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vzat na výpomocný křižák Glou- - sobit! a povolil mu další lhůtu na

rozmyšlenou zda-l-i se chce vzdátii flrdina Hobson I "ísvobodě

Ve středu vyměněn i se soudruhy

U Manily ticho

Z Hong Kongu se sdělovalo
včera že přijel tam anglický par-
ník Egypt kterýž opustil Manilu

dne 3 července a do té doby ne-

byl podniknut útok na město Tři
německé 3 anglické 2 francouz-

ské a 1 japanská válečná loď byly
v zálivu manilském

Od Deweyho došel telegram
datovaný 4 července v němž

sděluje že mužstvo vystoupilo a

jest pohodlně umístěno v Cavite
Povstalci jsou posud čilými

Aguinaldo prohlásil se presiden

Poslední z lodí Cerverových jest potopena

Cervera šel záhubě vstříc z nařízení z hfiry

Hobson a jeho soudruzi na svoboďS

V úterý ohlásil gen Shafter do
"K

Washingtonu že velitel santiag-v- L

ský svolil k výměně chrabrého
í Hobsona a jeho soudruhů a ve

y & středu skutečně výměna tato pro- -
1 _ _ TT_1 _ I _ JI—veaena nooson a ieno souaruzi

propuštěni byli na výměnu za za

jatce kteříž vojsku našemu u San

tiagu do rukou padli a objevení se

jich v řadách vojska amerického
Vzbudilo nejhlučnější demonstra

h iC uiuauii mu nůši Y&aii vyu
v--- ca palubu velitelská lodě New

5 {York kdež se nyní nalézají a ná

juruibi vuau jc pravé s laituvyui
iSením jako vojínové v táboře

em výměny zajatců umlu- -

no bylo příměří a místo vyvole
né k výměně nalézalo se pod stro- -

tmem %míle před zákopy kteréž

obsaženy byly Jízdou pasáckou
blíže hlavního stanu Wheelerova

ta asi u streau Doiovneno siku a- -

meričana Američtí zajatci opu
stih nemocnici nalézající se na

pokraji Santiago kdež byli vězně

ni o 2:45 ve středu odp prováze-

ni jsouce majorem Irles španěl
ským štábním důstojníkem kterýž
mluví dokonale anglicky Na mí

sto výměny dovedeni byli pěšky
avšak nebyli jim- - oči zavázány
Plukovník J J Astor a poručík
Milroy provázeni tlumačem Mae

stero meh v opatrování zajatce
Španělské Tito pozůstávali

cester z toho pak přeložen byl na

válečnou loď Iowa a jedná se vůči
němu s všemožnou šetrností

Poslední % loďstva Cerverova

Ve zprávách o zničení loďstva

Cerverova nebyla zmínka o váleč-

né lodi Reina Mercedes kteráž

přece byla jednou z lodí eskádry
Příčinou toho bylo že nevyjela s

ostatními jisté záhubě vstříc Však

proto přece jí neušla Co ji ne-

stihlo v neděli dostalo se jí v úte-

rý Po půlnoci v úterý ráno totiž

zpozorovaly strážné naše lodě že

se loď nějaká plíží z přístavu V

okamžiku vzplanula světelná zna

mení na loďstvu našem a za chvil
ku již sypalo se na ubohou loď

španělskou krupobití střel z jícnů
děl amerických Jestli snad děla

její odpovídala není známo a ne

bylo pozorováno však baterie po-

břežní odpovídaly naším a jedna
šestipalcová střela zasáhla naší

válečnou loď Indiánu do přídy

puknouc uvnitř lodě v ložnicích

lodníků kteří však byli všichni na

palubě tak že na štěstí nikdo ne

přišel o život V málo minutách

byla Mercedes rozstřílena a poto

pila se blíže břehu pod pevností
Morro Část paluby vyčnívá nad

vodu Není známo zdali se chtě

la v temnotě noční z přístavu vy-krá-
iti

aneb zdali měla potopena
býti podle vraku Marrimacku tak

aby vjezd do zálivu na dobro : za-

tarasila aneb zdali konečně ji

bylo smutno po ostatních lodích

Cerverových a hledala jejich spo
lečnost na dně mořském

Postrach v Santiagu -

Počátkem týdne panoval v oby
vatelstvu města Santiaga postrach
veliký zvláště když v neděli loď

