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tltho Mlh úplné Ni oděvu a do

koupelen třth doma i odstrojiv
Ir jdou mnohdy i ta sňatu! dál-

ky ProuuucB M t n na tik

lích vrstev mat sympatie jen pro

splchátiké a krsTÍhké Domní-

vali ae le kdyby lUtko tvftětilo
ie by jim bylo tHko urvat nvho
utrhnout tam něco pro sebe Ohi

vají e le by i Kůtko přálo úplat
niti tam jen ruký kapitál a le by

nlakém stupnile pt to al odpor
no Do pověntnfch Iřch Japon- -

nntařil aby ntio vlumil jtlte
by mu to lupiři rvali Kdo nlco
mři aby mohl ebMltrrurl rrimn
dan vládě flnké platit dobrovol-

né dan lupičům a tyto byly pMt
něii vymáhány nel daně vládní
VfiUc kaldý kdo chtěl nijakou
vec provttti Mandiurií muel
taplatiti poplatek lupičům a ti

otnařili rboil značkou ie ji po-

platek řádně caprsven
(tvíiknpnl)
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Union Tailoring Co
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skýrh hamprjiů moderní Japonfc
1Um v pMluvlnýrl} wltfl] J S 4 i í c? Htu

asi jrn ruské kontuly ktctil by

pracovali poutě jen pro zájmy
Ruska TolČl dělo se jil před
krátkým časem tuším au přede
dvěma roky když mělo Huško na

polovic obuzenou Mandiurii
usazovalo tam své konsuly Ame
rika si přála dostat svého konaula

Pane předsedo ctřnl lojdcové
dimy i pánovi:
Víttal bych ié vám přeďtavil

Ie rtpinft tiřiitm Mdnlm IWnfli#m

íe nik Je a nik Jy jsem veřejní
nemluvil li bych e upřímné
přitnal i málo schopných Křnfkft

přlklitost ilylcii jsem mři Proto
oeoieká vějte ie moje tl opent
leoa i prostoupena bude umílcc
kými řcCnickýml obraty To ma
lete ořckivali právem oJ mých
lincoloských soupeřů jeJto ti

jak tulím jsou vystudovaní práv
ntci a advokáti A advokáta prv
ní i poslední vře je aby mluvil
mluvil a mluvil z bílého udělal
černé z pravdy lez a ze lži prav
du Pravda ale jest jenom jedna
vždy proitinká jako popelka ob

lékajíc se Šatem prostým Ne

pravda vSak se okrašluje brillan

ty démanty a drahokamy aby
vyzářila a tím zastínila pravdu
Proto řeč moje jen prostá bude

též do New Chwang avšak Huško
to rozhodně odepřelo

řvierus americký též se stav
a _ s

poj praoor a tymz znamením ve

MWollstein&Oo
prodá vám gallon

doMIn claretu tik!r za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 uL Omaha Neb

likého % z těch samých příčin
JJojíP se — ježto ví Že na Rusi

jest církev křesťanská mocná víra

pravoslavná která by mohutné

působnosti a vlivu v krajinác
tecn naoyia — ze Dy ryio a?i
velmi těžce missie pro jiné formy
církevní v Asit založit a ieště ne

iiiŽiiUilm' li iiriiiinsnadnějším tyto udržet Zkrátka
i

Překvapuje zajisté velice jak všichni ti již si vzali za heslo ono
mnoho lidu zdejšího ve vše: zářivé $ bojí se Že by bylo těžko
vrstvách — časopisectvo vysoké komukoliv jioému mimo Rusy
úřednictvo úřadolovci i prostý lid Utvořené

bohatství
eněžníci prospěcháři ba i sám

svoji ienu aby se prý naučila
oné "jen v podobných mUtcch

nalítající se" svfldnosii kter ne
tná studu ani míry Jděme do
divadla a tu překvapí ns lc ve

všech pěstují jen válečnictví vo

jntví zápasy a bitvy znátorD i

jící unfrání pro mikáda al do ne)
menších podrobností opovrhujíce
Životem Dále spatříme ie v

