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Zprávy osobnichod výpravy proti Guyama' vysobem kterýž ani nelze dosti
Mužstvo tří lodí ne

bylo na břehu po sedm měsíců v

tomto oslabujícím podnebíyvpauu onu jf:7uupurwuuu
7 rzi

Ha podmínky 5žené přistupuje

naše v Kutoy počíná se vracet

Garcia a jeho povstalci už s námi nehrají

Na Porto Riku postupuje vojsko naše proti San Juanu

Matteawan a Cummingsova bate
rie po lodi Vigiláncia Též něko-

lik setnin pravidelné jízdy třetího
a šestého pluku počtem 550 mužů
odesláno bylo po transportní lodi

Admirál Sampson doufá že mír

bude v brzku uzavřen a konec uči

něn dalšímu blokádování Kuby
kteréž má za následek ovšem veli-

ké utrpení a strádání veškerého

lidu
Garda odtáhnul

Ze Santiago se sděluje že gen
Calixto Garcia se svými 1200 po-

vstalců přestal bráti potraviny a

odtáhnul pryč u velikém dopalu

poněvadž Spojené Státy ode-

přely vložiti správu vzdalé provin-
cie do jeho rukou Odtáhnul prý
k západu směrem k Nuevitas v

provincii Puerto Principe a má se

za to že chce spojiti se s generá-

lem Gomezem kterýž snad nalézá

se v provincii Santa Clara Panu-

je pověst že Garciu došel v úterý
minulého týdne kurýr od Gomeze

nařizující mu neodkladné s ním

spojení se v provinciích Santa

Clara a Havana za účelem útoče-

ní na Španěly samostatně a neod-visl- e

od Spojených Států Má se

za to že Gomez hodlá pokračovati
ve válce guerilské bez ohledu na

příměří jež uzavřeno bude mezi

Spojenými Státy a Španělskem a

protestovati ve Washingtonu pro-

ti tomu že na domnělá práva vlá-

dy povstalecké nebyly brány ohle-

dy a správa dobytých provincií

nebyla jim odevzdána
Prvni transportní španělská loď

kteráž má zajatce španělské odvéz-

ti do jejich vlasti na útraty Spoje-

ných Států přijela již v neděli do

Santiago a započne tedy odvážení

zajatců Mezi těmi počaly se ne- -

?

praven zbytek brigády generála
Ernsta a část jedenáctého pluku

pěchoty z divise generála Henry-

ho se dvěmi bateriemi z Ponce

severně do Adyuntas kdežto jiná
část vojska opět ubírá se z Ponce

po pevnině k Arroyo v zálivu

Guaymském
Dle toho jest již celé jižní po-

břeží Porto Rika v rukou naších a

již též obsazen byl nejvýchodnější

výběžek totiž mys San Juankdež

nalézají se nyní válečné lodě naše

Montgomery Annapolis Puritan
a Amphitrite Obsazení mysu

nebyly kladeny žádné překážky
Na mysu nalézá se maják kterýž
naší vzali do své správy Před
zálivem San Juanskýro jest na
stráži křižák New Orleans V pe
vnosti a městě nalézá se prý 9500
mužů španělského vojska kteréž

ale rozmnoženo bude značně po
sádkami jež z Ponce a jiných

jižních přístavů vypuzeny byly

Aguinaldo v nejistotS

Z Hong Kongu dochází zpráva
že generální konsul americký
Wildmann obdržel od vůdce fili

pínských následující dopis: "Ca
vite ostrovy filipínské 30

července— Četl jsem že prý mi

rostou rohy a že nechovám se

tak jak jsem Vám slíbil Táži

se vás proč by měla Amerika oče

kávati ode mne že ji odhalím ve

škeré své záměry nynější i budou

cí a bojovati budu pro její zájmy

když Amerika neuí ke mně upři
mnou? Odpovězte Bojuji o anne-xa- ci

protekci neb neodvislost? To

ať řekne Amerika a ne já Jámo
hu dobýti Manily jako jsem po
razil Španěly všude však co by
to bylo plátno? Jestli Amerika

