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Saturday Riview v posledním
svém čísle píše že kdežto ameri-

cký trh má svůj bum tu anglický
trh je na úpadku a veškeré akcie

obchodní i státní dluhopisy klesají
v ceně a sotva prý kdy opět do-

stanou se na bývalou svou výši

Marconiho soustava telegrafová-
ní bez drátu bude co nejdříve ve

skutek uvedena a sice mezi břehy

Anglie a Francie Brightonská

společnost železniční se dohodla S

francouzskou že zařfdf Marconiho

soustavu telegrafováni mezi stani-

cemi New Ilaven na anglické a

Dieppe na francouzské straně —

Parníky tu zprostředkují dopravu
z jedné země do druhé a při mlze

musejí lodi čekati po celé hodiny
než se na plavbu vydají aby se

nesrazily Tu bude telegraf Marco-

niho konali prospěšné služby při

dorozumívání se z jednoho břehu

na druhý

% bojiště v jižní Africe

Oba hrdinní búrštf generálové
DeWet a Botha buď mají zvláštní
štěstí aneb zúmyslně hledají pří
ležitost aby Angličanům buď ně-

které svátky aneb nějakou oslavu

pokazili tím že připraví některému

anglickému oddělení v jižní Africe
důkladnou porážku
Nyní DeWett uštědřil Anglii

nemilý štědrovečerní dárek krva-

vou porážkou jejího vojska u

Zeenfonteínu — Oddělení tomuto
velel plukovník Tirman a ten dal

před nastávající nocí rozkaz k

utáboření na úpatí vysokého vrchu

který byl srázným ze všech stran

a Tirman proto považoval tuto

posici za velice pevnou V noci

však přiblížil se DeWet s Búry

nepozorovaně slezl příkrý vrch a

pak vrhl se na Brity jako vichřice

takže tito se nedovedli ze svého

hrozného překvapení ani vzpama-
tovali — Kitchener udává že při
tomto útoku bylo 57 mužů a 6 dů-

stojníků zabito a 156 mužů pora
něno DeWet provedl tento náhlý
útok ve 2 hodiny v noci Měsfc

zářil jako rybí oko a Búři hnali

Angličany jakostádo Anglický

šťastné děvče vědomí a odebralo
se domů Zločin oznámen byl
ihned policii jež po vrahu a

násilníku pilně pátrá Ježto dívka

podala dosti dobrý popis bestie

oné a mimo to v zápasu poukousa
la mu prst doufá policie že se jí

podaří netvora vypátrati

Hrozný čin šílence

V Turner'8 Falls Mass postře
lil v pondělí klenotník Louis Bitzer

pět osob z nichž dvě Ida Colom-b- e

prodavačka a 5letý synek
jeho jsou mrfy manželka jeho

pk a dvě dcery nebezpečně jsou

zraněny Po spáchaném Činu chtěl
se Bitzer též usmrtiti ale úmysl
ten zmařen byl jeho zatčením Z

lístku zanechaného Bitzerem v

obchodě vysvítá že když čistil

revolver vyšla nešťastnou náho-

dou rána zasáhnuvši Colombeovou
do hlavy tuto okamžitě usmrtila

Rozrušen hrozným neštěstím tímq
pospíšil domů a v okamžitém ná-

valu šílenství zastřelil nejprve ma-

lého synka svého jenž ležel na
lůžku jsa nemocen na spáítí?# Na

to střelil i61etou dceru svou Annu
do ruky a do ucha ižleté dceři
Carrie prostřelil krk a manželku
svou střelil do obličeje a prostřelil
ji nos Střelbou přivoláni byli sou-

sedé a dali Bitzera zatknouti Po-

licie se domnívá že Bitzer jest
šíleným

Důležité postavení farmera
v našem vývozn

Zpráva našeho sekretáře země-

dělství která byla nedávno vydána
znovu důrazně připomíná jak vy-

soce důležité postavení zaujímá
farmář v nynějším obchodním a

průmyslovém rozkvětu Spojených
Států

V našem dosavadním vývozu
farmerských výrobků a plodin za-

ujímal rok 1888 to nejpřednější
místo leč ukončením fiskálního

roku letošního (1901) vychází po
těšitelné faktum na jevo že rok

tento převýšil ve vývozu rok 1898

0 celých řgo 000000 neboť úhrn-

ný obnos za yyyežené fajmerské

výrobky a plodiny dosáhnul obrov

ské sumy 1950000000 a ze všeho
zboží které bylo posláno z této
země do ciziny 65 procent pochá-
zelo z farem amerických rolníků
Z našich zahraničních odkupní

