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— Pan Anton Houžvička přítelObyvatelstvo připravilo mu na
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Útok na Santiago
Zaván

Jlrt
Camara s loďstvem posud Said

vními jsou Mazanillo Trinidad
Tunas a Batalavo Poslednější jest
pouze asi 40 mil od Havany a

sloužil až dosud hlavně ku dopra-
vě zásob pro hlavní město kamž

po dráze byly dováženy

Lodě pro další blokádu potřeb-
né budou skoro vesměs vzaty z

loďstva jež střežilo atlantické po-

břeží naše od Maine až po Jižní
Karolinu Střežení tohoto není ví-

ce zapotřebí když je známo a ji-

sto že loďstvo Camarovo je tisíce
mil vzdáleno od našich břehů
Lodě tyto jsou již na cestě k bře

cesté do Matiilly
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a odběratel nešeho listu téměř od

dob nepamětných — řekněme sko
ro od počátku — přijel včera s ně-

kolika jinými rodáky ze staré
Knox Co podívati se na naší
Omahu a její krásu Zpropadeně
by še mýlil kdo by soudil podle
jména Pan Houžvička není jako
houžvička a třeba bydlil v té za-trole- né

Knox je vidět že se mu

daří dobře z Čehož ovšem jsme
potěšeni

Sbírky pro Matici Školskou do

Čech

V čís 37 ohlášeno $1905
Minule sbírkou p Kaplana

z Atkinson 9-3- 5

Celkem $2840
Dříve do Čech odesláno $2050
Dnes odesýláme 2840

Celá sbírka $4890
O další příspěvky snažně prosí

me

Xáji vie sklamalo zkuste Dra
P Hoboko ale nač Čekat až do té

doby? Proslulý tento lék má nepřetr
žitou pověst úspěchu jako krvečistitel
a povšechný zdraví dodávající lék
Prodává se od zvláštních jednatelů
nebo lidu přímo od majitele Dra
Petra Fahrney112_114 So Hoyne
Ave Chicago 111

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 30 Června
PSeniCný trh jest nyní trochu nadějnější

Ceny Jsou pevníJSí a vyšSí Jarka Cis 1 a
ozlmka Červená Cis 2 prodává se za 80 centů
pro Červenec 73 a záři 88 Jarka Cífl 2 Je za
75 centů

Kukuřice zboží botová je tél ceny pevněji!
za 31 Jí pro budoucnost je ochablejší a sice
pro Červenec 31x a září 33H
Oves klesá t ceně každým dnem Cis 8 pro-

dává se nyní za 22% pro Červenec 21H a pro
září 30 Bílý 23X@25tf
Žito se opět v ceně zlepSilo prodává se za

43 centy
JeCmen setrvá levný 30@34c

Lněné semeno Jest teď zase ceny pevnější
za 1160

Dobytek hovCzi je ceny pevnější Volija-teC- ní

prodávají se po M25@530 krávy a Jalo-
vice t225@425 texaské voli A50@450 voli k
žiru 385@470

Vepřový dobytek neustává klesati Lehký
platí se I360@375 těžký $360®380

Omaha 30 Června
Důležitou zprávou pro víechny dobyt káře

západní jest dojista že nové velké A rmou ro-

vy Jatky chystají se již v nejbližSíoh dnech
k zapoCet! práce To nezůstane bez účinku na
trh neboť zlepSi se trh zdeJSí následkem toho
valnou měrou Dobytek hovězí zvlášté JateCni
jest ceny pevné JateCni voli prodávají se po
W 00@465 vítSinou kol W50 Voli k žiru Jsou
ceny ochablejší již 1 proto že farmáři Jsou
pilní a nejdou do trhu Prodávali se do 1300
©450 krávy a Jalovice JateCni jsou po 290
©430

Vepřový dobytek klesá v ceně Prodává se
po 350@3Btf
Vejce trvají v ccuč nízké Čerstvé 84@9c
Máslo předává se stále stojně domácí z ven-

kova 9@llC i másloven 13@15c

Drůbež stará je levnáslcplce staré po So lb
kohouti 3tfo kuřata Jam! 9@10c kachny a
husy 9c

Brambory nové již hojnS se prodávají po
75o buSl

Okfirky jsou též Již domácí po 30@25c tucet
Kůže prodávají se Jak následule: Čerstvé

8K až 7% solené 8 až 9 telocl 7 až 9c

St Louis 30 Června
Pšenice má cenu DevnCJSí a vvSSí Červená

ozlmka C 3 stará prodává se za 88c nová 75®
78c pro Červenec 69tf září 67X a prosinec 68 X :