stvo španělské ze zálivu vyplulo
To považováno bylo za důkaz že

admirál Cervera i gen Linares

přišli k tomu poznání Že nelze

město proti Američanům udržeti
Postrach tento zrůstal tím více

když obyvatelstvo zvědělo že ve

litel americký vyzval město ku

vzdání se a hrozil započetím bom

bardování Obyvatelstvo vidělo

před sebou jistou zkázu a smrt a

když velitel odepřel město vzdáti

bylo patrným že dojde na jisto k

dobývání a tím ovšem k zničení

města Proto trvajícího příměří

používalo obyvatelstvo a všechny

cesty vedoucí ze Santiago se jea
hemžily prchajícími V pondělí
ráno zaslal arcibiskup santiagský
veliteli Linaresovi list vybízející
jej k vzdání se však neobdržev

příznivé odpovědi telegrafoval

přímo vládě do Madridu dovozu-

je že Španělové bojovavše chra-

bře a jsouce poraženi neměli by
v zájmu lidskosti zápas prodlužo-vat- i

Velitel santiagský gen Lina-

res jak jsme již sdělili byl raněn

Důstojník po něm v hodnosti ná-

sledující gen Vara del Rey byl v

neděli zabit a velitelství ujal se

proto gen Toral Střelba v

prvních dnech tohoto týdne ovšem
ustala a obě strany válčící použí-

valy příležitosti té k sesílení svých
postavení a opevnění v úterý

poslal gen Shafter některé z ra-

něných španělských důstojníků a

vojínů pod vlajkou míru do Sant

iago a doutá se že to bude min

dobrý účinek na španělské vojsko
neboť přesvědčí je o tom že

Američané jsou ku zajatcům
mírní

Ve středu uvědomil úřadně gen
Shafter velitele v Santiagu Torala
o úplném zničení španělských lodí
a oznámil mu že při útoku na

místo budou lodS naše spolupů

bez dalšího boje Proto je u

Santiaga klid a tvrdí se že počíná
zrůstati nyní přesvědčení že vzdá

se město bez boje Arcibiskup
obrátil se nyní též na gen Blanco

vyzývaje jej aby město vzdal

Tisk raniných

Od vrchního ranhojiče Shafte-rov- y

armády došla ve středu do

Washingtonu zpráva že počet ra

něných během minulého týdne ob
náší asi tisíc a že zapotřeby mají
spodního prádla a přikrývek an

někteří jsou úplně nazi Tyto zá-

soby byly již hned v neděli ode-

slány a dle očekávání úřadů měly
včera již na místo dojiti

Pité o raněné

V táboře Siboney bylo ošetřeno

přes 1000 raněných z bojů kon-

cem minulého týdne u Santiago
V táboře jest nyní 700 raněných a

z těch mnozí musí ležeti pouze
jen na zemi a kolem stanů avšak

proto přece není slyšeti žádné

síesky Ranlékaři a ošetřovatelé

pracovali nepřetržitě po 48 hodin
bez spaní a pokrmu aby raněné
ošetřili Z ran jest viděti že

Španělové používají nejen třaska-

vé kule nýbrž i kule v mosazných

pouzdrech kteréž působí zlé rá-

ny jelikož když kule trefí tedy
mosazné pouzdro se rozrazí a trhá
maso jako ostnatý drát Španěl-
ští ostrostřelci střílí na raněné i

na členy červeného kříže Za
střelili jednoho vozku kterýž se

vracel s raněným Velké nesná-

ze působí přepravování raněných
na lodě- - jelikož v Siboney není

přístaviště Počasí trvá špatné
každým dnem jsou silné pršky
čímž poranění velice trpí Z jed-

noho tisíce raněných kteří ošetře-

ni byli v nemocnici první divise

pouze 16 zemřelo a není prý jedi-

ný případ zanícení ran

Cristobal Colon bude ná?

Když Španělský křižák Cristo
bal Colon se potápěl byl naším

křižákem New Yorkem vytlačen
blíže ku břehu tak aby mohl býti
zachován Vláda ve Washingto-n- ě

již uzavřela smlouvu se společ-
ností Merritt & Chaptnan zanáše-

jící se zachraňováním potopených
lodí ku vyzvednutí Colonu

Maji ýrý již dost

Londýnská Daily Mail přinesla
včera následující zprávu od svého

dopisovatele madridského: "Hou-

ževnatě udržují se pověsti že mi-

nistr zahraničných záležitostí vé

voda Almovidar de Rio a ministr

vyučování seňor Gamazo byli

splnomocněni k navržení příměří
co předběžného kroku k započetí
vyjednávání o mír Ministři ani

nepotvrzují ani nepopírají pověsť
tuto Praví se že bpanělsko jest
připraveno k uzavření míru na zá
kladě svolení k neodvislosti Kuby

Filipín a ponechání Porto Rica
v drzáve spojených státu pokud
nebude válečná náhrada zaplace-
na Gen Corea ministr války
praví že vše závisí od průběhu
událostí v Santiagu