ků stojf na předním místě Velká

Britanie která koupila od nás více

než 50 procent všech vyvežených

plodin a výrobků K tomu dlužno

podotknOuti že koupila od nás

pouze třetinu toho co obnáší její
celková roční spotřeba farmerských
plodin a výrobků
Sekretář zemědělství vykázal

důležitý úkol zvláštním znalcům
kteří mají prozkoumali jaké plo
din-- ' Velká Britanie ku své celkové

spotřebě kupuje a z kterých' zemí
a na základě tohoto prozkoumání
učiněny budou kroky zdali by

Spoj Státy nemohly získati znač-

ný díl pro americké rolnictvo na

těchto dvou třetinách které Anglie
kupuje z jiných zemí — Druhým
nejlepším odkupníkem jest Něme-

cko dále Francie za touto násle

dují Nizozemí a Belge
Zvláštní studium koná se odbor

níky zaměstnanými v sekretářství
zemědělství na ostrovech Porto
Ricu Kubě a Filipínách aby se

zjistilo jaké hospodářské poměry
panují na těchto ostrovech a jakým
spůsobem by se daly zlepšili a

využitkovati ve prospěch Spoj
Států

V posledním tomto fiskálním
roce farmerské výrobky a plodiny
obnášely 53 procpnt všeho zboží
na tyto ostrovy Spojenými Státy
vypraveného avšak dovoz hospo
dářských výrobků z těchto ostrovů
do naší země přesahoval náš úhrn

ný vývoz o {30000000
V důkladné obšírué své zprávě

sekretář Wilson zmiňuje se dále o

pokroku učiněném při různých
pokusech s novými druhy obilin
trav zelenin a ovoce a stále o

činěných objevech směřujících ku

zničení různého škodlivého hmyzu
a k vyléčení a zabránění nakažli-

vých nemocí u hospodářského zví-

řectva a tato část jeho zprávy
podává nový důkaz v jak svědo

mitých rukou hospodářský odbor
naší země spočívá
Zavodňování a zlepšení našich

pastvin tak důležitých pro dobyt- -

kářství věnuje Wilson další část
své zprávy a vyslovuje mínění že

těmito důležitými otázkami se bude
muset kongres zabývati a ku konci

podotýká že celkové poměry pro
amerického farmera jsou tak uspo
kojivé jako ještě v této zemi ne-

byly a že vzhledem k stálému roz-

šiřování se domácího i zahraniční
ho trhu vyhlídky pro naše rolnictvo

jsou mnohoslibné

Z Washingtonu

Guvernér Sliaw % lowy budoucím

flnanlntm sekretářem — Umíní

taj temldllstvt-- Ovace pro ad

mirdla Schleye

Právě když uzavírali jsme min

číslo P Z tu došla telegrafická

zpráva že guvernér Crane z Mas

sachusetts nemůže ze zdravotních
ohledů přijmouti nabízené mu

místo finančního sekretáře v pre-

sidentově kabiretu a proto presi-

dent Roosevelt okamžitě se počal
ohlížeti po novém nástupci za do-

savadního sekretáře Gage a nalezl
ho v osobě guvernéra Leslieho M

Shawa z lowy Tento po poradě
s Iléndersooem mluvčím kongre-
su a senátorem Allisonem rozho-

dnul se nabízené místo v kabinetu

přijmout! a celé Spojené Státy

uznávají že tato volba presidenta
Roosevelta jest nanejvýš šťastná

Jen východní bursiáni nepohlížejí
na tuto volbu suspokojením po-

něvadž vidí Že nebudou moci

Shawa ovládali tak jak by mohli

sekretáře jenž náležel by jejich
kroužku

Následkem toho že Shaw po-

chází z lowy tu domníval se ta-

jemník zemědělství Wilson který

pochází také z lowy že by to ne-

bylo patřičným aby pocházeli
dva členové kabinetu z jednoho
státu a proto podal presidentovi
Rooseveltovi svou resignaci avšak

president ji nepřijal a zřejmě se

vyslovil že neví kde by v celé

zemi nalezl pro tajemníka země-

dělství stejně schopného muže

jako je Wilson a proto ho požá-

dal aby zůstal v úřadě a ujistil

jej plné své důvěry -

Admirál Schley byl v sobotu

předmětem oslavy ohromného po-

čtu obecenstva shromážděného v

Novém národnim divadle kde

dáván "Návrat dona Caesara''
Admirál sotva před započetím ku

su vešel do lože tu upjaty nafl

byly zraky veškerého obecenstva

a ze všech stra ozývalo se jásáni
obecenstva a potlesk jaký v diva-

dle ještě před tím nikdy nebyl
Po 10 trnout trvala tatp spontánní
demonstrace-- fUtící hrdinovi od