Jarka Cis 2 za 88
Kukuřice je ceny levnější ia31c

New Orleans 30 Června
Bavlna je oeny ochablé prostřední za 0

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na akladS velké množství spi-

nu zábavných a poučných te viech
možných oborů Divadelní spisy má-
me všechny jei jsou k dostání v růz-

ných sbírkách Pište sl o seznam
obdriíte jej zdarma Adresujte jedno
dule Pokrok Zipadn

Chnaha Neb

Příští Číslo našeho časo

pisu nevyjde v úterý ný-
brž až re středu násled
kem oslavy 4 července
Kterýžto aen i nas perso
nál jako každý smrtelník
oslavovat! bude

Vydavatelstvo

rozloučenou pravou ovaci Oče-

kává se že Newport předstihne
lodě které vyjely o dva dny před
tím a přijede do Manily dříve
nežli třetí výprava

Srážka lodí

Křižák Newark velitelská loď
Com Watsona který bude veliti
eskádře jenž popluje do Španěl
ska srazil se v Key West s par-níčke-

m

Dolphin a zle jej pošra-
motil Newark prý je nepoško-
zen

Spanilé 1? bojí

Zvěsť že americké lodě chy-

stají se na cestu přes oceán k

útočení na španělské přístavy
způsobila v obyvatelstva španěl-
ském velké zděšení Na sever
ním pobřeží Španělska jedině je
50 přístavišť kde by mohly lodě
americké zpňsobiti nesmírných
škod Ve Fenolu Bilbao Cadi- -

zu Corunně Algeciras Ceutara
Barceloně a Cartageně jsou sice

opatření některá proti útokům
však opevnění i výzbroj jsou za

staralými a hlavními zůstaly by
pouze podkopy podmořské

Proč Hobsona ntvymlni
Z Madridu se sděluje že příči

na proč zdržuje se výměna Hob
sona a jeho hrdinských soudruhů

jest pouze ta že bylo by nebez

pečno Spanělům tak učiniti jeli
kož seznali mnoho o postavení a

vyzbrojení zálivu Santiagského

Zprávy osobni

— íosef Janák z Brainard
fíleb zastavil se při své návštěvě

výstavy též v naší písárně
— Tento týden mešká tu dávno- -

letý přítel red t i p J Bárta s

manželkou z Dewese Nebr Pan
Bárta byl jedním z prvních če

ských osadnÍKů v onom okolí a

svou pílí a přičinhvostí dodělal se

pěkného majetku zaopatřil dobře

dítky a žije nyní v klidu spokoje-

nosti a štěstí Výstavu obdivuje

Jak praví jest úroda u nich letos

slibnější než kde jinde co cestou

viděl

— Paní Wittová manželka na-

šeho přítele z Humboldt přijela
se synem podívati se na výstavu
Pan Witt prý přijede později

— Pan Karel Šťastný s chotí
z Wilber jel Omahou ve středu
Ubírá se do Chicaga kdež studuje
zubnMékařství

— Pan Ficenec s manželkou z

Weston kteří byli jedni z prvních
českých osadníků v Saunders Co
— usadili se tam před 3 1 lety —

byli se podívati na výstavě jsouce
hosty u dcery své paní A Kauf-mano- vé

— Slečna Frant Dvořákova z

Wilber byla v Omaze tento týden
ovšem podívati se na výstavu

— Pan Josef Sobota z Colíax

Co přijel do Omahy a sice spojil
prospěšné s užitečným Koupil
si tu nějaké polní stroje a při té

příležitosti navštívil výstavu kte-

rou obdivoval

— Měli isme potěšeni z návště

vy p Thompsona člena městské
radv St Paulské kteráž se přijela

podívati na Omahu a výstavu vče

ra ráno Pan Thompson přinesl
red t 1 pozdrav od sl Nepilové
kteráž jest jeho knčhvedoucím

