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poloostrově svedená vyhraje bez
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i ne útokem tedy vyhladověním
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Před omi roky hy llanna opiu

povfUnrt tiin'I naléií st ijjO
top nad mořikou hladinou a jehu
dno st 1614 stop pod nl tak la
hloubka jetera Kaikal obnáší

vrnci uc i tenkřaie nyl I te
"II f'?w-''- M ft t! B ll iiým kandidátem poražennemámím mulem Potíce Qikébudou tait iaponstí generálové

Mir-- ' 1'rHf lil litin
' 11 f tiflMm ll feltl

I ifemt MnWťriti hM lui )u K'
u nitil "i liw tanu" fen lj%nb tM'hr

obchodní a průnyslové kruhy ho 3185 stop Jest to nejhlubší t
ťto poulední konvencí vzato viník

upllmné přáteUtvi mezi Umnouznaly a Čáitičně také politická n-r- oa světě
mikadovi a politováním otnamo
vati It ai1
DaK ťSANCIS álIHTtL

a zesnulým pretiJcntcm McKin'lK1 kHfht( MIHU Ml ftoHltl llllk organuace státu Ohio ale v té ne Al bult tiblřiká dráha únlnéitmfl Ónmllil t"ht gn nph Ntw Vmli
leyťin který tehdy byl členemmiml ilnlnt il In 11 I I neboť již Napoleoo říkával lepokusil se al do roku 1896 hráli dokončena tratě ji'( povedou ko
koagresu neboť McKinlcy vzdoržádnou vynikající olohu llannaiké světové výstavy byl by snad

přec jen ntjleplíui kandidátem
lem jižního břehu jezera což bude

mírni pod jménem Tri State land
Company jrll právním ilťip'
cem ji st C P Manderaon a Otis-h-

podsla stáinímit kr- - táfi

ověřený opii článků avé inkorpo-rac- e

Kapitál společnosli obnáší

f 1600000 Mí se za to la spo-

lečnost ts ve spojenf t úřalnlky
Burlington dráhy pracovali bude
o rozvoj ctikrovaroického průmy-
slu v západní Částí stálil Články

inkorporace dávají společnosti
právo stavět! dráhy dílny a kupo-

vali a prodávali zavodflovací po

tfeby atavéti cukrovary a čmiti

vůbec vše čeho obchod by vyža

tomu že měl velmi dohrou nadějbyl znám jako řádný poctivý ob vyžadovali ještě značné práce

"osud pevností se rochodnje ns

Otevřeném bojišti"
Porážkou ruských vojsk na po

looslrové by se Žaponci zmocnili

demokratickým pro presidentkou bit sám nominován zůstal věrenchodník svědomitý' liberální ta
nominaci a to již toho ohledu Shermaoovi což Hanns nemohlměstnavatcl ale nikdo neluSil
že umí tak výtečně "pumpovat'" mu nikdy zapomeoouti a od téOrajha Neb 24 úoon 1904

něhot krajina kolem jezera jest
hornatá a bude nutno prorazili
několik lunellů V letě se vlaky
převáží přes jezero na velikých
plochých lodích časem však lato

několika set mil tratě sibiřské drí

hy jejíž zničením by značně stí
něm tak veliký talent jaký sku
tečně míl k politirkému orgaoisa

tak že sv mu podařilo pumpnout i doby ae oba milovali jako bratři
strýce Sama o čtyry miliony A ua roku ibss se počal v zemiVSUCHNY ŽLUTt AMIR1CKÍ ÍLKNALV torství a k řízení volebních bojů