dobyde Manilu já mohu ušetřiti

svých lidí a zbraní pro to co bu-

doucnost přinese Můj milý pří-

teli věřte mi že nejsem blázen a

darebák Zájmy mého lidu jsou
mi tak svatými jako jsou vám zá-

jmy lidu vašeho"—Konsul Wild-

mann odpověděl prý Da totoAgui-naldo- vi

jak následuje: "Cokoliv

se konečně stane s dobytým úze-

mím můžete na každý pád důvě-

řovat Spojeným Státům Spra-

vedlnost a čest budou vodítkem

ve veškerém jednání s Vámi

První věcí jest shoditi jho španěl-

ské Tomu nechť není nic v cestě

Já vám důvěřuji Nezklamte

mne"
Další posily do Manily

Sedmý pluk kalifornských do-

brovolníků poslední prapor osm-

náctého pluku řadového vojska

poslední prapor 23 pluku řadové-

ho vojska a doplňky pro pluky
dobrovolníků jež dříve již odjely

chystají se na cestu do Manily po

parníkách Scandia a Arizona kon-

cem tohoto týdne O ostatní po-

sádce zde ležící neví se nic bližší-

ho kdy na cestu vypravena bude

V táboře u Chicamauga

Očekává se že jízda plukovní-

ka Griggsbyho bude příštím plu-

kem jízdy kterýž tábor opustí
Jízda jest dobře vycvičenou a tak

jako ostatní hoši netrpělivou
brzo-l- i ku předu povolána bude

Někteří vojínové od jiných pluků

podali žádosti aby byli k tomuto

pluku pasáckému přiděleni není

však známo zdali jim to povole-

no bude Veškeré mužstvo posád
kou tu ležící mrzí již že již dávno

nebylo povoláno proti nepříteli

Vysoký stupeň teploty Často ne-

blahé mívá účinky na čivy a svaly
a spůsobuje neuralgické bolesti

Posilněte svaly své se St Jacobs
Oil a zamezíte i odstraníte ihned

bolest

— Pánové F Jelínek a Janouch
z Wilber byli zde minulý týden
— a přijdou zas

— Pan ' F Náprstek bývalý
občan zdejší který nyní již po
kolik roků přebývá v Cheyenne

Wyo kdež jest řiditelem hudby
zavítal sem v sobotu a četní jeho

přátelé mají příležitost s ním se

potěšit
— Syn pana Vác Skočdopole

z Munden krajana a dávnoletého

přítele red t 1 byl tu minulý
ttf-d- en

podívati se na výstavu a pro
hlédl si jí důkladně a k svému

uspokojení
— Rev E Bouška farář z Tá-

bor S D byl zde minulý týden
navštíviti četné své přátele i zná-

mé jakož i podívati se na výstavu

Jak nám sdělil lituje velice že

český den nebyl položen na jiný
den nežli sobotu jelikož násled-

kem toho nebude se moci zúčast-ni- ti

Též jsme od něho zvěděli

že krajané z okolí Tábora staví
tam nový velký a nádherný kostel

na kterýž bude náklad obnášeti

aspoB $25000
— Pánové A Rynda z New

Prague Minn a J G Koch z

Herman Minn zástupci pozem-
kového jednatelství Lundova kte-

réž má pozemky na prodej v

střední části západní Minnesoty

byli včera v Omazé a odjeli dnes
do Wilber a některých jiných
českých osad Vyrozumíváme že

pan Jos Kavan přijal místní jed-

natelství pro tyto pozemky u

— Slečny Anna Borecká a Syl-v-n

Sadílkova z Wilber přijely mi-

nulý pátek na prohlídku výstavy
Líbí se jim tu velice

— Slečny Emma a Anežka Stří-tecký- ch

ze Cedar Rapids la me-

škaly v těchto dnech v městě na-

šem návštěvou za účelem prohlíd-

ky výstavy Jsou hostem u p J
W Zerzana

1

U Canton JunctionMass vy-

šinul se v pondělí z kolejí poštov-
ní rychlovlak při čemž 3 zřízenci

usmrceni a 5 poštovních zřízenců

raněno

V Des Moines la stávkují
pouliční prodavači novin a sice

nechtí prodávati tamní 'Daily
News' pokud požadavkům jejich
vydavatelstvem vyhověno nebude

Z Washingtonu oznamuje se
že gen komisař pro sžětovou výsta-
vu pařížskou není spokojen s část-

kou na obeslání výstavy té kong-
resem povolenou —$650000 —a že

dalších $350000 k úČeli tomu ati

hodlá

V San Francisku objeven byl
prý tajný spolek japonský Wa-kaya-

Jin Kai kterýž prý jest
bandou darebů kteří krádeží vy
díráním a vraždou se živí

Parníkem 'Hiawatha' kterýž

jak známo vyslán byl za účelem

pátrání po mrtvolách utonulých
cestujících nešťastného parníku
'La Bourgogne' přiveženo do Ha-lifa- x