— Pan T Soukup z La Crosse

Wis dílovedoucí jedné z tamn

anglických tiskáren byl v Omaze

tento týden se svou chotí aby se

podíval na výstavu

Gen Merritt na

Nic nového

Před útokem na Santiago

rvoí velká bitva ve válce

bojována bude

před Santiago již v dnech nej bliž-

ších snad tento týden ba možno

že zapo£ne než tyto listy čtenářo-

vé čisti budou Gen Shaf ter po-

dal gen Milesovi zprávu že myslí
že bude mu lze dobýti Santiago
v 48 hodinách ač ne bez značných
ztrát Obé armády jsou nyní asi

stejně silné Počítá se že Španělů
v Santiago je asi 14000 a proti
nim může Shaf ter postavili také
asi sílu podobnou Jest ovšem se

ihaftrím nvn( dnrn iRonn mn- -

žft neboť výpomocný křižák Yale

kteiý vyplul minulý pátek z New- -

rt News s dalšími posilami při--

již u pobřeží kubského v ponděi
sak vojsko španělské jest sou

středěno kdežto naše je částečně

rozloženo mezi Santiagem a po-
-

fbfěŽím S americkým vojskem jes{
_ ji &

mz Bai 4uuu iuvitbu ▼ opa'
něé maji ovšem postavení výhod

nijší Jsou v zásekách zákopech
a --opevněních z nichž nemohou

jinak než útokem být vypuzeni
Jim ku pomoci stojí loďstvo na- -

lézající se uvnitř zálivu a které na
'
útočící může vražednou palbu za

počíti kdežto naši nemohou pro
nesčhúdnost cest dostatek těžkých

dobývacích děl dopraviti aby
dělostřelbě španělské čeliti mohli

Španělský generál Linares patrně
jeví dobrou taktiku když neplýt-

val silami svými kladením odporu
postupu amerických vojů nýbrž
stáhl onatrně celou svou sílu za

náspy a v dosah ochrany dělostře-lečtv- a

v pevnostech í na lodích

- r Dle bezpečných zpráv došlých

spěchá do Santiaga ku pomoci

Španělům 8000 španělského voj-

ska z Mazanillo a ve středu byli

již jen 50 mil od cíle svého Mimo

to z Holguin jde do Santiago dal-

ších 10000 mužů pod velením

gen Pando To považuje se též

za jednu z příčin proč nepochyb-
ně k útoku s naší strany dojde je-

ště tento týden neboť gen Sbaíter
bude nepochybně chtíti dobýti

Santiago dříve než se všechny

aíly spojí Ač v krajinách jimiž

vojsko španělské k Santiagu spě-

chá je něco povstalců přece není

jich tu dostatek aby mohli odvá--

sta ca Ir it+nLit n SnanAiu a iA1in4

co činiti mohou jest že je zne

pokojují
„ Včera aneb dnes dorazí ku

Shaíterovi druhý výpomocný kři-

žák Harvard který v seděli vyjel
X wewpon news s aaisuni posila-
mi ve středu vypraveno bylo z

Tanpa dalších 3000 mulů a jiné
posily budou následovat!

Do tábora Američanů před Sant-

iagem přichází uprchlici z města

kteří vypráví o nedostatku jenž
tam panuje Potvrzují že vojínové

Španělští dostávají zmenšené porce

všechny zásoby co možno že

hům kubským a připojeno k nim

několik nových lodí torpédových
které zejména hodí se dobře ku

konání služeb blokádních v měl

kých vodách mezi Kubou a ostro
vem Pines

Camara posud v Port Said

Loďstvo Camarovo jemuž ode

přeno bylo dovolení zásobiti se v

přístavu Port Saidském při ústí

průplavu suezského dostatečnou
zásobnu uhlí na Filipiny chtělo

aspoň zásobiti se ze svých vlast
nich lodic zásobních ale i to mu

zakázáno vládou egyptskou a vy
zváno včera k neodkladnému opu
štění přístavu jelikož lhůta mezi

národním právem povolená k zdr
žení se válečné lodi v přístavu ne

utrálním 24 hodin již nčkolika-náso-b

byla překročena Camara

prý již zaplatil poplatek suezské- -

mu kanálu a chystá se na cestu do

Filipín přec Uhlím zásobeny
prý budou lodě po vyplutí z ka

nálu

Nilitel málem zniten

Při počátku
'
války tvrdilo se

kterak vydatným je válečné loď

stvo španělské a zvláště vynášeny
ničitelé torpédových lodí totiž
lodě zřízené k ničení torpédových
lodí Však čím dále válka po-

kračuje tím více mizí obava před
těmito druhdy hroznými ničitely
neboť dokázáno že nemohou
zmoci ani naše nejobyčejnější ne
obrněné křižáky Jeden z těchto
ničitelů a sice Terror byl málem

zničen ve středu minulého týdne
u zálivu San Juanského v Porto
Ricu naším výpomocným křižá-

