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Wolí šachová to se dosud nevíníky a občanskými otaJníky
Ti setkají se s vatimi prostřed ale sotva ho mfilo minouti mlčeíl # ZE ZÁMOŘÍ 0 niky duo a Udua v pole J no v ním Wolf tiskal a! slávu jako

buitiORu Prostředníci obou stran duclista soubojem svým s býv
budou sinutiiiui k potvnuií kspi předsedou rak ministerstva hr

I)r Avfuit Kwntťi

Hamburger
Brustthee

tulační smlouvy a lál vstoupí liadenim jehož zranil MČ1 také

Válka Ruska s Jaconskcm okamžitě v platnost
Smlouva budiž podepsána nej

vyššími důstojníky obou vyjednáVtkcré zprávy kord přichází

souboj s českým zemřelým poslan-
cem lloficou v tom byl však po
sekán

RUSKO

Memorandum zemstev mělo

přece jenom veliký a dobrý úči

od Port Arthuru pochází i japon vsjtcích stran a táž budiž výměně
na dotyčnými prostředníkyA Meh pramenů i třeba byly i

Nogi"
Dne 2 ledna zrovna o poled nck neboť car prohlásil v posled-

ním svém úkazu různé daleko
ních major-ge- n Ižiči přijel na
ustanovené místo kde so setkal a

ruskými vyjednavately
náhlé reformy které povedou ko
nečně k zavedení konstituce

Jak se prohlašuje z Tokia tu z
Již ta okolnost Že jsou sedlá

posádky pevnosti čítající z počát-
ku 40000 mužů zůstalo jich

kúm poskytnuta tatáž občanská
práva co jiným občanům v Hušku
znamená mnoho snad více nežli

schopno an! ne 5000 k válečné
službě a to bylo asi hlavní příčina
která vedla Stessela ku vzdání

kterákoliv reforma v Rusku ode

S takovouto hrstkou nemohl brá- -
dne osvobození nevolníků Také
opatření na zaručení soudní rovniti tvrze proti patnáctinásobné nosti a spravedlnosti jsou velice

přesile
důležitá Prohlášení stannéhoGen Stessel před vzdáním se
práva nedovoluje se nyní nikdy

Starý osvědčený lék

léčí

Kašel

Nastuzoniny
Zánít

průdušek
Chřipku
Záduchu

leč při zločinech které jsou namí-

řeny přímo proti státu Dumám

potopené lodě v přístavu nechal
zničiti dynamitem a také porou
chaná loď Sebastopol potopena
byla do hlubin moře

Jedna taková kamínka ao mipulé-h- o

týdne rozbila a konř ze zákopů
vystupující prozradil posice ja

ponských hlídek Ruské dělo
stfclectvo hned zahájilo na ně

prudkou palbu a Japonci museli

to zákopů uprchnout!
Dne a8 pros svedena byla

tuhá šarvátka u Sinlinpn Baterie
hmoždířů ruskýrh zahájila palbu
na linie Japonců a zahnala oddě
lení jedno jcŽ hledalo ochranu za

křovinami a stromy Jedna z

ruských atřel zapálila japonskou
minu před zákopy a způsobilí
Japoncům velkou škodu Ruské
baterie udržují spolu spojení tele
íonem a na vzájem si oznamuji
výsledky střelby
Před nedávnem střílela ruská

baterie umístěna na návrší na

japonský ojdíl a vyhnala ho z

opevněných míst před samotnou
frontou japonskou

Nejlepfif ruský dopisovatel vá-

lečný Nemirovíč Dančenko v po
sledním svém telegramu líčí život
ruského vojska v podzemních zá

kopech na frontě V telegramu
tom praví že ruské vojsko jest v

nich pohodlně umístěno žc strava

vojska jest dobrá a vydatná
Každý vojín dostává dvě a půl

libry chleba libru masa a dvakrát

horký čaj denně Pouze cukru

je málo též kůží a fiícfho náčiní
se nedostává Boty dodávají ru
skému vojsku Číflané a jsou lepší
než obuv ruská U studní stojí
neustále stráže aby voda nemohla