Žádného boha v ládnou prořetel
nost v žádné náboženství nevěří

Spatříme Že lid ten hned vq ško-

le učen est již přetvářce Šalbě a

nepoctivosti Napálit ošidit ci
zince ]est zvláště zásluha veliká

Vše 10 když spatříme tu honem
stáhneme záclonu v obavě aby
chom neviděli snad ještě vice

abychom tu modernost nevystihli
v té největší nahotě Jak ten
moderní Japonec válčil s Čínou?
Zajisté že moderně Nevzalo mu

to ani celé tři dnyaby dobyl Port
Arthur na Číflanech A po plných
dvacet pravím dvacet dní vraždil
a zahubil 22 000 lidských životů
ne vojáků nýbrž lidí občanských
mužů Žen i kojeRátek v náruíl
matek Lidé kteří se vůbec ani
nebránili přijímali smrt od

japonských popravčích s klidem

stoickým Dvaadvacet tisíc lid

ských životů muselo být zmařeno
aby Japonci zvířeckou vraždu —

a krvechtivost ukojjli a tak se

vybouřili Podobným vražděním
ač ne již v té výši proslavili se v

každé další bitvě až konečně Čí

na jsouc ustrašena žádala o mír
Tu Japonsko v městě Šimonoseki
diktovalo Číně podmínky míru

Vyjednávání dělo se mezi Li

HuogČaogem státníkem Čín

ským a msrquízem Ito a druhé
strany- - První odstavec smlouvy
byl že se Čína vzdává svého prá-
va a protektorátu nad Koreou že

se vzdává veškerých nároků 1

práva zdánlivého i skutečného
ve prospěch Korejců a že uznává

pravoslaví v Asii působit A to
také částečně ne však úplně jest
pravdivé Naopak ale ví že

kdyby Japan vyšel z nynější války

lerus — sympatizuje a modlí se
'za zdar zbraní pohanského japon

vítězně že by nikdy nebyl takaica aiysime a ctěme same jen
chvály jak Japonsko jest vzdélá mocným aby se mohl přání dvou
no jak vysoko se za m milých 30 krarnář3kých států Anglie a Ame

riky s důrazem opříti a Že tytorokft vyšinulo a vyspělo a maliS
ko ještě a vyrovná se národu kte byly by vždy s to aby přání svá
fémukoliv Je li toto ta příčina Japonci vnutili Pro tuto příčí
nuže prjč ten samý lid stejní nu — a žádnou jinou — zdejš
rychle ae nenadchne pro zdejš klérus záštíplně se obrací zády
černochy Ti též učinili ohrom mocné a nejkře&ťanštěiší svaté

Něco za nic —zahrada utvořená z pouště Taková jest historie

zavodňovaných krajů Vezměte půdu která nemá 50 centů

ceny za akr zaveďte na ní vodu a prodáte ji za—co? V zavoď
fiované části Colorada jsou pozemky které nekoupíte za

$20000
A přece v Big Hora údolí ve Wyomingu a v North Platte
údolí v Nebrasce můžete koupiti zavodněné pozemky od I15
akr a výše Klimatické poměry jsou zde zdravé vody jest
zde hojnost nevyčerpatelná a paliva jest dostatek za laciný
peníz

ny primo poicroK — z peune ne Rusii a žehná zbraním pohan
ského Japonskavědomosti ba divokosti vyšinuli

se na stupen na jakém nyní jsou
A přece o nich žádnou chválu ne

Po nnohá století Japonsko vál
čili o Koreu V horách korej
Ských dříme tisíce a tisíce zápasslyšíme spíše opak toho Příčina
nikú spánek věčný Po mnohátoho jest asi jinší a mezi razným

lidem se různici Velká většin století čas od času zápasily tam
lidí klamána jest hlavně žlutým hordy japonské a vojsky Koree

Cíny Ježto Korea byla od nepačasopisectvem Tisk v této zemi

má veliký vliv a tisk (en 'až okatě měti pod protextorátem Cíny tu
čifiané vždy pomáhali Korejcůmagituje pro Japonsko Jak tb ale