Santiagá načež admirál povstal a

poklonil se za úctu mu projeve
nou a jásot znovu rozbouřil se di

vadlem
Admirál Schley radí se se svými

právníky jaké kroky by bylo zá

hodno učiniti aby se mu dostalo

jeho práva vzdor nepříznivému
výroku většiny čestného soudu

Rajskou rozkoší

by to tak někdy bylo kdyby měl

člověk tolik síly aby mohl do

"uctivé" vzdálenosti několika mil

odkopnouti všelijakého balamutu

který mu chce namluviti že existu

je proti různým chorobám žalud
ku ledvin a jater jiný a právě tak

osvědčený prostředek jakým jest
proslulé a nesčíslněkrát osvědčené
Trinerovo Léčivé víno A kopance
řádného věru by zasloužil balamu
til takový poněvadž svou lží při-

pravuje lidi nejen o peníze nýbrž
i o zdraví neboť člověk který le

dajakému napodobiteli tohoto nej- -

epšího a nejpříjemnějšího žalu

dečního léku sedne na vějičku
nejen že se připravuje o peníze
někdy velmi krušně vydělané ný-

brž vydává se v nebezpečí že po-

každé zdraví svoje pokazí si ještě
více

Je sice pravdou že víno udělali

hořkým není velikým uměním ale
dáti mu tu pravou léčivou sílu po-

mocí správné a poměrné směsi z

extraktu léčivých bylin to podaři
lo se posud Josefu Trinerovi Jeto
fakt který ničím a nikým zatušo- -

vati nedá se a na tisíce dosvědčeni
od příslušníků skoro všech národ
ností a všech společenských tříd

asným jsou toho důkazem Že

lepšího a příjemnějšího léku proti
všem Žaludečním ledvinovým a

jaternim chorobám jakož i proti
nespavosti zmalátnělosti trapné
nervové atd nad Trinerovo Léčivé
víno na světě neexistuje To pak
ovšem platí pouze o pravém

Léčivém víně a proto nutno
se míti na pozoru před bezcennými
padělky jichž se všude jen hemži
Trinerovo Léčivé vine k dostání

je v lékárnách a hlavně u vyrabi-tel- e

jímž jest výhradně a pouze
Josef Triner 799 Ashland ave

Chicago Illinois

Netvor

V úterý v 9 bodin večer klouzali
se islerý Harold a i6letá sestra

jeho Florence na malém jezírku
blíže svého domova v severním
Denveru Colo Neznámý dosud
bídák udeřil chlapce sekerou do

hlavy a okamžitě jej usmrtil načež
dívku znásilnil a zanechav ji v

bezvědomí ležeti na zemi uprchl

lMtM m
i

Rakousko-Uhersk- o

Navrhuji ctlnl válku proti Spojeným
Státům — Císař vypovidlí hazard
ní hrdíe tr temf — Sbírka obratů

takoupena Amerilanan

Korrespondenti amerických
se asi mnoho o Rakousko-Uhersk- o

nestarají neboť za celý

týden došly odtud prostřednictvím

podmořského lana pouze dvě de-

peše a ty jsou bez všeliké zajímá
vosti

Wiener Tígblatt přinesl článek

od Paula Beaulieu v němž tento

bouří Evropu proti americké sou-

těži Beaulieu poukazuje k tomu

jak v letech sedmdesátých ameri

cké potraviny vytiskly z trhu

anglického výrobky ostatní Evro-

py odtud pak že Sířila se soutěž

americká na pevninu evropskouaž
trh evropský skoro úplně opano-
vala Na to prý započala soutěž

amerického Železa výrobků želez

ných uhlíatd nyní všude vítěz-

ně postupuje Uhlí americké vy-

tisklo uhlí anglické nejprve z Ka-

nady pak ze zemí jihoamerických
a nyní si klestí cestu i do Evropy
Ocele vyrábí Spoj Státy již bez-

