Životem při požáru který vy-- 1

puknul v paláci jejž obýval v Pe-

kingu Čífiané však nad jeho
zachráněním neprolévají slze ra-

dosti K

Nyní i Mexiko se snaíí postavra
evé finance na základ zlata To

aby Bryao vydal rychle své novi-

ny také ve španělštině
'

by se
mexická vláda I nich mohla pou-

čili jak chybuje!

V InDIAKŽ MUSÍ BÝT KANDIDÁTŮ

manželství pořídku neboť právě
tam zažalovala jedna vdavek chti- -

vi ženská sedmdesátiletého starce
oa #5ooq — odškodného za zruše
ní' maože}skéh9 sjjbu

Tem maďarsky" hrabě který pro

dluhy musel do Ameriky uprch'
nouti má nejlepší příležitost chy-

tit nějakou tu americkou bohatou

husičku na lep neboť většina jich
za titul obětuje všechno

i OCELÍtsrř TSUST BYL BY SNAD

okázal dělnictvu zuby ale řídíte-lov- é

jeho se patrně obávali že by

jiní to v nynější době pokazilo

odbyt vody kterou nabízejí ve

svých akciích na prodej
j:-

i 'íi-v~- :-'

Dle anglického guvernéra v

Kapské kolonií Milnera každý
' mi již války po krk Rádi věří-

me ale Anglii se dostává jen toho

po čem toužila a k čemu ji nabá-

daly loupeživé choutky Chamber-lainov- y

zl JS
TftučTYRicrr filipínských cine-rál- ft

bylo již odveženo aa Guam

kde zůstanou v zajetí pokud válka

nebude úplně skončena' Těch

generála mezi povstalci bylo po-

malu více nežli těch "sprostých"

vojákův
- FxonsoR G Ď Hctron jeden
x amer socialistů který ve svých
řečích zle bouřil proti bohatství

opustil svou ženu aby si mohl

vzíti starou paním přívěškem

jednoho milionu dollarů Ne podle
lov ale podle skutků poznáte je

--YySIXAJÍCÍ - £3SSa ASAŘCKlSTA

princ Krapotkin je živ pouze na

teplém mléku proto také jeho
přednášky nesrší ohněm a dyna-

mitem ale důvěrou v budoucnost
že různé spory á nesrovnalosti ve

společnosti lidské vyřízeny budou
cestou smírnou

Některé sensačvÍ anglické movi-n- y

přinesly ▼ těchto dnech zprávu
le podniknut byl útk aa presi--

ttU zaválské republiky Kruege--

rS ile záhy se okázalo že útok
tea spáchaly iea noviny samy tak

iz~a aedávaýck několik átokft nd
I -- t carnv
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