Proto když mu v oné pověstné vo utvrzovali uáhled Žc McKinley
žili dopravu ruských potil z Evro-

py a tím řpňsnhem by padnutí
Port Arthuru mohlo býti přivý

jako v krvavém tok i ve volební
boi jsou peníze hlavní věcí doprava ae stává nebezpečnou

jest mužem budoucnosti a kdyžiebni kampani v r 1806 vložena když pojednou na jezeru vypuknou

plejoa iluté fici

Rusko ívna jako my rk

doíkiii jara
r 1893 tenlo předsedal konvenci dovalděnocelá maSioerie republikánské straHearstovy časopisy jichž majitel bouře které jsou tam velmi prtid

ae uchází o demokratickou Dresi- - ny do rukou mnozí staří politiká Význam a cena jlz ly v moderní — V sobotu ráno zemřela aalnáké Jezero Ilaikal leží tak vysoko
v Minneapolis v níž byl znovu
nominováa Harrison tak mistrným

Ani tomu nimOžímk vtftiT že by lentskou nominaci a hurónskou ři považovali to za velkou chybu válce bude v rusko žaponském
fa

nad hladinou mořskou žc již v lita íiblfskl zima byla horM na5l
prorokovali že boj může skonradostí jásají nad každým nezda sporu zjištěna Jponika jízda slopadu počíni zamrzali a zústíví

pí II Schneidrová manželka fir
mora bydlícího blíže Toolanelle
následkem zranění které utrpěla

způsobem tu v Hannovi uzrála

myšlénka že když nemohl pomociJak budí asi mapa svítá vypadat nemá mnoho vojenské ceny neboťčiti osudně kjyž vůdcovství avě- - zamrzlé po celých pět měsíců
k nominaci Shermanovi že poaž bude smlouva nitru podepsána? Žaponci nerozumí koním ani jich Ruská vláda snažila sc svými pro

řeno bylo nezkuSenému politické
mu nováčkovi

před několika dny Dávala pozor
oa kukuřičný drolič nalézající se

může k nominaci presidentské ošetřování kdežto ruská jízda jak

rem ruských zbraní a nad každým
neStěstím které potká jeho loď-

stvo a vojsko Kdyby skutečně
tento Slovanožrout byl nomino-

ván který pak poctivý Slovaa by

rážeči jichž užívá v Baltickém
McKinleymu

Rusko ma jiSte trumfy v zísohe

kterými přebije karty Žapoocuv
Na žádného muže ve veřejném moři prorazili také ledovou hla činnosti když pojednou rukávpravídeloá tak i kozáci nemá

sobě ns světě rovné a tato jízda
Od té doby vrhnul se do poliživotě nebylo tak surově útočeno dinu jezera- ale vrstva ta jest tak

mohl pro něho hlasovali? jako na Haanu v oné kampani siloá že dovedla vzdorovali všem
její Satů zachycen byl ozubenými

koly a dříve nežli mohl býti stroj
zastaven vložena byla mezi kola

tické arény a celou svou energii
získal v Ohiu delegaci pro McKin

ukáže nejlépe jestli ve válkách

budoucnosti budn hráti stále tak

Při této zimě vejce pomalu nu

dou muset být vyvažovány zla
tem

hlavně žluté časopisy HearstovyGrover Cleveland se nechal a pokusům od vlády ruské činěným
leyho a konečně mu v St Louisse v tom ohledu "vyznamenaly" její pravá ruka a zlomena v nad- -Teploměr v oné krajině klesádůležitou úlohu jakou hrála ve

válkách minulostizajistil nominaci- -

těchto dnech zase slyšet a na
vrhnul platformu na které by prý atriorarske časopisy nestltiiy ae loktí i podloktí Než přivolána

V DIVADLE

íejně hlavot
MANŽKLSTVf JEST OBV

osobou dobři ku Vzdor tomu víak skromně ne Pakli Žaponci budou na položádné lže žádné myšlénky vle bylo
prosinci a lednu až 35 —40 stupňů
— dle Fahrenheita — pod nulou
a také v únoru panuje tam ještě

byla lékařská pomoc ztratila ne-

bohá Žena mnoho krve a ač zranění
chařka ostrově poraženi bezpochyby u- -jim vítáno jen když tím mohly