mála tolk jako celá Evropa a

testilaí výrobky americké nalézají

po celém světě odbytu Jen cukr

potřebují ještě Spoj Státy od Ev-

ropy ale ten prý se stále u větším

množství tajtt'vyrábí tak že brzy
budou Spoj Státy i v tom ohledu

od Evropy nezávisléneb vypěstují

hojnost cukru v nových svých osa-

dách Na základě toho odporučuje
Beaulieu celní jednotu všech států

evropských proti americké soutěži

Císař se dozvěděl o hazardní

hře Šlechticů ve vídeflském Jockey
klubu kde měl hrabe Potocki pro
hráti 750000 zlatých a poněvadž

jest hazardní hra v Rakousku za

kísína tu vypověUÉÍ ísař Iecky

účastníky oné hry ze zemÉ Hraba
4a Jan a Josef Foločtí odcestovali

již do Ruska

Sbírka obrazů nedávno zenře-léh- o

dra Preyera tyla za 2ooooo

prodána montanskému spolkovému
senátoru Clarkovi Ve sbírce té

nalézá se 40 maleb starých mistrů

a 26 nových íranc- - mistrů

Rusko

Výpomoč vlády rolnictvu —Nabídka

amtr kapitalistů —Nová soustava
mír a vah pro Rusko

Velmi často se opakující neúro-d-

ve středních ruských guberniích
nutí vládu aby se postarala o trva-

lou odpomoc pro trpící lid selský
Ministerstvo orby chce část tohoto
lidu z těchto krajin přesídlili na
Sibiř Kavkaz a Ho střední Asie
kde by se snadněji uživili Vláda

vyjednává s obecními úřady o or

ganijování vystěhovalectva do 00

vých krajin aby se dítí mohlo ve

velkém a zakládá ve vesnicích ho-

spodářské bkoly v nichž by se
o

rolnický lid seznámil s modením
zemědělstvím a dovedl větší úrod
z půdy vydobýtí
Jeden sibiřský časopis tvrdí že

američtí kapitalisté nabídli vládě
36 mil rublů za nájem pozemků v

Kirgizské stepi kde nalézá se prý
mnoho mědě zlata a stříbra Po

xemky ty mají rozlohy 200x670
verstách a leží jižně od Omska u

jezera Balkaj a nájem má platiti
na 50 roků

Také Rusko obírá se pláoem na
zavedeni metrické soustavy mír a

vah a má ho již vypracovaný aby
jej předložilo v příštím sezení
státní rady ku projednání Zavede-

ní této soustavy jest podporováno
všemi vědeckými i obchodními

společnostmi poněvadž nynější
míry a váhy jsou nepraktické a

se

působí různé obtíže v obchodních

styJch národa ruského s jinými
národy na

Francie

Venetuela lese ku kfili— Karikatu-

ry ve snlmornl - Svatba tenálora
Depew-- t v Nině

i

Vláda jiho americké republiky
Venezuely snaží se docílili opět
Francií diplomatické styky které

byly přerušeny a vyslanec Spoj od
Států dělal v té věci prostředníka
poněvadž ale vyjednávání úplně 13

uvázlo tu požádala Venezuela

Ipantlského vyslance aby se po-
kusil o konečné dohodnutí' Fran
couttká vláda hrozí fe zakáže a