Též ve Washingtonu mají zprá
vy ze Španělska že do týdne lze

najisto očekávati Žádost o přímě
ří Z bojiště se též oznamuje že

obě vojska vyrozumívají že se o

mír vyjednává VŠak z úřadních
kruhů madridských se takové

popírají Sděluje se že ve

středu odbývána byla porada mi-

nisterská kteréž súčastnila se krá-

lovna a usneseno vésti boj až do
krainostL í--

tem revoluční republiky dne iho
července

Camara se vrací

Z Gibraltaru se sděluje že po-

dle zpráv došlých tam z Madridu
obdržel admirál Camara nařízení

aby se ihned vrátil do Španělska

Díky Bohu

President McKinley vydal pro-

volání k americkému lidu kterýmž
vyzývá aby se všichni modlili a

bohu děkovali za vítězství kteréž

popřál zbraním naším

U Chicamauga

Počátkem týdne byl dán rozkaz

aby z hotovosti válečné ležící tábo-
rem u Chicamauga poslána byla
první divise bezodkladně do Čhar-leston- u

První brigáda téže vy-

pravena byla ihned avšak než vy-

pravila se brigáda druhá došlo
ve středu odvolání dřívějšího na-

řízení Jsou tedy na cestě do

Charlestonu odkud na Kubu od-

jedou pouze tří pluky a sice dru-

hý a třetí wisconsinskýa iópenn-sylvansk- ý

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 7 července
Na ceny pSeničné mi nyni největii úřlnelc

počapí a pod vlivem zpráv o tomto kolísá ce-

na Přleliází-l- l zprávy o pofasí příznivém Jsou

ceny ochablé a naopak sd51uje-l- l se o deitich
aneb Jsou-l- i zprávy ukázce sklizně nepříznivé
jest opčt naopak Ozimka Červená čís 2 pro-

dává se za 85 centfi pro září 68% Tvrdá číslo
2 Jest za 80o a Jarka čís 2 též za 80c

Kukuřice zboží hotové se zase v ceně zle-

pšila a prodává se za 32(4 pro záři 32% a pro
prosinec 33%

Oves jest ceny též lepat za 2IX bílý 23@36

Žito Jest nyní ceny ustálenější za 44

Ječmen Je stále ceny ochablé 31@35c

Lněné semeno je též ceny nízké II 04 Ví

Dobytek hovězí jest ceny pernější a vySSí

Jateční voli prodávají se po $10®535 krávy
a Jalovice I240@475 voli texassti $370@460a
voli k žíru I300@375

Vepřový dobytek se v ceně též lepší lehký
prodává se po $368@390 smíšený B75@3 95 a

těžký 375©400

Omaha 7 července

Dobytek drží se v dosti dobré ceně Dnes

prodáno bylo jedno stádo jatečních volu váží-

cích pr&měrem 1300 liber až za $490 což bylo
ovSem výminkou VčtSlnou prodávány byly
po 400@460 Krávy a Jalovice Jsou po 1250

@430 a voli k žíru t4mu75
Vepřový dobytek se stále lepSí v ceně a dnes

prodával se již za 370O385

Vejce Jsou ceny pevnější čerstvé za Bc

Máslo Je ceny nezměněné domácí i venkova
pěkné za 9@11 s másloven 13@15

Drůbež jest ceny vyíSÍ slepice staré po 7c
staří kohouti 4c„ kuřata Jarní 13@15c

Brambory nové počínají býti levnějšími pě-

kné za65@75c

Ovoce drobného je hojně Maliny černé jsou
po tl50@175 24qt bedna červené I17SQÍ00
angrest 100@125 ostružiny tl50@175 třesně
tl00@l2 ryvíz tl95@l SO
Med jest dražSÍ pěkný bílý 14@15c
Kfiže Jsou ceny nezměněné: Čerstvé 6H@7V4

solené 8@9o telecí 7@fc:

St Louis 7 července
Pšenice je ceny ochablé a nižíí Červeni

čís 2 zboží botové klesla na 78 ni 79% pro čer
venec 734 září C7H Tvrdá Cis S nová sa
77 ai 79
Kukuřice Jest teď ochablejší ia 31c pro

Září 31

New Orleaas 7 července
Bavlna Je ceny klidné nezměněné ca 51

Věčný žid
Není díla kterdí bjr ▼ romanopise-ct- ví

tak poutalo všechny vrstvy čtená-
řů jako "Víčný řid" Jest to román
avětoznámý který kaZdý Čte Re zalíbe-
ním Toto velké dílo čítající 1216 stran
jest nyní k dostání úplné ra $1 Hešit
na nkázkn pošle se ochotné" xdarma
Vaidému kdo ofl požádá pod adresou:

Kalkovaa Americká
Oca&aF3ctr

razí do Santiago již v dnech ná

sledujících tak aby mohly odpor
klásti vítězným vojům americkým
a Santiago zachrániti tázán' byl
Cervera o jeho náhled Tento

požadoval aby mu byla dána úpl
ná vůle raději zmařiti lodě v záli
v 11 santiagském nežli aby padly
do rukou nepřítele Na to odbý
vána porada ministerská a naříze
no ministrům námořnictva a vál

ky telegrafovati Cerverovi aby
za každou cenu vyplul ze zálivu i

když půjde jistému zničení vstříc

jelikož z ohledů politických a dy
nastických jest nutným zabrániti
zničení eskadry v zálivu Cervera

odpověděl že uposlechne a půjde
svému zničení vstříc v neděli rá
no O nešťastném výsledku vý

padu jeho ze zálivu udržováno

bylo' širší obecenstvo : vládou

časopisy španělskými v úplné" né

vědomosti po 48 hodin a rozšiřo

vany zprávy ze podařilo se mu

uniknouti což velebeno co zna

menitý výkon a proto tím větší

bylo zklamání obecenstva španěl
ského když zvědělo pravý stav
věcí Když konečně došly zprá
vy nepopiratelné o osudu který

postihl loďstvo Cerverovo o jeho
úplném zničení tak jako dříve o

zničení loďstva manillského roz

siřila se zprava oieskurycnie po
celém Madridu a ani nejstarší
obyvatéíé nepamatují projevy
takového rozhořčení a zklamání
nad falešnou hrou jakou vláda
vede jakéž nalezly průchodu po
seznání trpké skutečnosti Mezi

vojskem jak v Madridu tak v Sar-rago- se

i Barceloně hrozilo vypuk-
nout! vzbouření a potlačeno bylo
pouze jen nejpřísnějšími opatře
ními '
Admirál Cervera potvrzuje onu

zprávu z Madridu neboť podal
gen Blanco následující úřední

zprávu o zničení svého loďstva:

"Dle Vašeho nařízení vyjel jsem
včera ze Santiago de Cuba s celou

eskadrou a po nerovném zápasu

proti přesile třikráte silnější než

bylo loďstvo mé byla má eskadra

úplně zničena ohněm Teresa

Oquendo a Vizcaya vehnány ke

břehu a Colon prchal Já vystou-
pil na břeh a vzdal jsem se Ame-

rikánům Ničitelé torpédových
lodic byly potopeny Nevím mno-ho-- li

liďí bylo ztraceno avšak do- -

jista počet mrtvých dosáhne 600 a

mnozí byli raněni Ač ne v tak
velkém počtu ti kdož zůstali na
živu jsou zajatci Američanů

Chování se mužstva vzbudilo jší

pochvaln nepřítele
Velitel Vizcayi vzdal svou loď

Jeho mužstvo jest velice vděčno
za šlechetný spůsob jakým jest s
ním nakládáno Mezí mrtvými

jest Vilamil a nyslím Že Lazaga
a mezi raněnými Concas a Úlete
Ztratili jsme všechno a proto

"i poručíků Ameho-Vole- z a Aurehus
od 29 pluku pravidelné pěchoty

Íf kteří byli zajati u El Caney v pá- -

7 tek plukovníka Ad Aries z ipro-
-

i visionálního pluku z Barcelony a

I 14 nižších důstojníků a mužů

Španělští zajatci vzati byli řadami
Amerikánů na koních avšak se

zavázanýma očima Setkání se

plukovníka Astora a majora Irlea

bylo velmi zdvořilé však formální
„feí-f-t žádný z nich neučinil pokus

mluviti o čem jiném nežli výmě
ně Maioru Irlesovi dán bvl na

běr jeden ze zmíněných 3 poru-J- ů

na výměnu za Hobsona a

M osiaimcn 1 uusiuuiu á mutu
za ostatní americké plavce Špa
nělští důstojníci vyvolili poručíka
Aries načež druzí dva španělští

zajatí důstojníci vzati byli nazpět

Tdo Jurugua Výměna dokonána
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asi kol 4 h odp a když major
írles odcházel pravil: "Vyrozu-

-

míváme pánové že toto příměří
V lrntiJtr n nitfi hodině"í - t
l' Cervera snad musil

Z Madridu e sděluje new-yor-iké-

Worldu že Cervera vyjel
nfístavu santiaeského násled

níkem nařízení jež obdržel od vlá

dy madridské Když prý vláda

adridská zvřdéla vysieueic Ditvy
t 1

ylo Linaresovi Blancoví i Cer-h- v

konečně Dřece iednou
viděli pravdu Jelikož byly

( hnntí o tom zdali DOtilV
Ad-3i- rll Cervera byl nejprve