žádal žádný kredit za to a když
generál Henderson v řeči své po

demokratická strana mohla zvftě

zíti Je to platforma hodna stra
ny jež jakživa nic neudělala ale
za to proti vSenu "kikovala''
Cleveland v oné platformě praví

ftak krutá zima tak že jest možno
ťAKLI ČÍŇANE BUDOU MOUDftí TU

se budou starati pouze o domácf dotknul že "McKinleyho nenomi
zhanobiti ředitele McKinleyovy
kampaně a také některé české

Stékaly na Hannu podle

stoupf rychle ke břehům kde pak
vstoupí opět na lodě jež je přive-

zou do Koreje by tam sesílili
že při pochodu přes jezero za

její nebylo z počátku považováno
za smrtelné přec stav její stále se

horšil až konečně v sobotu Časně

ráno podlehla otravě krve

noval Marek Hanna ale lid" jsasvé prádlo bloudilo jedno ruské oddělení
bouřlivé vyvolán pronesl tuto kavzoru anglických hafanů druhé oddělení žapooské armádyTes vAleCní mrak na BalkXní že by prý vrátil Filipínské ostrovy čítající Coo mužů a zmrzlo Jrerorakteristickou krátkou řeč:

Jestli i zde Rusové budou víbpanclslcu ťanamu Kolombu a V Harvard vznikl v sobotu
se stává v přítomné době nebez

peiuýrn
"TěSÍ mne Že aspofl jeden a

iiaikal při rychlé dopravě ruských
posil na místo boje tvoří v ziměHawajské ostrovy královně Lilii

členů této koovence uznává že
tězní což jest více nežli pravdě

podobno a Žapoosku podaří se

udržet! jeho převahu na moři

časně ráno požár ve fotografické
dílně John I Walleyho rozšířil

ukalani Ale když už Cleveland oejvětŠÍ překážkuKOREJSKÁ CÍSAft V PŘÍTOMNÍ DOI1E nominace McKinleyho byla učinčtín rozdáváním začal a když dle na nuem co jsem ja učinil v válka tím zůstane nerozhodnuta ajeho oábledu štěstí národa spočívá
zájmu této nominace učinil jsemzmenšení jeho zodpovědností bude možná ukončena diplomati-

ckým zakročením některéto jeo proto že to Žádal lid a ne I : ZE STÁTU NEBRASXA
i

llanna byl slovem i obrazem
líčen jako největěí nepřítel ameri-

ckého dělníka jako výlupek tříd-

ního sobectví a třídní výbojnosti a

jako ten nejcyoičtějSí fedrovatel
komercialismu v národní politice
Následkem těchto Stvaoic a toho
to hanobení byl llanna tak nená-

viděn že někteří stranničtí zuřivci
dokonce kuli pikle proti jeho ži-

votu

Dnes po krátkých osmi letech
zdá se nám lo být téměř neuvěři

se na sousední budovu v niž nalé-

zal se módní obchod sester II jil-

mových a zničil obě budovy
kdežto třetí budovu v níž nalézala
se lékárna Philelus Mooreazděný
hotel a některé menší budovy

poblíže stojícf nepatrně poškodil

žádám aa to žádný kredit a chci
proč pak tedy nezbavili se vSech-něc-

zodpovědností které tato re-

publika za dobu její trvání oa se
s

pouze podotknouti žo v příStí Proto Žaponci obávajíce se že — KURÁCt POZOR! Nejfepšíkamjijsi vykoná? svou povinnosť kampafi jich na pevnině skončívzala? Zvolme Grovera Cleve
jako prostý voják 5c doutník v trhu jest "m

Na Žádných si tak nepochutnáte
nezdarem a porážkou jich vojsk

Co Hanna učinil ve volební snaží se zoufale ochromili námořní

se asi poctiví drží přísloví: Mlceti

jest zlato

ŽAONtf MUZ Dl NESTĚŽUJE NA TO

je li přeceňován jen když to

aisessor
Nejvíc- -

"baorujh korejského
clřafe mylléoka zdali se bude
muset v letě vyitíhovati a kam

Minimu Hansa íe djÍíi vzbor
vSctnu hanobení doby kdy měl

více přátel oeili měl dollaru

Ví TfilNA uuí nemA-l- i nic jiného
tu má aspofl vždy zásobu rad oa
skladě které rozdávají na potkání