dovoz kakaa z Venezuely do Fran-

cie pakli anglické požadavky ne-

budou v brzku splněny a jelikož

74 procenta veškeré roční úrody
venezuelského kakaa přichází do

Francie tu tento zákaz by stihnul

Venezuelu dosti téžci a ona se

proto snaží docílili smíření

Jjan 24 pros bylo poslední za-

sedání národního shromáždění

před prázdniuami a v něm přišly
na přetřes karikatury časopisů —

Republikánský zástupce Constant

tvrdil že karikatury oanovníků

jiných zemí otiskované v časopi-

sech francouzských uráží city ná-

rodů těch a ti se pak vyhýbají Pa

Mžicož poškozuje Francii obchod-
ně Tuto řeč přijata s částečnou

pochvalou a s částečným posmě-
chem načež nacionalista Millero

odpověděl že v jiných zemích to

dělají zrovna tak a poukázal na

nedávné karikování francouzské

armády v anglických listech které

bylo neméně urážlivé — Na to
Waldeck-Roussea- u pravil že vláda

sice zavrhuje toto karikování ale

nevystoupí proti němu leč jen na

výslovnou Žádost toho koho se

přímo týče
Dne 27 pros o 2 hod odpol

oddán byl v Nizze spolkový sená

tor Spoj Států Chauncey Depew
se slečnou May Palmerovou v do

mě amerického konsula jenž byl
k tomu od ministerstva zahranič

nich záležitostí zvláště splnomoc
něn aby oddávacf akt provedl dle

zákonů Spoj Států Druhého dne

odbývány byly obřady církevní

po kratičkých líbánkách odebéřou

se manželé přes Anglii do Spoj
Států

Anelle

Chtlji mít i lepil vojsko V Anglii —

Generál Kifchener splnomocnln k

novému vyjednáváni s Bůty -
Nttoltn válečná loď tu svitl

Vydaným nařízením minister
stva vojenství se předpisuje že

nsbudou za dobrovolníky do voj-

ska přijímáni je 1 branci v kasr
oách vycvičení Moderní válečni

ctví pokrečilo tak že vojín s oby
čejným výcvikem kasárnickým
není v poli nic pláten neprodělal li

zároveň výcvik svůj na manévrech
Následkem tohoto nařízení bjlo
mnoho dobrovolníků vyloučeno z

vojenských řad Dále vydalo mini

sterstvo vojenství rozkaz aby bylo
z jižní Afriky staženo 20 baterií
dělostřelectva které v nynější
drobné válce nejen Že jsou tam

zbytečný ale ještě jsou rychlým
pochodům vojska na překážku
Poslední veliká porážka v jižní

Africe spůsobená DeWetem právě
na štědrý večt-- r přiměla vládu k

tomu Že
-- novu splnomocoila gen

rutnenent a aoy vyjednával s

Búry o raír Při této nabídce

Anglie hodně slevuje z prvních
svých požadavků kdežto dříve
nechtěla slyšet} ničem jiném než

podrobení se Búrů na milost a

nemilost tu nyní nabízí jim že

postaví jim veškeré spálené farmy
na své vlastni útraty že povolí jim

půjčky k jich zařízení dá amnestii
všem všem zajatým i n belům a

poskytne všem občanská práva—
Búři necbtí přistoupit! však na nic

jiného nežli na úplnou samostat
nost a neodvislost a proto asi
sotva tyto nabídky k smíru přijmou
ač jsou dosti výhodné
Některé z evropských Časopisů

jaly se dokazovali Že ne Anglie
ale Rusko zabránilo zakročení

evropských mocností ve prospěchu

Španělska v poslední válce s Ame-

rikou o proto Times na to odpo
vídá že jest příhodná doba by

byly uveřejněny listiny jimiž by
dokázalo Ze ne Kusko ale

Anglie to byla která tehdy věrně

při Spoj Státech stála
Zasedání parlamentu jež určeno
den 10 ledna zahájí král

osobně velkými ceremoniemi na
které si Edáček náramně potrpí
Anglie bude mít v krátce doho

tovenu novou bitevní loď London
která bude nejmocnější válečnou
lodí na světě Ozbrojena bude 4

dvanáctipalcovými děly z nichž
každé bude moci vrbati Sooliber-n- í

střely od Doverudo Calaistotiž
břehů anglických až na břehy

francouzské Dále vypravena bude

nenovějšími 6palc rychlopal
nými děly a 32 menšími houf niče-
ná Děla budou chráněna noalc
pláty t Kruppovjr ocele boky 8palc
jaluby tapalc plity Posádka

Nejlacinější obstaravatelský (Jilm

ve Scoienvch Státech L--
W

Z továrny rodinž Jest náS obchodní plán
Nekupujte dokud neznáte na&e cenv

yíi nebo ztratíte peníze '

5J Kromí hudiihnloh násťojft atd prodávám
nry nauanKy prumiwiez eíťKirlcke novinkyicli pFodm&Ui víe velo1 levné UpokJíms Vá

Kmentový dárek 100 nollurovf riámk mi
ďmtunete xnét Katiilov vilu vvhv6HI

jNaše i

Vánoční nabídka
Při každé koupi ohnosu t

{250 neb větším l pivo a 110

vyjímaje) dáme darem I

c : 1 rri
! do 5 ledna 1902

1

1

1

láhev výborného vlna těl i vkus~ I

I nou hru karet Račte učiniti ob- - j
J jednávky své v brzku abyste j

f jjteuesu jisiemu oavaiu
Pomalu ito T lian olinnKn i t

{ na každý dollar kořalky vína nei)
i likéru 1

J ADRESUJTE- - I

I M WOLLENSTEIN & CO '
i 522-52- 4 jii 13 ul OmalM {

Odvětví:— 1

CHICAGO L1QTJOR HOUSE
403 se v 16 ul Omaha Neb i
M WOLLENSTEIN & CO i

2016 N ul Soutb Omaha

' !

mmjji m ujmi

pDSif!

