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byl tuhý boj a my ztratili asi 40 í Sekretář pokladny rozhodl že

"iTuhý třídenní zápas u Manily Frenik

Kejvětší boj jak
má nejVutší ŽELEZÁŘSKY OBCHOD

v So Omaha i 2408 N ni - Telefon: 162

Upozorňuje ctěné rodáky že má velkou zásobu "Herrick" ledových
skříní "Jewel" gasolin kamen ocelové renče Jlajesiic" drátěné ploty
drátěné letni okenice a dvéie atd Kdo hodlá stavěli nechť mne naviti ví'
prodám vše od železa lacino a na splátku Též prodávám semena k atfPovstalci donuceni byli k ústupu avšak posud nepotřeni
Opatřím vám žlábky pod okap střech (hleďte zásobit! se měkou vodou

Do neděle bylo 45 mrtvých a 145 raněných

Očekávaný útok proti povstal-
cům o němž jsme již minule sdě-

lili neb napověděli podniknut byl
minulou sobotu ráno Brigády

gen Otise a Hale-- a pod vrchním

velením gen McArtbura vypraveny

byly severním směrem proti po

vstalcům v úmyslu tyto rozprasm
a možno-l- i poraziti Na straně

jižní působila brigáda generála

Lawtona Americký šik tvořil

oblouk as 21 mil dlouhý v němž

nalézalo se 21000 vojínů a sice po

Koptský
-

se varn neseseaio Kamna pro domá- -

Zprávy osobni

— Minulý pátek měli jsne po-
těšení návštěvy pana Bernarda
Jonáše jednoho se zdárně prospí-
vajících hospodářů okresu Colíax
Přivezl do zdejšího south omaž-skéh- o

trhu dva náklady hovězího
dobytka ačkoliv netrefil na nej-

lepší den prodal přece uspokoji-
vě

— Včera překvapil nás návště-
vou pan Karel Palda Překvape-
ní bylo tím větší když jsme od
něho Zvěděli Ž3 iest znovu na re
stě ochodní pro závod otce svého
pana i j ťaldy z Elgin Iowa
Nastoupil totiž dřívější své posta-
vení vrátiv se před dvěmi týdny
z Kalifornie kdež dlel ze zdravot
ních ohledů a cítí se nyní opět
úplně zdráv Doufáme že bude
nyní lépe šetřiti zdraví svého
Přečetní jeho přátele a odkupníci
znamenitých výrobků ze závodu
pana raidy dojista tomu budou
povděčni že Karel ooět mezi nř
zavítá

TRŽNÍ ZPRÁVY

Ch cmgo 87 fcfcini 1899 '

Tento týden počíná plenice cenami luCní
vylíinii nelil pinoraly po několik minoleh
dul Hlurní pfiílnoo tobo jest neebjřejnl
chladné pro toto doba poíaxí a nirledkem toho
Tinlkly obavy motnych Ikod a xtrit ar rostoaci
oíimce Ozimka terreni íWo 2 pnidárá e dBM
za 73@7Jc pra kriteo 1t% a pro branec 11%'
JarkacuioS Yyitonptlana 7®71J4 atvidinatS
Q67
' KaknFice iil jeři nyni cena anetní pemijH a '

podtUtne ttoapla fiírlo l prodirá a aa ttyfO
tiJít pro květen 36 a pro červenec SSJf Koti
Helo S Jeet ca 88 t

Ovea jeet téi ceny pevně Cíelot aa 9 bili

Žito teď sootq atonpi a prodává se Jli opit
sa UK
Jtímen jest ceny ochablá a nliil aa 9191

dle Jakoetl
Lněně semeno prodává se tis 1 aa lllí seve-

rozápadní ta%
Semeno bojíuková (Umothy) prodává se m

1283 Jetelové 65

Dobytek bov4 poííná tento tjden a eenoa
ocbablon Pěkní docela vykrmeni voli Jateíní pro-

dávají se po tSSOQSSo obstojní po t6U044
prostředni t4 8®4K anedukrmeni Si 4
Volík zirnjsoa po 13 40® 175 Jateční krávy a
Jalovice 340®1 15 aápadui voli $4 S0@5&
Vepřový dobytek jert dnes ceny ponékad

si ne podstata) nltfi Pěkný tUkf
prodává se po I375@3KM a :hký f8 65@8 8X

Omxha 27 března 18W

Tak jako v trzích výcboduich byly zde v mm
týdní ceny na jateční dobytek ochablcliai Nej-vět-li

kleenoti atrpěl dobytek prostředni Pěkný
vykrmený aneb skoro vykrmený prodával M o
10 si 15 centá cíle kdelto obyčejný neb pro-

středni ai I 80 centů levněji hřivoz ta miaalý
týden byl Juk následuje:

Hov Vepř řkopCelkem tento týden llUrtO 42U1 lea6
elKem minulébo týdne V4I5 mtitt 88(41

Ceikem aa týdeu předešlý 8101 85857 oUISl
Celkem přeO třeuii týdny 116 lwM WKN

Dnea hyl přívoz dobytka slabým nepochybně
následkem klesnnti cen min t a ač v Chicaga i

Kansut City byl trh ochablý přece následkem
slabého ivorn zde míl jateční dobytek odbyt
O irý Nejlepii stádo Jatečních volá prodáun by-

lo za $5 00 kdtrito vetiina prodán byl po 1480

®I8J Jatočui krávy a jalovice placeny po
2SSa4 06avoll klím ISMjJH80 Výinluetně
jedno stádo mladých volka valících průměrem
4a liber placeno po $4-- J

Vepřový dobyte!t koncem minulého týdne
v ceně ochabnul aviak dnes má orná tro

cLi pevnějti Prodává se po tStfs&S8 K
Vejce Jsoo ceny pevnější prodávají teaalOM

©líc
Jtaslo Je oeny neiTiěnéné obyčejné domácí

11 ai li nelepií stolní 14 ai 14 a a uiaaloveo 11

aiaioentft
Urátiei Jest ceny perné 81eplc ilvá

8 ai zabité 10 aá foHc kachny a nnay ilvé
1% aá Ke zabité 8 ai luu krucaut ál vi 8 ai 10c-ta-

Hal 13 cenU
Jablka setrvávají a vysoká ceně po 1400 ai

6 50 sud
Brambory jeno ceny pevné a vyUI Pěkná t

Sytlich
7uc obyeejiiéeu Minimota Buroanka
Uoliratlske II 00 ai 105 Haané Ohio k

sázeni íluutai10
beoo Mr4 zastává v tele cent K50 ai TW

tuna
Onu koii ndává nám Nebraska Ifyda

Leatber Co i Nebraska City Jak následuje:
ťa1 Cis 3

Bolené vyleíelá kMé váhy 11b t S

býčí lib 7)i
vypáleným znám 1- " koíaké velké kuSW ai S58

" - " malá luu al IM
Cárteč ní vyleVlé % eeatu levněji nei vyle-
těli Solené syrové 1 cent levní JI nei vylezelé

St Loels 17 bvesnaum

Pienlea }t ceny značné vylit Čerrsoá (ísk)
S prodává se aa 7377 pro května 77% a pra

brax m% Tvniá Cisto BQfl8

Kukuřic Jest téi eeny poaěfcad vylil SM

WH prs kvisra 81H a Cerveaec 9t%
Hew OricaíM 17 Mistaa

Bavlna jest eaay arbaklá pmetrVdni aaS ll--

Po dobu zimy právě minulé

panovalo mnoho nemocí mnoho
žaludečních nesnází nim nyní lze

předpokiidati Ku zmírnění a za-

mezení takých není lepšího Uku

jako
-

jsoa Dr August Koeaigs
Hamburger Tropfea Útinksjí aa

játra a žaludek a rychle

Povstalci zničili mosty což vadí

našemu dčlostřelectvu a vozataj
stvu Naše voje stály vstříc sou
středěnému vojsku na severní

straně jemuž velel sám Aguinal
do a zahnali je se značnou ztrá
tou Povstalci zanechali skoro

100 mrtvých v poli a mnozí za

jatci i drobná zbraň padli nám do

rukou Naše voje půjdou ku předu
ráno"