Rusky-
-

medvěd až přijde čas

landa za presidenta platformou
jakou on navrhnul a připojme k

ní ještě následující dodatky: Dej

Celková Ikoda požárem spůsobe-n- á

odhaduje se ns Ji5oookdeŽlo
pojištění obnáší pouze I200

sítu Ruska aby v případě porážkykampani pro McKinleyho jest
vSeobecně známo a není to zde za na souši zůstali pány na moři ame Aljašku nazpět Rusku Kali-

fornii a Texas Mexiku Louisianu potřebí opakovali Největšf státní toud rozhodl
telné že se smýSlení amerického
lidu tak velice o Mannovi změnilo
Tenkráte nejvíce nenáviděný muž

mohli tím způsobem domoci se
Marek Hanna jedině na naléhá

přlžnivých podmínek míruFrancii Floridu španělsku a pak

jako ns těch Ptejte se po nich
Bratří Pospíšilové ve Wilber
Neb je vyrábí 18

— Pátý český osadnícký výlet
do Jižní Caliíornie uspořádá po-

zemkový jednatel p S- - L Kosio-ry- z

ve středu dne 2 března 1904
O podrobnosti dopište si na S L
Kostoryz 509 Brown Block Oma- -

uf presidenta McKinleyho stal se Rusko zůstane ovšem v drženínám zůstane původních třináct
států které utvořily tuto republi

ve středu odpoledne že požární a

policejní komise south-omažsk- á

jest tělesem ústavním a platným
Rozhodnutím tím stvrzuje se záro-

veň ústavnost celého charteru

umíral nulován ctěn 1 vážen od

přátel i bývalých nepřátel
llanna v pamětihodné oné

Mandžurska kteréž ss stalo příčí
kandidátem do spolkového senátu
V roce 1897 byl jmenován guver nou celého krvavého sporu Kuku Možná vsak že by vládní
nérem Dushnellem za nástupcekampani z r 1896 zavedl do a?e sko obsadivši po potlačeném pozodpovědnost v těchto třinácti

zasadí žaponskému drzému fco rické politiky poctivé obchodní íí vstání Čínských boxerův Mandžur! Štítech jeíté byia pffliS velkou pro
Johna Shermana a později byl
zvolen do Sfnátu a v na řieu 19--

—

soulh-omaiskéh- o Rozhodnutí to
učinil soudce Barnes a všichni
soudcové souhlasící s ním jo

sko znalo dobře velikou hospození Aů svrhnul vRechny nízkéhoutu riou kterou mu splatí prvé
dářskou cenu této země a proto najeho úpfchy "triky

' a snažil se vybojovat! ví

tčzství Čestnými zbraněmi a ná její zvelebení obětovalo tak veliké
MoŽKÁ ŽE BY V DEMOKRATICKÉ

sumy peněz

poslední kampani doíil se největ
iího úspěchy neboť lid státu
Ohia zvolil takovou většinu re

publikánských členů legíslatury
že žádný kandidát do senátu před
tím nebyl tak ohromnou většinou

V nedělí im zí 8 a )' hodsledkem toho v nedlouhé době

předsudek proti němu počal mizeti Město Harbm kam místokríl ručí k-hl-

popelem nádraží B

& M dráhy v Crete Požár spů- -Alexejev přeložil svůj hlavní stan
nalézá ae v srdci Mandžurska

obený nepochybně jiskrou t ko- -

změklé mozky dcmSsřaiických
státníků a tak bychom mohli to
rozdávíuf dokončili a mohli by-