N S ve čtvrtek 30 mrtvol
za účelem pohřbení načež znovu
k ostrovu Sable odpluto

Pan A Z Donáto
vydá se tento týden na cesty V

zájmu listů našich Navštíví nej-pr- yé

St' Louis Mo pak Ed-

ward sville a Colliusville potom
Kaosas City načž zajede do

Oklahomy Odporoučíme jej
přízni našieh rodáků

V úctě

Vydavatelstvo Pok Západu
Hospodáře a Knih Americk

Španilsko přijalo podmínky

Po několikadenních poradách

přistoupilo' konečně usnesením

svým v neděli ministersto španěl-sk- é

se schválením královny-vla-dařk- y

na podmínky položené

presidentem McKinleym co základ
k uzavření míru a očekává se že

dnes podáno bude naší vládě for-

mální ohlášení k tomu cíli zástup-
cem Španělska vyslancem fran-

couzským Plné znění usnešení

odpovědi na které v ministerstvu
usneseno bylo není ovšem známo

ujišťuje se však že ŠpanČlové při-

stupují bezvýminečně na všechny

čtyry podmínky položené presi-
dentem McKinleym ohražujíce se
však že okolnostmi nuceni jsou
tak učiniti ač ani nevyhledávali
této války aniž k ní podnětu dali

nýbrž dohnáni bj li k ní jednáním

Ameriky Dále navrhuje se za-

stavení dalšího nepřátelství tak

aby se usnadnilo budoucí vyjedná-
váni a navrhuje se ustanovení ko-

misařů kteříž by porady své v Pa-

říží odbývali Jest tedy pravdě
podobným "že stojíme na práhu
skončení války ač jestli vyrozumí-
vá Španělsko že dříve nežli zasta-

veno bude nepřátelství s naší

strany musí Kuba i Porto Rico

býti úplně v moci naší ?

Kdyby proti očekávání odpo věď

Španělska až předložena bude

nebyla určitou hodlá president
vzíti nabídky učiněné zpět a dát

Španělsku na srozuměnou že až

prošiti bude o mír znovu budou

i položeny podmínky přísnější Bu-e2p-- li

odpověď Španělska bezvými-nečný-
m

přijetím naších podmínek
bude nepochybně požadováno né

vzdání se velitelů Kuby
i Porto Rica á co možno brzké od-veže- ní

španělského vojska do

Evropy Zda-l-i v tom případě
požadováno bude vzdání se tak

jako armády Toralovy se slože-

ním veškeré zbraně o tom nebylo

posud rozhodnuto Vzdání se

bude nepochybně předcházet! po-

depsání společného protokolu
Tím ovšem nebude mír sám

ještě uzavřen a spečetčn nýbrž

pak nastane teprve vyjednávání o

týž a jeho podrobnosti ač lze o

čekávati že jednání toto nebude
míti v zápětí takové obtíže aneb
nesnáze jež byly by nepřekona-

telnými VŠak jsou tak mnohé

záležitosti ještě k vyrovnání že

lze očekávat! značně průtahů ve

Gate City Vyjeli ovšem zeSant
iaga Jízda přijela ze svého tá-

bora do města po poledni a ubíra-

la se bez meškání na lodě v přísta-
višti kotvící činíc tak s pravou
rozkoší Tři další lodě odpluly
včera a dvě odplují zítra Vláda
totiž odeslala veškery možné lodi

transportní jež postrádati mohla
z Ponce do Santiaga Tyto po-jmo-

uti

mohou 6540 mužů kdežto
lodě jež u Santiaga již se nalézaly
odvézti mohou skoro tolikéž tak
že ještě během tohoto týdne odve-žen- o

bude ze Santiago 12000
mužstva našeho Pouze jen ti co

jsou zdrávi budou vzati na lodě
kdežto ti jenž trpí žlutou zimnicí
aneb jinou nakažlivou nemocí bu
dou tam ponechám pokud by ne

byli pozdraveni tak aby cestu na

stoupiti mohli Jízda kteráž na-

zpět odeslána-
-

jest nechala koně
své tam a pouze koně důstojnické
vzaty bylý na palubu Ostatní
konstvo zůstane pod dohlídkou

