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skými střelami Dotooen bvl člun slo pro Španěly velkým překvape
r Vyjednávání o mír!

Z těch bylo různými horečkami
neb zimnicemi (zahrnujíc v to i

žlutý mor) 3193 Nových one-

mocnění horečnatých v předchá- -

Z i
vGen Aliles na

Mnoho nemocí mezi

Loď Maria Teresa

Vyjednáváni ot tnir

Již častěji povstaly pověsti že

chystá se aneb skutečně vyjedná-
vá se již o mír ty však osvědčily
se v

'
zápětí klamnými Však v

úterý započato tyjednávání sku-

tečně a do opravdy a následující
s'úřadní' zpráva podána o tořrí do

Veřejnosti:
!

"Francouzský vyslanec v zá

jmu vlády španělské a z nařízení
i" španělského ministra pro zahr-
aji ničné záležitosti předložil dnes

odpoledne presidentu v Bílém Do-- v

mě sdělení od španělské vlády

íý 'mající za účel ukončení války a

£ dnávání podmínek míru"
v: Stručná tato zpráva byla ovšem
éX postačitelnou ku zjištění že sku-- [

Věčně a do opravdu učiněny byly
tmí kroky k zjednáni míru a že

V to pouhá pověst jako byly
iaic mnohé jiné před tím

Krátce před půl nocí v před- -

cházející noci došla francouzské

i„ vyslanectví zpráva že bude mu

důležitá úloha vyjednávání
O mír v zájmu Španělska Další

k podrobné navedení zahrnující
ú-ř- ední

dopis od španělského minií-

m stra zahraničních záležitostí vé- -

vody Almodovar Rib došly v úte-

rý ráno načež sekretář vyslane-
ctva navštívil zahraniční odbor
naší vlády a požádal o ustanovení

' času k přijmutí návštěvy vyslance
Cambona

— — - - - -
j t

osmi plavci a Spanělům prý padla
do rukou hojná kohsť totiž jedna
Remingtonova puška a sto nábojů

Španělské ztráty prý obnášely tři
raněné Ve Washingtonu o srážce

podobné ničeho neví až posud

Garcia prý jest spokojen
Ač neustávají docházeti zprávy

o tom že povstalci kubští a zej-

ména ti jímž velí Garcia u Santi-

ago jsou velice nespokojeni že

nebylo město po vzdání se vydáno
v ruce jejich sděluje naproti to-

mu Gen O O Howard že mluvil

s mnoha čelnými Kubánci kteří

jsou věrni svému ostrovu i Spoj
Státům Obávají prý se že dal-

šími odklady útoku ná Havanu

zhynou mnozí tisícové jejich přá-

tel a mají za to že když by naše

loďstvo podniklo útok na Havanu
aneb chystalo se k tomu že by
zámožné obyvatelstvo havanské

přimělo gen Blanco ku vzdání se
v obavě ztrát jež by dobývání
města jim spůsobilo - Též prý
tvrdí že gen Garcia jest spoko
jen že byla posádka americká v

Santiagu umístěná a že zprávy ší-

řené o jejich nespokojenosti jsou

pouhými smyšlenkami Co zprávě

gen Howarda ujímá pravděpo
dobnosti jest zakončení téže kde

tvrdí že prý 70 procent pravých
Kubánců znají čisti' a psáti

Naproti tomu sděluje se ze

Santiago že tam mezi Kubánci

koluje a hojně se podpisuje násle

dovní žádost k presidentu Mc

Kinley: "Podepsaní Kubánci ro
dem majitelé půdy a obyvatelé

Santiago de Cuba zastupujíce se

svými rodinami obyvatelstvo války
se neúčastnící kteří trpěli po
mnoho let vládou španělskou v

této části ostrova vyslovují tímto

nejvřelejší díky lidu Spojených
Států za zbavení jich nesnesitel-

ného jha španělské nadvlády
Vyslovují zároveň svojí úplnou
důvěru v upřímnost a dobré úmy-

sly Spojených Států a ve slib

jejich že území Kuby nebude do-

býváno americkým vojskem za

účelem připojení a jsme přesvěd-
čeni i ujišťujeme že náš lid jest
schopen plnění mezinárodních zá

vazků při zřízení vlády ostrova
Kuba v budoucnosti může státi se
územím Spojených Států a tak

rozmnožiti pohodlí a blahobyt
tohoto lidu avšak nyní přejeme
si vládu naší vlastní co odměnu

za utrpení a hrdinství naší armády
a konečné zřízení kubánské repu-

bliky s kubánskými úřady v sou-

hlase s usnesením kongresu Spo-

jených Států Doufáme že nyněj-
ší stav věcí v Santiagu kdež Špa-nčl- é

jsou posud správci naších

zájmů majetku a osudů bude

trvali jen krátce a že město bude

brzy odevzdáno Kubáncům a naší

armádě bude dovoleno vstoupiti
a prapor kubský vláti bude vítěz-

ně vedle amerického tak jako
kubští vojínové bojovali s ameri

ckými proti společnému nepříteli"