chom dát těch třináct států nazpět
Anglii a pak bychom byli zbaveni

viechny zodpovědnosti a byli —

nejftťaitořjSím lidem pod sluncem

—Nitlll

KongsesnIk John F ScHArRorn

zastupující první distrikt v Colo

radu může vílm právem býti na-

zván bílou vránou mez! americký-
mi politikáři neboť v těchto dnech

a cnosti jeho jako občana a politi
ka počaly býti vSeobecně uzná

yány
1 ti proti nimž bojoval s ve

zvolen aby zastupoval stát Uhio v Postaveno jest na pobřeží řeky lemjedoucího parostroje spozoro-vál- i

nejprve Kopiích a
senátu jako Hanna Sungari kde sibiřská dráha řeku
Tento poslední politický jeho křižuje Jižním íměrem vede odlikerou energii a jež porazil měli sekční foreman Haroes a ač íhn'd

bočka do Dalnyho a Port Arthurupro něj pouze alova chvály a jako přivolali požární odbor přece
druhá vede do Vladivostokučlen senátu vyíinul so llanna rá

triumf mu zajisté byl tím nejskvě-Itj&ír- n

zadostuČioěním za' vSechno
to nespravedliví hanobení jikéž
musel vytrpět! v roce 1896

kterýž příatav nalézá se 600 milzem v nejpředněji řadu tohoto
rozmohl ae požár rozdmychovaoý
prudkým severním větrem do tá

míry že hasiči nemohli jej udolali
od Harbinuzákonodárného těleia
Na sta a sta mil okolo Harbinu

proto obmezilí se na hájeníNejvětšía nejpříznivěji! převrat
a néco Cramerova hotelu a blízkých sklVálečné plány Žaponska

o Mandíursku
ve veřejném smýSlení způsobili
víak jeho snaha k docílení prů

rozkládá se úrodná půda jakož i

bohaté lesy a v horách nalézá se

tam značné minerální bohatstvf
pů pivních Úsilí jejích podařilo

myslového míru v této zemi Prvé
Rusko obětovalo již na mand

ieho náhledy O dělnické otázce
žurské dráhy 1139 050000 a na

přijaty byly s pravým úžasem ne
ostatní zveletenl této země asi

— Velikým zármutkem postiže-
na byla rodina váženého našeřjo
příznivce pChas Musila v Butler
Buííalo Co Neb Celá rodina

jeho roztonala se na horečku a oa

záškrt a zhoubné nernocijé pod-

lehl dne 31 ledna milený synáček
jeho 6'j starý Karlík Zarmou-cen- é

rodině projevujemo upřímnou
sotistrasťl

— Ve středu časně z rána pod
lehl smrtelným zraněním svým
dánský íarmer Ole Larson bydlící
6 mil severozápadně od Oakland
V pondělí po obědě jel Larson
sám pro fůru aena a za tmy nale-

zen byl it stohu sena v bezvědomí
oa zmrzlé tmí Pstrně spadl s

fůry sena a po sedm hodin ležel
tam za tuhé zimy Byl dopraven
do tvého obydlí a přivolaný lékař

zjistil že si vykloubil vaz a rozbil
lebku Zůstavil zde manželku a

6 dítek v dosti dobrých poměrech

— V distriktním soudu v Neb
raska City zažaloval ve čtvrtek

John D Šutton Mortoa Grcgson
Packing Co a místní unii řezni-

ckou na náhradu Jt ta 000 Obža-

lovaných Jest celkem 106 Sutton
tvrdí že následkem spiknutí obža
(ováných ztratil v nakládárně Mor-to-

Gn-gso- o Co místo a tím též

nutných prostředků k výživě své

rodiny Žaloba tato jest výsledek
slávky v jatkách před dvěma roky
— Okresof komisafi Dodge Co