2a $500000
velecenného

smíšeného zboží
poškozeno

kouřem a vodou
bude prodáno
bez ohledu

na cenu a jakost

Naše zásoby poškozeny bvlv d
štědrém večeru kouřem a vodou

Pojišťující společnosti odhadly
škodu a my obětujeme veškeré

zásoby bez ohledu na cenu nebo

jakost
Možnost ušetfiti peněz v tom

případě jest podivuhodná

wms
Nečekejte

VyuŽitkujte zkušenosti Oma- -

žanů než bude pozdě

Když záda bolet počnou
Nečekejte až bolesti stanou se

chronickými
Až vážná nemoc ledvin se vyvine
Až močové obtíže zničí váš od

počinek noČni

Využitkujte zkušenosti Oma- -

žanů

Pan Thos F Norton l 2714
25 ul kontraktor pravf: "Po tři
léta zkoušela moje žena nejen ne-- "

moci ledvin ale i jinými nemoce
mi Léčila se různým způsobem
avšak bolesti y zádech a jiné pří-

znaky buď sesláblých aneb

ledvin neustávaly
Jedna krabička Doan's KiJney
Pills koupena v Kuhn & Co lé-

kárně roh 15 a Oouglas ul pro-

spěla ji tou měrou že koupil jsem
dvě další Léčba tato velice ji
pomohla
Ni prodej u vScch oDcfaodntkft Cena

50 centů Fmter-Milbu- Co Bufflo
N Y výhradní jednatelé pro Sp Štíty
Pamatujte jméno Doio'i a oebefte

Jiných
_

— Předplácejte ae na Pok rok

Západu pouze #100 ročně

Kolik žije lidi na svété a kde

Na celém světě nalézá se nyní
dle předběžného odhadu 1512-3330- 00

lidi Číslice tyto zakládají
se na posleduích sčítáních vzatých
v civilisovaných zemích a na' při-
bližných odhadech znalefi v tako-

vých zemích kde nestává žádných
statistických úřadoven Tyto pří- -'

bližné odhady nejsou sice úplně

správný avšak vzaty jsou z 'nes

polehlivějších pramenů & jsou

spíše nižší nežli vyššf
Dle posledního sčítání prove

deného v různých zemích můžeme

nejlépe rozpoznati zdali se poměr
změnil k lepšímu či horšímu

Z posledního censusu vykona
ného v Rakousko-Uhersk- u v roce

1901 vychází na jevo že obyva
telstvo jeho čítá 46900835 duší

proti 41245000 duším jež napo

čítány byly v r 1891 znamená to

tedy rozmnoženi o 5655833 duší

Hustě osazená Belgie má o 675-21- 1

obyvatelů více nežli měla

před desíti roky a sice obnáší

úhrnný počet nynější 6744532
ďjM-- Dánsko vykazuje zvětšení v

desíti letech o 26ři05~dušír švý-

carsko o 306063 duší V té samé

době republika Bolivia na západní

polokouli získala 60000 duší na

svém obyvatelstvu a Brazílie

duší kdežto v Uruguayi
vzrostlo obyvatelstvo z 438245 na

900000 duši

- Mezi světovými civilisovanými
mocnostmi Francie v posledních
desíti letech získala poměrně nej
méně na rozmnožení svého obyva-
telstva a sice toto vzrostlo z 38

342948 na 38641333 duší Vel

ká Britanie z 38104975 na 41- -

454213 duší a Spojené Státy z

62819289 duší na 76304799
duší
Na rozloze ruského carství ob-

nášející 8660395 čtverečných mil

žije 128932173 obyvatelů a celá
država Anglie obnáší 11553538
čterečných mil a na těchto Žiie asi

