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Kde Je Camaraf

Minulou středu došly zprávy
žc jeden z parníků kterýž s loď-

stvem Camarovým vyplul z Cadi-z- u

vrátil se nazpět byv na moři

poškozen as ním že vrátilo se

loďstvo ostatní Toto posledněj-
ší se z Cadizu popitá a ujišťuje se

že Camara odhodlán jest k pod-

niknutí boje s Američany při
svém odplutí pravil prý mezi ji-

ným v řeči kterouž měl k důstoj-
níkům a mužstvu: "My nevrátí-

me se do Cadizu pokud prapor
náš nebude zbrocen krví nepří

Ve středu počalo vystupování na pevninu

Další posily na Kubu

Dobýváni Santiaga započne již v téchto dnech

výstřelů z Mauscrovek bylo proti
nám dáno v malé chvíli Naši
zaměřili děla na návrší však bat
terie Špinělň též nemlčely a ten-

tokráte mířily lépe Kule se sy

paly kol Texasu až příliš nepoho
dlně blízko a jedna střela zasáhla
loď zabivši plavčíka Blakelyho a

zranivši 8 jiných Texas zahájila
palbu též ze svých rychlopalných
děl proti řadám španělským a na

střelbu batterií odpovídala ze

svých děl velkých a brzy španěl-
ské vojsko donutila k ústupu
aneb k zaujetí jiného postavení
To povstalci asi očekávali neboť
měli zauiato sami postavení vý

hodné z něhož mohli na Španěly
z menší vzdálenosti Tu však po-

čala na povstalce páliti polní bat
terie umístěná v lese Střelba
trvala až do 10 hodin kdy baterie

španělské již jen občas odpovída
ly na střely Texasu Potyčky se

Španěly dějí se nyní na všech

stranách sevřeného města Dle

zpráv jež přinesli Kubánci trpí
město velice Hlad se zmáhá
mezi obyvatelstvem i vojskem a

občané prý počínají naléhati na

to aby se město vzdalo

Posily na Kubu

Ještě počátkem týdne sdělovalo
se že další chystané vojsko při

pravuje se pro vpád na Porto
Rico však tento plán změněn

úplně a soustředěny budou veŠke

ré síly na Kubu jestliže jiné okol-

nosti nenastanou Úmysl zahá- -

jiti boj proti Porto Ricu vzniknu
dříve než Sampson střílel na San

Juan v době kdy nebylo známo
kde se nalézá loďstvo Cerverovo

Když shledáno že příprava armá-

dy působí větší obtíže než se

zprvu očekávalo a když dávaly
lékařské autority výstrahu žc

vpád na Havanu byl by pro voj-

sko nezvyklé tamnčjšímu podnebí
velice záhubným posílilo to ob-

mýšlený vpád na Porto Rico kte-

réž jest mnohem zdravějším a

mnohem snadněji k dobytí I po-

tom když Cervera zakotvil s loď-

stvem svým v Santiagu a Sampson
i Schley uznávali že bez pomoci

vojska nebude jej lze ze zálivu vy-

pudili nebylo upuštěno od úmy-

slu podniknouti útok na Porto
Rico avšak hlavní pozornost
ovšem soustředěna byla na Sant-

iago Po odplutí vojska k Sant-

iagu počaly se konati přípravy k

vyslání hotovosti na Porto Rico

však jak se nyní sděluje upuštěno
od těchto prozatím na radu gen
Milcse a chystané další vojsko
bude míti za cíl Santiago tak

jako výprava dřívější Miles sou-

dí že vzdor dobrému vypravení
vojska našeho jež nyní 'na bře-

zích kubských poblíže Santiago
vystupuje jest to předsevzetím

přece jen v celku odvážné neboť

není známo jak velká síla Španě-
lů v oné končině se nalézá a stojí

jim k pomocí nejen opevnění mě-

sta nýbrž také děla lodní uvnitř
zálivu Proto považuje Miles za

nutné aby veškerá možná síla

byla tu soustředěna tak aby vý-

sledek byl zabezpečen Prcto již
tou dobou kdy počalo vojsko
naše z lodí vystupovati na břehy
kubské opouštěly nové pluky
tábor Alger ubírajíce se do New-po- rt