být uplacenými domorodci otrá-

vena

Gen Stessel se vzdal

Tak jako když rachot hromu

zemstvům rozmnožena byla
právomoc a zřízena zemstva nová

Čtyřem ruským torpédoborcům

pravdivé tu výsledek úspěchů

japonského vojska jeit patrně
zveličován ztráty jeho— jako

obyčejní— značně zmcnSovány
'

Dne 39 proi bylo z Tokia

oznámeno le Japonci se ztrátou

1000 mužů dobyli tvrz Ríhlung
na Dračí hoře Dobytá tito tvrz

jeit největíí a nejsilnějsf na vý

ohodním páimu horském Do

skály na níž pevnost atála byly

vylámány podkopy pro miny a ku

'prolomení vala a' hradebních zdí

použito dvou tun dynamitu Dy-

namit tento byl zapálen elektři-

nou a polovička posádky kteráž

Čítala 500 mužů byla výbuchem
usmrcena Ostatní mužstvo kla-

dlo zoufalý odpor Japonci zmoc-

nili se Čtyř těžkých děl dvou
kulometů a sedmi rychlopalných
děl Kromě toho nalezli prý 30
děl rychlopalcých jež byly slože-

ny v jednom skladifiti(?)
V sobotní depe£i zaslané do

Šanghaje v Číně se oznamuje Že

Japonci vykopávají podkopy ku

tvrzí Sungíuanské a v neděli z

Tokia se oznamuje že tvrz tato

byla Japonci dobyta Zpráva tato

není však úřední a dlužno vyčkati
bude-l- i potvrzena Dobytí této

tvrze by znamenalo že do vnitřní

opevněné linie učinil Japonci ko
neční průlom což by bylo pro

posádku počátkem neodvratné

katastrofy
V Německu vojenští znalci —

1 1 t_ 1 j_

pro kraje a jiné menší správnípodařilo se uniknout! z přístavu v

Port Arthuru a dorazily do čín
ského přístavu v Čifu kde ode

vzdaly balík různých depeší pro
cara

okrsky Tím se značně rozšiřuje
samospráva Židům Arménům a

vyznavačům věr jiných nežli je
státní pravoslavná rozšiřují se

náboženské svobody a tisku po
skytuje se taková svoboda o ja-

kou zemstva Žádala Krajní ra-

dikálové nejsou ovšem spokojeni
a také mnozí liberalové a pokro-ká- ři

dávají na jevo zklamání

Dvě ruské torpédice nalézají se
eště někde na moři

RAKOUSKO

Konečně nadešla hodina i pro
ABSTRAKTY

NejvčtŠÍ uspokojení vzbudila ta
státníka tak vytrvalého a elasti-

ckého jako je Koerbera týž podal
císaři Žádost za propuštěnou kte

--VYHOTOVDJE -
okolnost že výborům které mají
reformy spracovat postaven byl
v čelo kancléř ministerstva Wítte
Witte byl považován vždy za jed

rá jím byla také přijata Koeber
svou nerozhodností a dvojakostí
chtěl se uděiati hezkým u Němců noho z nejli eralnějšícb ministrů
u Čechů a zatím proti sobě po S M Sadlerv Rusku a pád jeho asi před půl
pudil obě strany a konečně po
několikaletém diplomatickém tanci