Požádejte si o popis v kterém podány
tsou tyto láce Pošleme vám ho ochotně

Xu W WAKELEY
Gen Pass Agent

OMAHA NEBRASKA

přijde že ten samý lid pohlíží na buďto však tehdy byla vojska
korejská a čínská lepší než v době 1 KteJaponce v této zemi usazené s po

hrdáním? Nedávno jsem četl přítomné aneb bylo ono japonské
špatnější hordy japonské o Koreu za stát úplné samosprávnýOmaha Bee článek jak Japoncům

v So Omaze bylo těžko naléztí vidy vyhnány aby za krátko ná jakož že i přiznává Japoncům
byt a stravu jak lid so omaŽský jezdy své opětovaly To bylo právo aby vliv svůj na Korei

příčinou vypovězení vilky Cfoěse jich skini a jen Škfldce v nich mohli uplatHovati Dále Japan
HAMBURSKO-AMERIGK- A UNIE Ipřed 10 roky Hlavní příčinou žádal aby dostal pro vččué časyspatřuje a že ona kolonie japon

ská nucena byla koupiti si společ ostrov Formosu a Jjaoooooooobyl tedy opět zápas o Koreu

Errojxiu drou1 každého nájezdu na Korea sene stavení by ušla všelikým tě" válečné náhrady — Takovou HpolořnoHt tato održ ule celí rok prarldcliié npMcnl s

sroubrýml loděmi NeJrrclilcjAí Jízda 1 New Yorku do
Lodě odjíždíjí re ítrrtek v soboto

iittinnurkiiústrkům To skutečně neukazuje smlduvu přinesl LifluogČang ciJaponci něčemu naučili Naučili
se znáti svého protivníka a své saři svému k podpisu Ci 1a zuna velké sympatie či snad lid

zdejší sympatizuje s J aponci jenom
"per distance" blízka pak jimi

božená usmýkaná vykrvácená 1chyby válečné japon se cvičil
hlavně ve vojenství Rozešla' daná Japoncům v pospas musela

pohrdá? Proč? mnoho avých nejbystřejšfch lid kruté ty podmínky přijmout! Jen
Ti vších n sympatové nechť do zemí západních aby studovali tčch 9200000000 sehnat nemo

vojenství A ve vědě té to při hla nemajíc žádného úěra žádjsou kdokoliv staví se pod jedeo
prapor pod kterým chutě lámou vedli ku podivu daieko Rozumějí □ Ch pramenů píli Tu mocná

Kuie nabídla Ctné pomoc Rusdobře kanónům a lodím válečným

Hambursko americká Linie lest nelsiarftl Némecká Trana-Atlantlc-
ká Part(-vebn- í

8poleňno8t a vlastni V!02 lodí majících úhrnnou snoanoat 541088 tun W

třehto jaou vrllké námořní parníky zahrnující 24 dvouSroubových paroloof
kieré Lu pohodlí cetnjcích zvláíf zařízeny Jsou Takový pořet parolodí Pí
vlaatni žádná Jiná apofečnoat Ohledně proplavu a cen obraťte se na

4AMBURG-AMERICA- N LINE

'aroplav Spol
Sev-nemeck- ého

Lmydíi
Po parolodí=b expresních nejrychtejší jízda přes

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

nkw vonic a nriRMnpf

dřevce ve prospěch pohanského
nikoliv vzdělaného nýbrž jen "o
politýrovaoého' Japonska A t

kými penězi zaplatila Čloa Japonkdyž ony kupují v dílnách Krup
pových nebo Armstrongových 1 cům Rusko za Svoji pomoc do

sami lidé v týž čas ještě horlivěji lodi kdekoliv ježto si je samí ď stalo od Cfoy koocessi Že může
sud zhotovit) nedovedou Proto stavět železnou dráhu a veškeré
se Japonsko ve vítězné válce s Či

lámou dřevce pro porážku velké
mocné avtté Ruasie která ani
není státem oýbrž světem A jak

stavby jež za potřebné utná 1

nou a ještě více v nynější v Ice s Manďžursku ale jen za ruké pe
ten prapor oněch sympato vypa Ruskem tak zmoderoisovalo Prý nfze ruskými prostředk) na do

válčí moderně moderními zbraně bii 25 roků Po 25 letech pak se Pmvldalná doDrurH po rychl#ch tucpreMnJch parolodíchdál Je to snad hvězdoatý prapor
svobodné Amejiky?Či snad moc

"KtlHnr wiihe lni II" "KlHfir WIlhnmdeOroNM" Kronprlní Wllhíilm"může koncesse ona prodloužit) rrrIln dopravu no ooi)nl-- a(iurouhoych Daroiixlích mIHII toninh ni9 uthxsmi moderním výcvikem mužstva
moderními hlavně německými in dloiihýnh 60 tou airokích "OronHor Ku funrtiV' "Brbroiii" "Hremnii" "Ifrmdrlahný lev anglický? Ci sdad wehá anebo že Rusko prodá Číně vše rter (lruii""Koeriin Alimrt "ťrin&M irne"

zejfci slunce japonské? Či snad struktory vycvičeného a moderní co tam bude vlastnit za odhadní
X