gen Wooda co vojenského gu
vernéra Po jízdě dopraveni bu
dou sem nejdříve následující plu
ky: první illinoiský první Distrik
tu Columbie 71 i new yorský 9
a 2 massachusettský osmý illi

noiský a 33 a 34 michiganský
Všechny stany budou ponechány
na Kubě a šatstvo i lůžka jež by
molhy snad chovati nákazu bu-

dou zničeny Vojsko dovezeno
bude na Montauk Point severní
to konec ostrovu Long Islandské
ho táhnoucího se od New Yorku
na sever kdež se zřizuje pro oče
kávané vojsko tábořiště Veškeré

vojsko jest jak útrapami válečný
mi tak i nezvyklým podnebím vy
síleno a doufá še že pobyt ve zdra
vém vzduchu přímořském půjde
mu jak náleží k duhu a že se tu v
brzku opět zotaví

Námořníkům se daří dobře

Admirál Sampson podal násle-

dující úřadní zprávu datovanou
dne 6ho srpna: Námořnictvo je
při dobrém zdraví Nemocných
je pouze 2)6 procent Lékaři
lodní podávají zprávu že námoř-

nictvo jest v lepším stavu pro
službu v tomto podnebí teď nežli

bylo když přijelo v červnu Zdra-

ví eskadry u Guantanamo jest ob-

stojné Nemocní tam čítají asi 3

procenta Všeobecný stav zdra-

votní mužstva na lodích poněkud
od Července poklesnul To není
následkem nějakých panujících
nemocí nýbrž jest to spíše ná-

sledkem napjetí a neustálého úsi-

lí v nichž se tak dlouho nalézali

Tomu spíše než čemu jinému lze

přičítati jejich nynější oslabení

Nemyslím že jtst zapotřeby po-sla- ti

námořnictvo k severa Všech-

no mužstvo snášelo nesnáze spů- -

I

k
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moce též značnou měrou zmáháti

a proto hledí 'také netrpělivě
vstříc brzo-l- i do vlasti odvezeni
budou

Maria Teresa vyzvednuta

Již v sobotu došly zprávy že

podařilo se španělskou válečnou
loď Infanta Maria Teresa z hlubin

mořských vyzvednouti a splavnou
učiniti Její stroje a kotle shle-

dány byly v dosti dobrém pořád-í- c

u a bude prý v brzku vypravena
do Norfolku pomocí své vlastní

páry Nyní pracuje se o vyzved-
nutí Cristobal Colonu Na Ma-

rii Terese prý nalezeno zař 10000
španělských peněz

Na Porto Hicu

Zpráva o dobytí města Guya-m- a

nedaleko přístavu téhož jmé-

na byla předčasnou a nepochybně
bylo to spletení obou jmen přísta-
vu se jménem města Guyama

dobyto bylo teprve minulý pátek

generálem Hainesem kterýž se

čtvrtým plukem ohioským a tře-

tím illinoisským vypravil se z

Arroyo Guyama jest šest mil pd
Arroyo vzdálena a když bylo v

polovici cestě narazilo vojsko na-

še na Španěly kteříž znajíce kaž-

dou píď země skrývali se kde mo-

hli odtud proti naším útočíce

Vypuzeni byvše rozprchávali se

aby se opět dále v jeden šik sra-

zili Dynamitová baterie ohio-skéh- o

pluku osvědčila se velice

vydatnou Ač v druhé polovici
celé cesty šlo vojsko ku předu za

neustálého potýkání se byli pou-

ze jen tří z vojínů našich raněnu

Jeden Špančl nalezen byl mrtev a

ďva ranění byli zajati má se však

za to Že ztráty jejich byly větší

než to Obyvatelstvo město Guya-

ma uvítalo vojsko naše též s jáso-

tem Sotva ale že v městě vztý-

čena byla vlajka americká počalo

španělské vojsko znovu na naše

útoČiti a trvalo dvě hodiny nežli

na dobro zapuzeno bylo
Soudobně s vydáním se na po

£V liezi tím co k míru se schyluje

fostávi se ve válčení a posily vy-

týUjí se na Porto Rico generálu
Mi!esovi tak jako by se o mír ani

nejednalo
Vojsko t Kuby se vrací

V nedlli započala doprava ar-xzi- ly

naší z Kuby zpět ku bře-ti-m

americkým a sice vyjel pluk
jízdy tak zvané pa- -

tlzLi jízdy aneb hrubých jezdců
ca dcrravnfch lodích Miami a

pA
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