vypsali It 00 odměny za informa

neboť prolhané časopiiy učinily z
ťnSoooeoo Harbin jest témll

úplně ruským městem a čilá nyní

přes 60000 obyvatelů Ono jest

Hanny zuřivého nepřít?! dělní

ctva kdežto ve skutečnosti byl

jedním z nejlepSIcb jeho přátel jak

malá atmída dělníctva jim zaměst střediskem ředitelstva mandžurské

dráhy a stane se po válce středinávaná dosvědčovala a pocta jaká

se budovy tyto zachránili avšak t
nádraží zbyla v nčkolika minutách

pouze hromada ssutin Ze skla
zachráněno bylopotix nf kolik

kufrů a sudá' s olt jem ostatní
obsah v ceně několik set dollarů
byl zníčnn Telegrafista Kopísch
uuíki pouze s peněžní zásuvkou
schránkou na jízdní lístky a psa-

cím strojem Ostatní listiny a

cenné záznamy byly r pokladn!
jež zůstala bez pohromy Vyslaní
zřízenci z Lincoln obnovili te-

legrafní spojení a pomohli zařídili

prozatímní úřadovnu v "box" ká

ře Občané doufají že dráha nyní

postaví tam ni místě dřívější
nedostatečné boudv budovu větší

skem mandžurského obchodního a
učiněna byla jeho památce nej

průmyslového vývinupřednějším vůdcem amerického

Pokud možno z pohybů Zapon-skíh- o

vojuka soudili tu se gene-

rálové žapoaaké armády připravují
02 dvojitou váiečuuti kampaň v

niž jedna armáda a sice ona v

Korei má zaujmouti stanovisko

obranné kdežto druhá v jižním
Mandíursku a na poloostrově

Lia-otun-

má pokračovali výboj ně

aby pokud možno zmocnila se

puvnobti Port Arthuru neboť k

lomutu místu chovají Žapouci
zrovna takovou lísku jako mají
Francouzové pro ztracené Elsaiy
a Lotrinky Žapooci dobyli onu

pevnosť po krvavých bojích Čí

Dany a museli se ji vzdáli násled-

kem diplomatické akce což nemo

bou zapofnfeiiouíí proto napnou
asi všechny síly aby Port Arthtir

íícka Sungari jest splávuou oa

200 mil kolem Harbinu a oa druhé
straně až k řece Anuru

dobrovolné t vlastní své vůle

skončil svou politickou kariéru

vzdav ae místa v kongresu Ohrom
ná vělSina politikářů amerických
nedbá docílí-l- i zvolení svého pod-

vodem aneb poctivou cestou a

proto k tím větší cti slouží Schaf-rothov- i

že se svého místa v kon-gr- 'i

vzdal jakmile nabyl pře-

svědčení že volba jeho docílena

byla podvody ačkoli sám při nich

neměl žádného účastenství Pod

vody ty byly spáchány dtrnokra-ticko-

mašinou v Denveru která
se také učinila smutni pověstnou
tím že překazila darebáckými

prostředky vůli lidu a zamezila

obecné vlastnictví pouličních dráh
v Denveru Schsfroth neměl ani

nejmeoSlho tuíení Že volba jeho

docílena byla podvodem leč po-

dané důkazy byly tak přesvědču-

jící že Schafroth nemohl to srov-

nali svou ctí aby zasedal na

místě získaném takovým způso
bem Voličové v Denveru dluží
to Schafrotovi a své cti aby lak

zlotřilou maěinu politickou vyhla-

dili a aby tak čestoéhi muže jako

jest Schafroth poslali znovu do

kongresu čeStí voličové v Den-

veru usídlení by měli k této očistě

přispěti ze vlecb svých sil bez

ohledu oa politické jich přesvěd

Hnry B Miller americký kon- -

sul v Nenchnangu v Mandžursku

tvrdí že Rusko majíc po ruce

miliony čínských pracovních sil

ďílnictvs Johnem Mitchellcm

když nařídil aby v den jeho

pohřbu uhlokopové zastavili prá
ci ta jest nejskvělejSím důkazem
že poctivá snaha Hanoova vzájmu
amerického dělnictva byla od