PruTldeina poítoml dopr knMf ttvrt-k- ) "BhMn" "Maln" "Neck"
Wtřdoemnl dqprava

Ratdou iořiotti — Ronnllln Lulne PrlnceM Iiftno Knnnlr Albert Unhaninhm— Cl

křiž nebo kalich? Nikoliv ani strategií vedeného To slovo"mo cenil uzná 11 totiž Una za vhod
oé totéž koupit No( začaloděrní' slyšíme stále a Mále Vše pouípni obladi I Jíxdy v kajut a mezlpalubí cen atd obraťte 10 najedno ani druhé Prapor jejich

nese jiné znamení! Není to ani iunko stavěti železnou dráhuco Japon dlá jest již předem
tak veliký jako spíše zářící mono Mandiurií Jaké poměry nalezlomoderní On jest již tak zmoder íELRICHS & CO 5 Oroadway Now York

-- Cltla-vnl Jednatelé pro sapadikunisován že ani nic nemoder ího zemi tak rozsáhlé? (Myslíme ligram ve způsobu velkého S a přes
0003 li:AIU!OUlV HtreoH CLAUSENIUS & COnemůže vůbec již učinit- - Než si přímou Čáru od Chicaga na jih

v ě t s
iu vse oatua na vyenod rovna seodkryíme trochu záclon: a podí-

vejme ae trochu blíže na to mo asi rozloze Mandžurska ) Lid

přebohaté jinak zemi té byl velice SEVERO-NEMECK- Y LLOYDděrní Japonsko První co spa
tříme jest: neuvěřitelná schod ochuzen a zubožen Trp lať kra
ost a bida japonského lidu Mzda jma t pc staletí od čínských lu- - Pratidelní píitoTnl t pAropIaTebof doprat

aaM mm m aasisaM

piifj kteří v tlupách potteth i po z jtáGLitimoro clo třemenpracovní jest tam směšně nízká
Dobrá polovice lidu chodí a to tisících táhli od města k městu od

ně dvě čárky od shora dolů Ho

zumíte mi zajisté všichni co my
illm tím velkým $ Pod známe
ním dollaru válčí prozatím ien ú-s- ty

a perem pro nezdar velké Ku-sí- e

- Pouliční Hd zdejší nadchne se

pro vše co zavání "fightem"
Stejně rychle se nadchne i když
se perou dva psi zvláště klyž tak
ten malý kurážně a směle se putí
do velkého tu sympatie takových
diváků budou vždy pří tom ma-

lém

Vláda úřednictvo kap talisté

protpěcháři krátce všichni z vyš

pKmo po DOTjob droulrouboTfcb poltomtcb parnicích od í MO doioooo tnn nonotli
veřejné cesty k jiné a vybírali lu

CaKwl DrelanRhcIn Koeln Hanorer FrankfartBrandpnbnrří'lipranItzNí fkafveřejně o málo lépe oblečena než
naši prarodiče v ráji Mravnost

II kn juta z Ualtfmoro do Urem en od $4250 nahorupičskou daB pro sebe Nikde zá-

konů nikde ochrany žádná bez

pečnost života neb majetku Žád

jest tam na tak nízkém stupni že
Trto parníky maji pouta lednu tNdu kajuto! jel omařena jeet jako II kajuta

JmenoTana parníky lnou rfbradnl dot yjimlnl ahudoraoa a aaluoj aaMaa
oeretleol re rHcb proetorachpokoje kajuta) na oaluba fciektnckt

ani Žádné slovo ani pojmeoování
pro mravnost a stud nemají V

koupelnách které jsou otevřeny t
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DalIS ur4TT podárall generální jednatelé:
oé odvolání lupiči měli svrcho
vaoou moc Řádnější lidé již
dávno odtamtud utekli zanechav

A SCHUMACHER & CO 410 Hanover St Baltimore Md
111úplně volny na ulicích jest všed CLAUSENIUS & CO 95 Dearborn St Chicago

aotb Jejich tántupcl i zemLním zjevem spatřili oboje pohlaví Se tam avé pozemky Nikdo ae
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