17th and Farnam Patterson Blk

druhým rokem přivoděn byl vlivy
reakcionářskými Hlavní výbor
sestávat! bude z celého minister-
stva jemuž přiděleno bude šest
velkoknížat a několik státních
radů lemu dáno bude k ruce

zavzoí pojednou za jasného jarní-
ho dne tak a snad ještě daleko

lucíi uiiiji Kcu- - "ícckci — se ug- -

©mívají že dotytí tvrze na Dračí

' hoře znamená počátek konce a že

pevnost se neudrží déle nežli do

1 února poněvadž bude Nogimu

nyní možno zahájit! křížovou

více překvapilo celý svět vzdání

mezi německými a českými parla-mentární-

úskalími musel se
vzdátl svého místa Přímý pod-
nět k resignací Koerberově zavda-

la ta okolnost že se mu nepoda-
řilo v delegacích prosadit! úvěr na
sesílení loďstva a dČlostřelectva

se generála btessela Japoncům Zeptejte se naft u toaoto listu Tel 1829
m

několik výborů podřízených které

vypracují každou jednotlivost
Dobytí vrchu Vysokaja (203 m

hory) a pozdější dobytí tvrzí na

Dne 31 prosince přijal císařKeekwan a Dračí hoře muselo

přivodit! onu křísí která přiměla František Josef bývalého předsedu
ministerského barona Gautsche zhrdinaébo obhájce Port Arthuru

íEř&rt MÁLU-- 1 mmwm ubtímaiFrankenthurou předsedu súčto- -ku vzdání se

Zde jest úřední zpráva gen
Nogiho o konečné scéně krvavého

v Omaze vlastní hostinský
vací komory audiencí a během

odpoledne docíleno dohodnutí
následkem něhož jmenován
Gautsch nástupcem ministerského

i Frank Sětnerad!dramatu

"Dne 1 ledna o 5 hod odp
předsedy Koerbera Qsutní člevyjednavatel nepřítele bílou

vlajkou se dostaví! k přední linii
roh 10 a Willlam ui

Nt kládě velké "thiibr rhtnfcu rroíluJvh "Kentucky'' kořalek

palbu proti kterékoliv z hlavních

pevností ze tří stran
Mimo japonské zprávy svět

jest krmen také zprávami čínský
mi z Čifu které zasluhují jeStě
méně víry nežli zprávy japonské
Z jedné takové zprávy se dozví-

dáme že prý Japonci při jednom
útoku dostali se do křížového

ohni ruských kulometu a že ztra-

tili v krátké době 4000 mrtvých
a raněných
Japonci by nyní mohli vnik-

nout! do nového města ale obá-

vají se tak učiniti neboť se do-

mnívají že Kusové celé město

podminovali a la by ho vyhodili
do povětří) jakmile by je japonské

vojsko obsadilo

Jeden ze zajatců ruských prý

prozradil le gen Kondratěoko

který pří obhajobě pevnosti tak

nové starého ministerstva podrží
Výteční Korbelová alarlká kyielí yn — Trlnerovo léřlvó hořkd vínonaíí posice jižně od Suišíng a svoje m'"u ale hrabe Uylandt-baced- t

jmenován ministrem vnitra neb Kornelovo 7o iiihov vimo Metzov 1C2&K jemný fioiunec Kde so

čepuje pravé Importováno" nlzefíilrÁodevzdal tam naším důstojníkům
list Týž obdržel jsem o 9 hod kteréžto porteíeuille měl dříve fltřObjednitvkiim věnuje e zvlífitní pozornost

Dr Koerbcr a tajný rada Klein sevtčer Zněl jak následuje:

"boudé dle všeobecného ttavu
linie nepřátelských posic vámi

držených shledávám že další

odpor v Port Arthuru byl by zby-

tečným a chtěje zabránili zbyteč
l!]íí!iinému obětování života navrhuji

(abychom započali vyjednávání tý- - Vyletní
ceny na jih

stal ministrem spravedlnosti jež
měl také dříve Koerber — Nové

ministerstvo odbývalo již odpo-
ledne dvě schůze V první se

rozloučilo s Kocrberem a ve druhé

přivítal Gautsch svékollegya řídil

jednání ministerské rady
(Gautsch o němž se tajně roz-

náší že jest dítkem některé tajné
císařovy lásky— by! již dříve před
šedou ministerstva a po některých
menších ústupcích Čechům učíně