Marie Teresa bude tachfoána

Společnost která pracuje o vy

zvednutí a zachování španělských
lodí potopených u Santiaga sdě-

luje že Maria Teresa bude jistě
zachována jest již skoro prosta

vody a při vysokém "přílivu stane

se splavnou O Cristobal Colonu

není posud jisto jestli bude též

zachráněn

ffmoct te mnoll

čím dáte tím více je nemocných
mezi naším mužstvem na Kubě

Dle poslední zprávy gen Shaítera

byl počet onemocnělých minulou

středu celkem 4122 tedy více než

5 procent veškerého mužstva

ním Gloucester vyzval ihned po
sádku ležící v městečku ku vzdání
se a stažení ŠDanělské vlaikv kte- -

— - - -4 # j
rážMála ze stožáru před chýží na

lézající se východně od osady Ně-

kolik střel vysláno zúmyslně mimo

osadu tak aby jimi snad nevinní

nebyli zabiti neb poraněni Par-

ník přiblížil se na 600 kroků ku

břehu a vyslal pak člun na němž

bylo 30 mužů pod velením poručí-

ka Huse s Coltonovým rychlopal-

ným dělem Při vystupování na

břeh nebyl vojínům žádný odpor
kladen a vlajka španělská stažena
a americká vytažena na půdě Por-

to Rica Náhle všák započalo
střelbu asi 30 Španělůkterouž na-

ši opětovali a to nejen z ručnic

nýbrž i z rychlopalného děla Též

Gloucester započal střelbu na ne-

přítele jak v osadě skrytého tak i

na oddělení jízdy kterou spatřili
spěchati z hor Poručík Huse

ustoupil a na rychlo se opevnil a

spozorovav přijíždějící jízdu dal
znamení žádaje o posilu kteráž z

Gloucesteru ihned odeslána byla
Mezí tím spojila se jízda nepřátel-
ská s pěchotou a podnikla útok na
našince který však odražen byl se

ztrátou 4 nepřátel Rychlopalné
dělo konalo dobré služby a po
chvíli bylo viděti prchati posádku
do hor a naši opanovali bojiště
Na to přikročeno bylo k vykládání
mužstva z lodí zásobních což dě

lo se v úplném pořádku a beze

všech nehod

i Gyanica jest malé městečko a

záliv v kterémž leží jest jedním z

nejlepších zálivů celého ostrova
Lodě mající až třicet stop vnoru
mohou snadno do zálivu a přiblí- -

žiti se až zcela blízko ku břehům
totiž až na 300 kroků Když došla
do Washingtonu zpráva že vojsko
v zálivu tomto vystupuje byla ve

likým překvapením neboť očeká ¬

valo se že vystoupí v přístavu ji-

ném podle plánů o nichž bylo již

předem dohodnuto Gen Miles

posud nepodal do Washingtonu
příčiny proč plány své změnil však

změna ta přišla v jednom ohledu
vhod a síce v tom že americký

prapor vlál již na půdě Porto Rica
a vojsko naše na ní tábořilo dříve
nežli podána byla žádost Španěl-

ska o vyjednávání o mír což by
sotva bývalo kdyby se bylo jedna-
lo dle plánů o nichž dříve bylo
usneseno Další posily pro gen
Milese jsou ovšem na cestě a oče

kává se že do konce týdne bude
míti ku 30000 mužů pod svým
velením načež podniknuta bude

nejdříve výprava proti Ponce a po

dobytí téhož proti San Juan leží-

címu asi 75 mil od téhož severo

západně na severním pobřeží
Porto Rica Nemůžeme proto
dalších důležitých zpráv z Porto
Rica očekávati dříve než asi za

týden

Ve čtvrtek odjel z Newport
News Va první armádní sbor

pod velením gen Brooke k Porto
Riku v následujících dopravních
lodích: Washington Massachu-

setts Seneca Roumanian a křižá-

ku St Louis Brigáda generála
Granta chystá k vyplutí počátkem
budoucího týdne

Povlsť o půtce u Bahia Honda

7 Havany došla zpráva Že prý
v sobotu dne 23 července svedena

byla půtka u Bahia Honda města
to as 65 mil západně od Havany
ležícího kdež prý z americké lodě