kem Yale jemuž velí Sigsbee

bývalý velitel Maine Týž křižo-

val u San Juanu a z přístavu vyjel

proti němu křižák a ničitel Ter-

ror Yale je pokojně očekával a

přivítal střelbou mezi kterouž
Terror trefen byl prý třikráte a

byl druhou lodí vzat do vleku a

nazpět do přístavu odtažen jsa
tak porouchán že nemohl z

místa
Od Deweyho

Z Manily došla úřadní zpráva
do 23 června znějící následovně:
"Žádná změna v situaci od mého

telegramu ze dne 17 června Pět

německých jedna francouzská a 1

japonská loď válečná v přístavu
Povstalci svírají město Aguinal-d- o

vůdce povstalecký s 13 dů-

stojníky svého Štábu přijeli 19
května s mým svolením na

Namshanu Usadil se v Cavite
mimo arsenálu pod ochranou na-

šich děl a arsenálu On vede bez

výminky válku lidsky Mé styky
s ním jsou co ncjpřátelštčjší však

mé rozmluvy s ním byly pouze
osobní povahy"
Jelikož se neděje Žádná zmínka

o lodích k posile Deweyho vysla-

ných jest patrným že do čtvrtka
minulého týdne nebyly posud v

Manile Očekávají se však zprá
vy každým dnem že jsou na
místě

Ve středu jak obmýšleno vyjel

gen Merrit ze aan t rancisca s

parníkem Newport do Manily!

na Filipínách

mocní ve špitálech prý nemají do-

statek potravy Dle týchž zpráv
při srážce u }La Quasima bylo 77

Spanělů %abito a 89 raněno

Gen Shafter který až do

středy měl hlavní stan na lodi

pfeiozu tyz na pevninu a sice
blíže Sibonoy V těchto dnech
však hlavní stan pošinut bude dá
le Naši zmocnili se dráhy ve

doučí z dolů železných do Agua
dores Když Španělové opustili
Sibonoy snažili se zmocniti paro-stroi-

e

a vozy na dráze a učiniti

jízdu nemožnou Částě parostro
jů odstranili a ukryli v houštinách
a mostnice prořezali doufajíce že

v pádu upotřebení dráhy stane se
neočekávaně neštěstí VŠak Ame

ričane Dyn opatrnými Hledali a
nalezli ukryté částě parostrojů a

též nalezli a opravili poškozené
mostnice Španělské parostroje
jezdi nyní po dráze majíce Ame

ričany u strojů a hvizd parostrojů
vesele se rozléhá Mezi kořistí
Která padla našim ao rukou je
2000 tun uhlí náležejícího dolov

ní společnosti Španělové chtěli

je dopraviti do Santiago k záso-

bení lodí Cerverových Agua--

dores nebylo do včerejška v rukou
našich však dnes nepochybně již
je neboť včera přikročeno ku
zmocnění se téhož To bude vel

kou výhodou neboť pak budou
moci potraviny a zásoby dopravo
vati se tam po dráze a k armádě
obléhací bude jen dvě míle kdež
to nyní musí se dopravován sou-

mary zásoby 10— is mil a násled
kem toho nemůže se doprava díti

pravidelně a vojsko některý den
musilo trpěti nouzi

Obléhací armáda obemyká oble
žené město v polokruhu as 3 míle
dlouhém Na levém křídle nalézá
se 12 pluk pěchoty a pak násle

dují po sobě 7 17 4 25 a 10

Předvoj nalézá se % míle blíže

Santiaga kteréž jest vidčti z leže

ní gen Chaffee i plukovn Milese

Španělové v městě vztyčili vlajky
červeného kříže na 9 čelnějších
budovách v městě — chtějíce je
patrně chrániti před střelbou na
šich dobývacích děl

Přímé telegrafické spojení bylo
docíleno mezi hlavním stanem

gen Shaítera u Siboney a Wash

ingtonem ve čtvrtek tak Že nyní
budou zprávy podávány přímo a o

24 hodin dříve než se až posud
dělo

Blokáda rotiiřena

Provoláním vydaným presiden-
tem minulý úterek rozšířena byla
blokáda na přístavy jižního po-

břeží kubského od Cape Frances
do Cape Cruz a na přístav San

Juan v Porto Riku Tím rozšířena

byla blokáda na 500 mu dalšího

pobřeží kubského tizlio blokáda
dosavadní zahrnovtla pouze asi
1 00 mil Však na tomto dalším

pobřeží je málo přístavů v nichž

by větší lodě kotvit! mohly Hlaží se pouze pro vojsko Ani ne- -