News odkudž rychlými
křižáky Yale a Har-

vard dopraveny budou na místo

boje Budou to pluky dobrovol-nick- é

kteréž nyní k výpravě sc

chystají a sice 33tí a jeden prápor
34tého michiganského celkem

1403 mužů fi vyplují po křižáku

výpomocném Harvard dnes Zítra

následovat! budou po výpomoc- -

brovolníků

Lze sice nyní očekávat každo
denně zprávy o potyčkách kteréž

povedou se na pobřeží kubském

neboť Španělé nebudou dojista
nečinně přihlížeti k tomu kterak

množí so síla vojska amerického

na půdě ostrova však útočení

proti Santiagu zahájeno bude ne

pochybně teprve v dny příští
snad v první dny budoucího

týdne

Podkopy odstranfny

Jak jsme již dříve sdělili neod

vážily se naše válečné lodě z ven

kovního přístavu guantanamskčho
do přístavu vnitřního spojeného
s tímto úzkým průlivem a sice

proto jelikož zjištěno že v průli-

vu nalézají se podkopy K jejich
odstranění pracuje se pilně a jak

již ze stručné úřadnížprávy vysví-- _

tá odstraněno bylo deset tako-

vých nebezpečných hraček a sice

mužstvem z parníku Marblchcad

a Dolphin Mezi tím co mužstvo

v člunech pracovalo byly lodě je-

jich na stráži aby Španělovč v

práci překáželi nemohli Když
bude průliv prostý nebezpečí pak

proniknou některé z naších men

ších lodí dovnitř aby vypudily

Španěly z města Caimanera ve

vnitřní části zálivu se nalézajícího
a zároveň aby zajali španělskou
dělovou lodici kteráž jest tam

uzavřená

Posila k Manille

Počátkem týdne očekáváno by
lo že již ve čtvrtek včera vyje
dou dalSÍ posily k Manille však

přípravy nedějí se tak rychle jak

by bylo k přání a proto nyní odlo

žen odjezd až na příští pondělek
a sice vyjede šest dopravních lodí

Ohio Indiána Para Morgan
Valencia a Newport Jest velmi

pravdě podobným že gen Merritt

sám provázet! bude výpravu a

sice na lodi Indiána Příští ná-

sledující výpravě veliti bude gen

major Otis

Monitor Monandnock kterýž

chystán byl co posila loďstvu

Dewey-h- o vyplul ze San
včera odpoledne a s ním záro-ve- fí

parník Nero Monitor poplu-j- e

vlastní parou až do Honolulu

kdež zásobeny budou obě lodě

znovu uhlím načež Nero převez-

me monitor do svého vleku aspon
na 2000 mil směrem k Manile

načež pak opět používati bude

monitor síly vlastní Nero pak
bude jej provázeli aby mu po-

skytnul v pádu potřeby pomoci

Do táborů u San Francisco do-

chází posud každodenně posily
tak že v táboru Merritt nalézá

nyní opět 12200 mužstva Zdra-

votní poměry v táboře nejsou nej-lepŠí-

rozmáhá prý se tam dyfte-ri- e

a zánět míchy

Odepřeli zásoby

Z Londýna se sděluje že tam

došla zpráva z Hong Kongu žc

Čínský výběrČÍ celní nařídil ameri

cké zásobní lodi Zaphiro aby
ihned opustila čínské vody a ne-

dovolil jí přijmouti poštovní zá-

silky aniž jaký náklad To se

považuje za porušení mezinárod

ního práva jelikož loď jest
pobýti 24 hodin v pří-

stavu a přijmouti na loď nutné

zásoby Aby se uhnul nepříjem-

nostem odjel kapitán s lodí do
vod anglických Američané v

Hong Kongu prý prohlašují že

musí míti na východě nějaký

přístav k zásobování se a nebu-dou-- lí

moc obdrŽeti týž cestou
mírnou že musí dobýtí si je nási
lím

3 vojska na Kubě

posílají se na rychlo

západním kdežto mezi tím lodě

1 nichž vojsko vystoupiti mělo

obráceny směrem k Kaquiri pro

váženy jsouce jednou lodí váleč
nou jedním křižákem třemi dě-

lovými lodicemi a několika vý- -

pomocnými loděmi

Vojsko po týdenní plavbě tou
žilo již po tom aby cítilo pod
nohami pevnou půdu a zároveň

též žádoucno bylo již zúčastnit!

se bojů proti Španělům V Ba- -

quiri v zálivu Jurugu jsou že

lezné doly a zřízena tu pohodlná

přístaviště Spanělové pokusil
se klásti odpor avšak v málo

okamžicích byli zapuzeni a ustu-

pujíce zapálili město Španělové
stáhli se na návrší za městem

avšak střelba dobře mířená

lodí je brzy zapudila tak žc voj
sko naše vystupovalo bez odporu
a zápastrrVe

- středu veifer do

šlo vládu následující úřední ozná
nicní od admirála Sampsona

"Vykládání armády pokračuje
příznivě v Baquiri Odpor jest

slabý zda-l- i vůbec jaký New

Orleans Detroit Castine Wasp
a Suwanee střílely na okolí dří-

ve než se přikročilo k vystupo-
vání Před Cabanas uspořádali

jsme demonstraci abychom tam

upoutali pozornost nepřítele Tc
xas zaměstnával západní batterie

po několik hodin a byl na něm

jeden muž zabit Deset podmoř-

ských podkopú bylo odstraněno z

průlivu Guantanamskčho Spoje-
ní telegrafické bylo obnoveno v

Guantanamo"