mužů uznávána a

occřlováoa

Svými činy si Marek A Jlauna

pojistil trvalou památku v ději-

nách této země

straně docílena bvla shoda kdyby
viichoí její nynější vůdcové po-mř-

DOSTANOU-- ŽAPONCI NA KRAK TU

se nudou moci těšiti myllénkou
ž vyhráli — v anglických novi-

nách

ČÍNA NEPíITÍEBUJE TAK OCHRAWNÉ

ruky strýce Sama jako Korea která
bude asi tuěoým soustem pro rus
kého medvěda

KoííJCÍ SVMOVl RÍfiE slunce se

počínají ku svému žalu přesvěd-
čovali ž jeden ruský kozák vydá
za tucet

ŽAPOKSKO POCÍKA POZNAVATI lt SK

váieCné plány pěkně dělají na pa-

píře ale těžce provádí ve skuteč-

nosti' -

Ti ANoučrf HoviNAfcSrf Ruso-žro- uti

by si měli vštípit paměť

WhÍRgtonnr výrok: "Já neumřu!

lháti!"

ŽAPONCI JSOU VEGETARIÁNI A BEZ

pochyby že se jím to spatně vy-

platí Že ai chtěli smlsnout! na
medvědí pečeni
Kozactvo tkmtu K ÚTĚKU z

Ruska velikého Napoleona a

již také poííná Žaponce
učit zač je Pardubicích perník

Tak nějak podivné

tc to nyní v světě točí
tak že snad do vílky
John Bull s Francií si smočí

JSOU PRÝ 1AEB MEZI NÁMI ČECHY

lidé kteří v nynější vílce sympa-tisuj- í

s Žapooci Nad takovými
odrodile! matka Slávia jistě plíče

Žaponsko y melo více naděje na

vyhrání některé bitvy na pevoině
kdyby jeho torpedíce měly kolečka

mohly konati také službu na
souli

Nyní když anolicti btrateoové
rozhodli Ž vílka skončí v čer-

venci ta je jeo zapotřebí aby
Rusko a Žaponsko se dle toho
řídili

J PlERPONT MOROAN KOUPIL Si V

těchto dnech psa za kterého za

platil f iooo Možná že tím chtěl
dokázati ie má ježlě dosti peněz
aby je mohl vyhazovali

Naději veCni vzrCstX v prsou
těch demokrata kuří ai přejou
mít Crovera Clevelanda nomino-

vaného ta kaodidáta presideot-tv- t

modernější
— V Columbus nalezl v pon

obrovské bohatství uhlí V mand-žurskýc-

horách veliká ložiska

mědi obrovské lány úrodné půdy
Obnášející miliony a miliony akrů
stane se dominujícím faktorem při

dělí ráno John WByroes souseda
svého John Mohokeho ve sláji
oběšeného Má tt za to že at

vyrvali Rusku
Pevoosť tato jest však dle ná-

hledů vojenských znalců téměř

nedobytná a pokusí li es skutečně

hospodářském a obchodním vývi
Mohnke oběsil v píiek v nocí

žipooštf generálové O její vzetí

zahyne při útocích na ní tisíce a

tikícft Asijčiků

ci jet by vedla k zatčeni usvěd
čent osoby kteráž zbavila ae

novorozelátka vloživši je do do-

bytčí káry oa trati Norrhwestern

dráhy předminulý týden o čemž

jsme minule přinesli zprávu Ně
kolik oaob jest v podezřeni a

očekává ae v brzku seoiačnf

ježto tělo jeho bylo již zmrzlé
Mohnke byl asi 44 roky stár svo-

bodný a od smrti své matky Žil

osaměle Byl střídmý a přičinlivý
a příčina sebevraždy jeho nenf
známa

čení oeboť slouží to každému vo

liči ke cti odevzdat! tak svědomi-

tému muži avůj hlas třeba se bií
sil k jiné politické straně

ZaponStí generálové pokusili se

oa několika místech vylodit! voj-

sko poblíže Port Arthuru avSak

každý takový pokua akončil dosud

pro ně neblaze neboť byli všude
a velikými ztrátami odraženi po-

kusy své budou vlak opakovat!
tak dlouho pokud nenaleznou oě

kdí na pobřeží nestřežené místo

Vylodění vojáka na pobřeží po

Marek Alonzo llanna narodil
se v Lisboou v Ohio doe 34 září

1837 a byl pětiletým chlapcem

když otec jeho e přestěhoval do

Clevelandu a zde nabyl Školního
vzdělání Jako dvacetiletý jinoch

vstoupil jako klerk do Krocerního
velkoobchodu svého otce a musel

zde začít zrovna jako každý jiný
"od píky"