390000000 obyvatelů Německo
se svými koloniemi má 1237393
čtverečných mil na nichž žije cel

kem 71032014 duší Francie s

koloniemi svými čítá 4571843
čtverečných mil na nichž žiie asi

94781183 obyvatelů Žaponsko
s Formosou mají 161198 čtvereč

ných mil a žije na nich 46558297
duší Spojené Státy s državami:
Porto Ricfttn Filipínami a Gua-me- m

mají 3725310 čtverečných
mil a obyvatelstva 8s26704Q
Nizozemsko a jeho kolonie ob

náší 7í64oo čtvereč mil s obv--
vatelf tvém í46qoooo duší Roz
loha Číny se odhaduje na 4 234910
čtverečných mil s obyvatelstvem
399680000 duší a rozloha Ture-

cka odhadnuta jest na 1111046
čtverečných mil s obyvatelstvem

24931000 duší Připočteme li k

tomu jeho podřízené asijské státy
Egypt a Sudan tu jeho rozloha

cekovi je 2516000 čtverečných
mil a žije na nich 49231000
duší

Obyvatelstvo Mexika v posled-
ních šesti letech rozmnoženo z

"491573 na 15570543 duší

obyvatelstvo Itálie za posledních
dvacet roků vstouplo z 28459628
na 32449754 duší a Austrálie v

desíti letech z 3189327 na 3

777221 duší a Kanady z 4833-2- 59

na 5338983 duší
Největši přírůstek v Kanadě

objevil se v Manitobě

Spojené Státy jeví ohromný pří
rostek na obyvatelstvu leč ten
stal se z veliké části též vlivem

přistčhovaleckého proudu
Z necivilisovaných zemi v Číně

a v Indii obyvatelstvo vzrůstá
ížasaou mřrou a žádni jiná civili
ována zeme nemaže se nimi ani

pfirovnati

poručík Harivjl sám ! vypálil první

Tan pompoau prot íJOrům leč

v tom okamžiku byl střelen do

srdce poručík Watney byl zabit

když se snažil zastavit útěk svých
vojáků Búři ukořistili dvě děla
sebravše své raněné odtáhli se za

jatými Angličany které v neděli

propustili — Dva pluky anglické
jízdy ležely táborem 14 mil cd
Zeenfonteinu a vydaly se okamžitě
na pochod když zaslechly hřmění

střelby leč přišly když DeWet
dávno již po skvělém svém útoku
zmizel

Búrský komandaot Scheepáís
který spůsobil tak mnoho škod

Angličanům v rvapske kolonu a

padnul do zajetí když byl zachvá
cen nemocí postaven bjl před
soud jsa obwuěa ze 7 vražd spá
chaných z jeho rozkazu na dorno

rodeích dále z loupeže a paličství
Scheepers popřel 6 vražd rozhod-

ně a v sedmém případu prohlásil
Že jednalo se o zvěda a takový jest
dle válečného práva hojen smrti
Že olupoval a vypaloval vládní
skladiště nezapíral leč odvolal se

na rozkaz vrchního svého velitele
a doložil že byla to jen odveta za

anglická násilí na Búrech páchá
ná Soud dosud není skončen

Z Filipín

Chce rosliřenl svl právomoci —

Drobni srálky —

Taftová filipínská komise Žádá

za odvolání Hoarova zákonu a za

přijmutí návrhu který by umožnil
komisi udělovali pozemky výsady
doloval práva chartery korpora-
cím práva domovioářská a obecní

výsady
Vrchní velitel amerického vojska

gen Chaffee jest toho náhledu že

do dubna bude na Filipínách všude

pokoj až na ostrov Samar kterýž
pro svou nepřístupnost stal se úto- -

čištěm oejodvážněŠích povstalc-ckýc- h

band a vyčistění jeho bude

vyžadovali ještě značně času
Předešlé pondělí srazila se set- -

nina f pěchoty v úžlabině v prov
Batangas s bolomeny a z těchto

bylo 22 zabito Stalo se to 6 mil

na jit) oJ San Jose a boj veden
fiiuž proti muži Dva pěšáci Conn

elly a Carney byli nebezpečně po
řezáni

Kapt Schoefel s oddflem 18

mužů seto E 9 pěchoty v Dapday
na ostrově Samar napaden byl
značnou silou botomeoů a v

zuřivém boji proti velké této pře-

sile byl 1 seržant 1 kaprál a pět
pěšáků usmrceno Kapitán byl
raněn ne však nebezpečně 5 pě
šáků zraněno těžce a jeden lehce
Konečně bolomeni odraženi byli
velikou ztrátou