Vyložení tak velkého množství

vojska v přístavech poměrně ne-

patrných k účelu takovému ne-

zařízených jest ovšem prácí
a má se za to že než-

li všechno vojsko potahy děla

a zásoby vyloženy budou vezme

to zbytek t týdne Jest velice

pravdě podobným že počne se

vojsko vykládali též v některých

jiných přístavištích v okolí aby
se pak v jedno spojiti mohlo

Jelikož jak generál Sampson

sděluje jest telegrafické spojení
obnoveno totiž mezi Spojenými

Státy a Guantanamo můžeme

hleděti rychlejším zprávám vstříc

o pokroku armády

Zápas u Cabanas

Admirál Sampson ve své zprá-
vě úřadnf činí zmínku o toni že

na lodi Texas byl jeden námořník

zabit To stalo se ve středu rá-

no při útočení na Cabanas zá-

padně od Santiago aby odvrácena

byla pozornost Španělů od místa

kde vystupování našeho vojska sc

dálo Brzy po vyměnění několi-

ka výstřelů s balterif o 8:30 spo-zorov- ali

naši že povstalci kubán-

ští útočí na španěly a proti nim

naměřili Španělové děla své men-

ší batterie Texas přiblížil se ku

břehu až na 500 kroků načež

Španělové počali stříleti z návrší
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V táboře v Chicamauga

Do hlavního shromaždiště sbo

rů dobrovolnických určených na

Kubu u Chicamauga přijíždí
každým dnem noví dobrovolníci z

různých států Sbory zde se

pilně sc cvičí ve zbtani
a nejsou nyní také stížnosti na

komisariát neboť vše chodí v

lepším pořádku a vojínům dostává
se lepší potravy i hojněji Vojíno-

vé počínají zvykat též lépe jižnímu

podnebí a úmrtnost se umenšuje
Nováčkové zaopatřováni jsou nyní

potřebným stejnokrojem jakmile

přijíždí a jsou netrpěliví brzo-l- i

budou býti moci posláni ku předu

Zajatci budou propuílčni

Vrchní zástupce Spoj Států
rozhodnul žc propuštěni býti mají
všichni zajatci z obchodních a

jiných zajatých španělských lodí

kteříž nebyli dopadeni ve zbrani
Budou vydáni vyslancům fran-

couzskému a rakouskému kteří

jsou diplomatickými zástupci Špa-
nělska a posláni budou na útraty

Španělské domu Padne-l- i Sant-

iago a bude-l- i zajat na Kubě jaký

značnější počet zajatců posláni
budou tito do Spojených Států

jelikož by střežení týchž a vožení

zásob za nimi na Kubu k jich vý-

živě působilo veliké obtíže větší

než způsobí převežení jich do

Spoj Států a péče o ně zde

TRŽNÍ ZPRÁVY

ChlcaKo 33 řervna
Don Jak don adřlujo io pfcuilno v cení

ochabuje a to proto Ui příznivé poían! niidr-iuj- o

lH?tí které hrozily rirodii valné poíko-(1- 1

tl UNtály v imjvyřří řiix VSak zlá mi v

minulých dnech klesla pientre nu cenu přilil
nitkou na kvoril nehodlá zúHlatl a Jest pozo
rovutl In ho cena poněkud upevilu'e řorve-1- 1

i íihlo 2 prodává ho nyní za 79 Jarka f ink í
ta ?um?í a tvrdářia a7I6t"rt ČíhIo 1 UAil dnib
xpckiihitlvní prodává tm pro íerven za Ki pro
iorvoneo 74 a pro záři Wc

Kukuřice Jtttt lit oeny opít KvnfJ8ířílo3
tíV pro forven :ť--

'? a září
Ovm n ii proti tomu Jit ceny trochu ocha-1)- 1

Jíl íihlo t za Si bílý S4ít3!
Žito ponfkud zlepílk) a prodává ms nyní

la
Jeímen Jo levný la 82 a 3f

Lněné itomono klesá valné Jo tu f IU

Doliytuk hovříi liyl vJVra ceny vyíJi víak
dno fintt (tx't ochablo)! JuUn ni voli pro-

dávají tte po #110 za oliyOliití ni tt'A a noJ-Itpí- i

k vývozu Voli k itiru Jsou po ♦IHm(r)ii
UíXHHk voli timnA:tS a krávy u Jalovic

Vepřový dobytok Jittál ceny ochable a
lrliujiui J(Htíl don mu pontkud zle-

pší v don iiáidodujíoí ojkH poklottno Imse
prodává Mik za Hítíltt mniAní IHO tm

3W714 a t ikf XMMCU5
Omaba 33 června

Dobytka hovfzibo dodtl o t)Hvái a ceny
Jmiu trochu ochabloj'! Jatofm voli prodávají
w H Mi ai 470 kol M45 voli k liru
KM) a 4 J a krávy a Jalovice KJ mt 4M