vysazena byla četa vojínů na břeh

Španělové prý donutili naše k

břehu a pak zapudili loď
na níž se naší utekli při čemž prý
čtyři Američani byli zabiti z nichž

jeden poručík Též prý španěl

jící 24 hodinách bylo 822 a po

zdravených 542 Následkem toho

vydán byl sekretářem války roz-

kaz aby všechno mužstvo Shafter-ov- o

tak brzy a rychle jak možno

přiveženo bylo zpět a utábořeno
u Montauk Point L I

Prosi o pomoc

Admirálu Sampsonovi dodán byl

následující list pocházející domně-

le od hladem zmořených Kubánců
v Cienfuegos: "Kubánci starci

ženy a děti bydlící v Cienfuegos
a okolí umírají houfně hlady a

nemají ani střevíců ani potravin
Mladí mužové jsou v poli v ar-

mádě kubánské Veškeré potra-

viny v tomto městě jsou v rukou

Španělů Kubánci nemohou ob-drž- eti

ani skývu chleba jelikož
ist zanntřehv vše oro voisko~- 1 J r— J

System Weylerův jest v cestě
Situace jest strašnou Jest-l- i vy

ctěný pane nepřijdete brzy se

svým loďstvem na pomoc a nedo-bydete- -li

městapak jsme ztraceni
Prosíme vás urychlete své opera-
ce Asi 5000 starců žen a dětí
zemřou hladem v tomto městě

Něklteřítito starci mají čtyry až

pět synů bojujících pro 'svobodu

Nepřijde-l- i lid Spojených Států

brzy k naší pomoci jsme ztraceni
Pro Boha jednejte rychle"

Dopadli jednoho

Zásobo vatel seržant- - James A

Young od 20 kansasského pluku
ležícího v Camp Merritt u San

Francisko byl zatčen na obžalo-

bu žf okrádá vládu a sice že pro-

dává zásoby vojenské určené pro
jeho pluk Young svou vinu ne-po- pírá

ale omlouvá se že prý ji-

ní činí podobně Velitelé plukov-- ní

popírají Že by to byla pravda
ale nastane všeobecné vyšetřová-
ní -

Zprávy spolkové

Tábor Columbus číslo 69 WOW

Bratří! Sejdeme se příští neděli
v 1 hod odpol ve spolkové síni

bychom se súčastnili výletu všech

spojených českých spolků Proto
nechť neschází ani jeden Jest to

pro věc důležitou bychom ji pod-

porovali "Na zdar!" x

F J Fitle clerk

Tábor Columbus Číslo 69 WOW

odbývá svou pravidelnou schůzi

dne igf srpna a jelikož se český
den blíží a jelikož bratří špatně
navštěvují schůze proto tentokrá-

te neotálejte a přijďte všichni je-

likož předléhá důležité jednání
stran vozu hudby atd

F J Fitle clerk

Pirecký sbor "Lýra"

odbývá své příští cvičení v pondělí
1 srpna v j% hodiny večer
v sokolské místnosti na 13 ulici
mezi Dorcas a Martha ul Všichni

členové a členkyně nechť se v čas
a jistě dostaví Zároveň nechť

přinesou s sebou zpěvní knížky
Cvičitel

Co torno říkáte?

My nabfxttne Jedno sto dolarů odmřny m
kaiaf pKpad kataru který nemůže být rj-lét- en

lékem Hal!' Catarrb Cure

FJ Chener & Ca majiteli Toledo O —

My niiepsaní lome znali p K J Cbeney po II
rok i a mnávime Jej ca poctivého a spolehl

re viech Jeho h transakcích a
flnanlnS schopného k provedení Jakéhokoliv
Obchodního livaxka Jel firma učiní

WESTJkTRUAX
velkoobchodní lékárníci Toledo O

WALDING KINNAN ft MARVW
velkooheh lékárníci Toledo O

Hall't Catarrb Care se uiivá vnitrné tfln-kují- c

pHmo na krev a slizni brány Itaavéd-ee- n

zarlána tdarma Na prodej a viech lé-

kárníka Cena 75c láhev

náirt Family Pilulky Jsou nejlepftí
Na prodej n lékárníka cena ISo

půdě 5fó Rlka
C9 e

Si

našV Santiaga

bude jistě zachována

jakému rozhodnutí bude francouz

ský vyslanec pozván do Bílého
Domu k další poradě a k přijmutí
odpovědi vlády Sp Států na do