nýcb vzbudil proti sobě tak prud-
kou oposici Němců že tito ho
konečně' donutili k resignací
Dude-l- i pokračovat! v kolejích do

kterých zajel s prvním svým před

nesčíslněkráte se vyznamenal v

jedné 1 posledních srážek padl a

gen Stesael ae poranil pádem a

koně Též gen Smílnov byl ra-

něn třískou granátu
Posádka ruská prý douíá ž

kající se kapitulace bvolíte-l- i

k tomu ustanovte vyjednavatele k

proednání pořádku a podmínek
vzdíoí se a zároveň určete místo

kde by se tito komisaři měli se-

tkali s vyjednavately mnou usta-

noveným! Stessel"
bude vysvobozena před 1 březli
nem vzdor tomu ze utrpeia
těžké ztráty tú list je doposud
dobré mysli a předsevzala si brá-

nit! se do posledního muže Fo--

trávy prý je v pevnosti dosti do
sednictvím tu Cechové si k od-

stoupení Koerberovu budou moci

gratulovat! Pozn red)konce února námořnictvo má zá-

soby ještě na měsíc

Od obou armád rozloženy na
Hrabě Vojtěch Steroberg jehož

Nyní jest čas k cestě na jih Burlington nabízí násle-

dovní levné ceny za cestu tam a zpět:

Jacksonville Fla 52'5
Hot Springs Ark 37-4- 5

Miami Fla 74 -- 5°
Mobile Ala ' 41-5- 0

Ormond Fla 5870
Haana Cuba 775°
Daytona Fla 59 to
Nassau New Providence 943°
New Orleans La 430°

(-

-

Tampa Fla 6510

Podobně nízké ceny do sta jiných míst

Liberální privileje pokud se týče doby na kterou jsou

lístky platné i zastávek ia3t

ku své hanbě rolnictvo Králové
hradecké vyslalo do říšské radyřece Sake dochází zprávy jen

'
sporé a mimo nepatrných srážek

a dělostřeleckých soubojů nic se
byl tam uražen pověstným zuři

Na tento dopis zaslal maršál

Vamagata gen Nogimu jménem

míkadovým depeš! tohoto znění:

"Když jsem uctivě oznámil jeho
veličenstvu návrh gen Stessela

týkající se kapitulace tu jeho ve-

ličenstvo prohlásilo že generál
Stessel prokázal své vlastí zname-

nité služby a jest to přáním jeho
veličenstva aby mu prokázána
byla vojenská pocta''
- Gen Nogi zaslal na to gen
Stesselovi dopis následujícího
znění:
''Mám tu čest odpověditi na

váš návrh týkající se podmínek a

pořádku o kapitulaci a k tomu
účelu ustanovuji za prostředníka
major-ge- n Ižiči šéfa gen štábu

vým Němčourem Wolfem a ná-

sledkem toho mu poslal vyzvání

následujícího znění: "Vy jste se

pokusil mne uraziti ačkoli je to
vás nemožné abyste tak učinil

tam neděje
Mezi některými předními strá-

žemi jež stojí v zákopech těsně

naproti sobě panuje zuřivé nepřá-

telství kdežto na jiných místech

fronty obou vojsk panuje přátel-

ství Japonci ae anaží vytápět!

voje podzemní zákopy na potí- -

Jsem hotov se biti s každým sviB- -

1 nským psem (scbweinebund) a ná-

sledkem toho také s vámi a proto Ut Ui mjiuumjUi lovu xuiuuiu uin uwuuui íiuui
k vám posýlám své dva komisaře

jako svědky poněvadž by Žádný City Passeoger Agentnutých místech dřevěným uhlím

které mají y malých kamínkách naíí armády Týž bude dopro- - Biusuy cioveic k varn nesei