Těžká nemoc jeho otce která

následovala za několik roků po
tom uvalila na bedra mladého

klerka těžkou zodpovědnost a

když v roce t86a následovala

smrť starého Hanny musel Marek

urovnat! záležitosti svého otce ve

velkoobchodě s jeho společníky
načež % grocerního obchodu vy-

stoupil oženiv se v r 1864 s

Augustou Rhodesovou zorgaoi-aova- l

firma Rbodes k Co kteréž
ae zabývala prodejem ohlf a žele

Na prodej

nu na dalekém Východu
Válka jest znamenitou učitelkou

zeměpisu neboť i ten kda nikdy
se nestaral o nějakou vzdálenou
zemi pojednou přičteni válečných
zpráv počne se o nl zajímat! a

zvláště o některá její místa kde

událo ae něco pamětihodného

Tak byla v minulém týdnu

pozornosť čtenářstva k

jezeru Baikal kde dle telegramu
petrohradského dopisovatele praž
ských "Národních Listů" měly
při dopravě utonouti tři ruské

pluky Tento telegram se dostal
oklikou přes Německo až do Ame-

riky po podmořském laou a každý
cítil soustrast' a nestrannými třemi

pluky které měly v jezeru zahy
oouti V zimě totiž utvoří se oa

jezeru Baikal tak siloá vrstva le-

du že se ruStf inžinýři pokusili
oa hladinu jeho položití tratě aby
sibiřská dráha mohla rychle jezero

Lot 50x130 st na němž jest
domtk rozměru 14x40 st a třemi
světnicemi nahoře a dvěma dole

Dna kyčelní působí velké bole-at- i

St Jakoba Oel jest však

prostředek kterýž až k sídlu bo-

lesti proniká a hojí i ty nejboršf
případy

Parma na prodej!
Farma o 160 akrech 6 mil od

Valparaiio Saundera Co a ad
mil od Lincoln Neb vzdálená
Jest to farma velmi dobrá a prodá
ae lacino pouze (a I45 akr kou-

pí li ji někdo před dubnem 1904
Blížil sdělí C O EDLING

619 N 1 9th St Omaha Neb
KM

— Podivuhodným způsobem vy-

vázl životem ve středu odpoledne
C E Hsín zaměstnaný Beatrice
Klectric společoostí v Beatrice
Stll v elektrárně a žebříku a byl
zaměstnán přesouváním k drilů
když pojednou žebřík pod ním
uklouzl Haio v pádu zachytil se

drátu nabitého 1200 volty elek-

třiny a popálil ai atraloě pravou
ruku a levé zápěstí
— V Brownville okrea Nema-h- a

panuje veliké vzrušení nad
nálezem petroleje Před několika

týdny přišel jeden farmer při ko-

pání studně na petrolej Jenl dle

loostrova jest v tuto ročnf dobu

spijeno s velikými obtížemi neb

mělká voda kolem pobřeží jest za-

mrzlá na několik mil do moře ale

a pomocí faponského loďstva jež

dva sklepy dobrá atudna a prame
nem jenž vyvěrá t písku slepič-ni- k

ubelník stáj pro dva kusy

dobytka Cena I700 Nabídky
ústně neb písemně přijímá J J

Malý 941b & Q st aneb Jan
Patách i6th & S st Soulh Oma

doea nepopiratelní jest pánem na

Žlutém moři dříve neb později

podaří se Žapoocůra vyloditi někde

armádo nrčenou k výboj né kam

pani oa poloostrověha Neb 18x3 za % kterycnzto počátku přesel
'5