taz učiněný
Nežli návštěva skončila sepsá

no bylo stručné úřadní memoran-

dum ták aby se předešlo klamným
domněnkám a aby se mohla poda-t- i
obecnosti zpráva o předmětu

kterýž postoupil mimo bod do

kteréhož diplomatická zdrženli-

vost jest nutnou Jest ovšem zce-

la při rozeno Že tím otevřeno jest
široké pole domněnkám jaké asi

podmínky míru budou požadová-

ny'
Má se za to Že Sp Státy budou

najisto požadovat! aby Španělsko
vzdalo se jak Kuby tak i Porto
Rica a sice aby Kubě dána byla sa-

mospráva a Porto Rico aby po
stoupeno bylo Sp Státem Co

učiněno bude ohledně Filipín
Mariánských ostrovů a Karolin o

tom jest nejistota avšak zrůstá

přesvědčení že Sp Státy když ně

jiného dojtsta budou na všech

třech ostrovech požadovati místa

pro zásobní stanice uhelné Zdali

Sp Státy mimo postoupení Porto
Rica požadovati budou ještě 1 ná
hradu peněžitou za ztrátu již vál

kou utrpěly o tom se posud nic

neproslýchá Se strany druhé
soudí se že Španělsko připraveno
jest ztratiti Kubu 1 Porto Rico a

po případě Že nebude odporovati
též postoupení místa pro stanice
uhelné na ostatních souostrovích

svých a že tedy nebudouli poža-

davky naší vlády přesahovati to

cp předem zmíněno bude dohod
nutí o mír snadným
Z Madridu se sděluje že obe-

censtvo španělské podrobuje se

nutnosti a nevyhnutelnosti Oče-

kává že vladařka a vláda přijmou
jakékolivěk podmínky míru a obá-

vá se pouze aby pres McKinley

nepožadoval příliš velkou náhra-

du válečnou Lid pozbyl důvěru
ve vůdce politické i vojenské i v

časopisy kteréž jej pomáhaly kla-

mat a vidí že každý další zápas
se Sp Státy je marný Proto lze

očekávati že dojde jistě nyní ku
smíru

Miles v Porto Ricu

Výprava pod gen Milesem při-

stála v pondělí na pobřeží Porto
Rico avšak ne v Ponce aniž blíže

něho jak předběžné zpraVy sdělo-

valy nepochybně v očekávání že

tam výprava přistane nýbrž v zá-

livu Guanica 15 mil západně od

Ponce Výprava pozůstávající ze

7 zásobních lodí na kterýchž bylo

4000 našeho mužstva provázeno
jsouc křižáky Columbia Dixey
Gloucester a Yale dospěla ku bře-

hům Porto Rica během noci s ne

děle na pondělek V pondělí ča-

sně ráno veplul křižák Gloucester

jemuž velí poručík Wainright do

zálivu' aby tý prozkoumal Obje-

vení se nepřátelského křižáku by

Účel návštěvy té nebyl proje-
ven a čas ustanoven byl na 3 h

adp Cambon pak dříve navštívil
odbor zahraniční a s naším sekre-tile- m

Dayem odebral se do Bílé- -

ho Domu v určitý čas Návštěva
trvala asi půl hodiny a po odbytí

( íormálností hovořeno všeobecně o

% vyhlídkách na ukončení nepřátel- -

Návrh předložený vyslancem

y
- francouzským jednajícím ve jmé-- 1

nu vlády : španělské neobsahoval

J? žádné podrobnosti nýbrž žádal

pouze' aby započato bylo vyjed- -

návání o skončení války a o pod-

mínky míru Sdělení španělské
neobsahovalo lidný návrh o pod-

-

roínkách míru aniž v něm učině-ÍC- ja

jaká zmínka o Kubě neb Fili--

pínách Porto Ricu aneb jiných
k Španělských državách Patrně

i bylo účelem dotazu zjistiti zdali

[SpStáty jsou nakloněny o mír vy-- i

tdnávati Také nepožadováno
V 4 ""3 Ua t WW

1 uzavření nějakého příměří mezi
y tím co by se o mír vyjednávalo

všatc vyrozumívá se ovšem když

by se o mír vyjednávat! počalo na

základě jistých bodů že by ovšem

nepřátelství bylo zastaveno

Při veškerém vyjednávání kte- -

réž se dělo neučiněna Žádni zmín-- f

ka o podmínkách míru se žádné z

obou stran Nařízení jež vyslanec
i mil obmezena byla pouze na ten

jediný bod započetí vyjednávání
o mír Konečně bylo usneseno

%£e president porad íjse o tom s čle--

kxbinetu když dospěje k ně