Výsledky tohoto třídenního zá

pasu od soboty časně rána až do

pondělka do večera lze áhrnouti
v následující: Naše armáda měla
v úmyslu Zd3kočiti povstalce kte
řl soustředěni byli u Malabonu
asi 5 mil od Manily Mezi tímto

jejich stanoviskem a Šiky ameri-

ckými byly nesčetné záseky a zá

kopy tak že povstalci bojovali
stále z úkrytu kdežto naši musili
stále na ně útočiti bez ochrany
Zaskočení nepřítele se nezdařilo
neboť týž ustoupil a stahuje se

zpět k sídlu vlády
-

povstalecké
k Malalos asi 20 mil od Manily
vzdálenému Naše vojsko stíhá
a pronásleduje stále nepřítele a
dostihlo již a obsadilo Malialao

jež jest 12 mil od Manily Po-

vstalci tedy ustoupili as 15 mil a
naši postoupili as 8 mil Úmy-
slem jest patrně pokračovati v

útoku a povstalce buď poraziti
aneb rozprášili a obaditi Mala
los sídlo vlády povstalecké

Mezi jmény padlých a raněných
jež až dosud byly sděleny neshle-dávám- e

jmén českých Z pluku
nebrasského sděluje se o zabití
seržanta Poora a ranění 21 vojí
nů V 22 pluku pěchoty pluk
Egbert zabit a 21 vojínů raněno
Z Montanského 4 zabiti 15 ra
něno Z Oregonského 5 zabito

47 raněno Z Kansasského 5 za
bito 14 raněno Z Minnesotského
12 raněno Ze So Dakotského
8 raněno Z 3 pl dělostřelecké-
ho 5 zabito 28 raněno atd
Počet padlých a raněných za

neděli a pondělí udává- - se na 3 za-- i

bité důstojníky a 25 mužů : raně

ných bylo 9 důstojníků a "
203

mužů Jelikož v dle nedělních

zpráv čítalo se již 26 mrtvých a

150 raněných bude asi všech za

ty tři dny přes 50 mrtvých a přes
300 raněných

NOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
— i—— t

POLITICKÉ

Z Washingtonu

X Zdi se že vyslanci společno
sti výstavy Větší Ameriky nepo-
chodili zde tak dobře jak se zprvu
rozhlašovalo Je sice pravda že

různé odbory přislíbily pomáhati

při sbírání předmětů pro výstavu
ale správa výstavní musí nésti

všecky výlohy s tím jakož i s do-

pravou spojené

í Konsul náš v Čí-F-ů sděluježe
rozvodněním se Žluté řeky způso-

beny byly strašné spousty a na

200000000 Číňanů postrádá
potřeb životních Živí

se kůrou vrbovými proutky ko

řinky a podobnými věcmi Výbor

vynikajících Číňanů obrací se k

cizině o pomoc Hlavně Žádá ku

kuřici na níž trpící obyvatelstvo
je zvyklé a jejíž úroda ve Spoje

ných Státech vždycky je hojná
Domácí obyvatelstvo jež uniklo

pohromě učinilo všemožné pro
ubožáky ale prostředky jejich jsou
již vyčerpány Tak na příklad
jedna firma v Cí-F- ů rozdělila

{70000 na hotovosti a to 000

pytlů kukuřice ale to všecko ne

postačuje

t V pátek přijel sem nový me

xický velevyslanec Dan Manuel

Azpirez nástupce zesnulého seňo
ra Romera Azpirez jest prvním
velevyslancem mexickým neboť
zrovna když na povýšení tom obě
země se dohodly Romero zemřel

% Sekretář námořnictva požádal
slečnu Marion Cockrellovu dceru
senátora missourského aby po-

křtila novou bitevní loď Missouri

jež budována jest nyní v Newport
News Loď tato spuštěna bude
na vodu v října

% Poštovní odbor rozhodl se
zaříditi americkou poštovní linií
od průlivu Prince Viléma skrze

krajina podél Měděné řeky do
Cirde City v Klondika vzdálenost
to 595 míle Kontrakty na dodá-

vání pokora! sánlck budov přijí-

mány do 14 doba a

nadále provázky na vázání snopků
obilných připouštěny budou z Ka-

nady do Spoj Státy beze cla

President McKinley popřeje
pro si letos v letě delších prázdnin
a navštíví Yellowstone park a růz-

ná místa na pobřeží Tichého

oceánu
' McKinley a Roosevelt Bryan

aSchley?
V Atlantě Ga na cestě z Ha

vany zastavil se včera poslanec
James Ha jiilton Lewis s na dotaz
kdo dle jeho náhledu budou kan

didáty obou velkých stran v příští
národní volbě odpověděl že re

publikáni nepochybně nomiuovati
budou MrKinleyho za presidenta
a Roosevelta ža místopresidenta
kdežto demokratický lístek zníti

prý bude "Bryan a Schley"
Demokratičtí pohlaváři v poradí
lir t i t tvv j£ryan a nyvaiy guvernér