Voprový dobytek klesá v eoiifl tu 1 Jlado
Prodává 0 zde po W ai 3HI
Vejce trvají v cenř nizkí řondvé H4'tlc
Mátlo prodává Mitle xteJnA domácí z ven-

kova i ináslovun l&[lrK:

DríitxJ Jent levnfj"í: uleploe Ktaré pode 1b

kohouti :i'ic kulatá Jarni lti:x: kachny a
huNy de

Kramltory nové Jli hojně prodávají po
IIOl lioM
Okůrky Jhoi' tej JU domáci po ftk tucet
Jnbody domári nyni mt prodávají a sice po

KUlaí 23 bedna
Kůe prodávají t jak náslcdute:

SH ai 7H itolene K ai W tel ví 7 ai l

Ht LouU 33 fervna
Píonlcn Jest nyní ceny pevnfjM červená

tU prodává zaHOai Mrv-- pro červenec
704 H aittiS prodineo 87V Tvrdá í ia
X ar

KukuHc-- e Mt tíí v cen zae upevnila Jo za
íí az :t"-- pro záli

New Orleana iřl řervna
nevina J ceny ochableji! prostřední pro-

dává MM(C

Dnes slaven jest na výstavišti
den švédský při Čemž hlavním

číslem programu bude koncert

spojených sborů pěveckých z

oblasti

Na půdfkubské

Netrpělivě očekávané zprávy o

šťastném doplavení se výpravy
amerického vojska ku Santiagu

došly konečné minulého utěrka

oznamujíce že v pondčlí ráno

spozorován byl les stožárů přijíž-

dějících lodí Pověst o kteréž

jsme minule sdělili že výprava vi-

děna byla severně od ostrova Ku-

by nepostrádala podstaty neboť
skutečně brala se výprava směrem

severně podle Kuby a objevši pak

východní cíp ostrova toho přijela
ku Santiago ze strany východní
Žc by bývalo v úmyslu ubírati se

k Porto Kicu bylo ovšem pouhou
domněnkou V pondělí ráno kol

'esáté hodiny stráž na křižáku

lirooklyn oznámila že vidí kouř

několika parníku jihovýchodně a

po chvíli oznámila dále že obje-

vily se stěžně očekávaných lodí

dopravních kterážto zpráva pak
ihned všem lodím podána Na-

proti loďstvu přijíždějícímu vyslán

byl křižák Gloucestcr a as v půl
hodině jevil se již na obzoru tak-

řka celý les stožáru Z nařízení
admirála Sampsona zůstaly lodě

as 1 5 mil jihovýchodně od břehu
a loď Gloucestor přivezla gen
Schaítcra k poradě s admirálem

Odpoledne odjel Sampson se

Stiaíterem do Ascerredos asi 17

mil západně od Santiago blíže

kteréhož místa utábořen jest gen
Garcia s asi 3000 mužstva Naší

generálové strávili s kubským ně-

kolik hodin v poradě ohledně na-

stávajícího útoku proti Santiagu

Jejich porady ovšem byly tajnými
a nevyšlo o nich nic na jevo Pa-

trně že domluvili se o tom kde

by bylo nejpříhodněji vojsko vy-sad-
iti

a jak nejvydatněji společně

proti nepříteli útočiti

V úterý konány přípravy a ve

středu konečně přikročeno k vy-

sazováni mužstva na břeh a sice

soudobně na dvou místech v Ba-qui- ri

v zálivu Jurugu Aby se

úmysly našeho mužstva kryly a

Španělovč nemohli sil svých sou-středi- ti

započalo ve středu brzo

po ránu útočení po celé čáře jak

východně tak západně od Sant-

iago Povstalci kubŠtí pod vede-

ním generála Rabbi útočili na

Manterola západně od Santiago
'v ást našeho loďstva započala dělo-

střelbu na Mazamoro kteréž obě

místa jsou západě od Santiago
Mezi tím jednotlivé lodě započa-

ly střelbu na každou zátoku a

každý záliv v němž by se při-

stát! mohlo východně od Sant-

iago Konečně ku zmatení špa-něl- o

vyslány byly veškeré tran-

sportní uhelné lodice směrem

západním aby vzbuzena byla v

Santiagu domněnka že dopravu-- i

~% se a hodlá vojsko americké

v stoupit na břehy tím směrem

X roto zároveřl se započetím střtl- -

v p° ranu vJ1' ky'° istí p°~
lodí ubírajících se směrem r

0
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