Stone z Missouri přijeli v neděli
večer do Hot Springs Ark a uby-

tovali se v hotelu Eastmanově
Pěkně po tichu sjeli se do Hot

Springs jiní předáci stříbrařského
hnutí jako senátor Mantle sená
tor F R Pettigrew z Jižní Dako-t- y

or Fred T Dubois
z Idaho J H Reagan

Texasu a podobné veličiny
John C Sheehan za nepřítomno
stí Crokarovy vůdce Tammany
Hall odložil svůj obmýšlený od-

jezd do New Yorku o týden
Včera konána byla v jednom z

místních hotelů důležitá porada

Otecni vlastnictví drán

Obě sněmovny michiganské
přijaly McLeodovu předlohu kte
rou dovoluje se obci Detroitské

pronajetí neb vykoupení poulič-
ních dráh v kteroukoli dobu v

příštích dvaceti letech Není po
chybnosti že guvernér Pingree
předlohu podepíše

KRONIKA UDÁLOSTI

Joba Sherman

přestěhován byl v pátek ráno v

přístavu sadtiagském z parníku
Paris na křižák Chicago bez všeli-

ké nehody Nemocný provázen
jest F B Wiborgem Dr Magee
a ošetřovatelkou Očekává se že

křižák přirazí dnés do Fort Mon-ro- e

Va kam odejela už dcera
Shermanova pí McCallum

Také právnický argument
Ve Sweetwater Tex právník

F P Woodruíf postřelil soudce

Johna H Cochraňa poněvadž týž
odepřel mu schválili zmatečni
stížnost v nějakém případě boud-

ce Cochran postavil se k obraně
ale v tom již střelen byl Wood-ruffe- m

jenž bleskurychle tasil
a též jistý R P Matt pří-

tomný náhodou v síni byl zasa-

žen jednou z kulí Woodruíí dán

byl pod {3000 záruky Soudce

Cochran býval svého času mluv-

čím texasského sněmu a v roce

1894 ucházel se také o zvolení za

guvernéra

Osudný požár

Při požáru kterýž vznikl ve

strávním domě paní Nolanové v

Memphis Tenn v pátek čtyři
lidé zahynuli a několik bylo zra-

něno Jména mrtvých jsou: Paní

Lily Chopin 35letá Roy Chop a
toletý Chester Chopin 4letý
Thomas Bull 6oletý Pokud zná-

mo šest osob bylo popáleno neb

poraněno při skoku s oken a jed-

na neznámá ženština se pohřešuje

jež nepochybně zahynula v zříce-

ninách Thomas Bull vynikající
Člen Velké armády republiky a

muž zámožný přišel o Život při

pokusu zacbrániti paní Chopino-
vou a dítky její

Stříleni černocha pro zábavo

John Webb a Will Toney dva

černošští chlapci asi 1 Sletí byli
usmrceni v neděli a jejicn dva

soudruzi těžce poraněni
'

bílými
zaměstnanci z bavlnáren v Edge-fiel- d

blíže Charlestonu Již Kar

černoši nezavdali nejmenší příči-

ny k osudné střelbě Běloši pa-

trně Záoušeli jak jim to půjde
až ukáže se "nutnost" nějakého
Černocha lynčovatl

Zavrailia v soiakn
' Nedaleko Orťgon Ho zavra-

žděn byl v neděli v noci Samuel

Crow 761etý podivínský stařec

neznámými lotry kteří hlavu jenu
rozbili (optikem od sekery Lou-

peš byla pohnutkou zJočiuu ne-

boť v okolí panovala domněnka

obyčejné v neděli

jedou míli západně od Caloocanu

po jednu hodinu Minulou noc
asi 1000 povstalců opustilo Mala-bo- n

nejspíše v očekávání že bude
nafi z lodí stříleno a zanechali jen
několik mužů aby zapálili město

Brigádě gen Wheatona bylo ne
možno zabrániti ústupu povstalců
následkem přirozených překážek
a silného odporu Sloup kouře

ph rozednění byl první známkou

úmyslu nepřítele avšak jiné ná-

sledovaly v různých místech a

všechny spojily se v jediný oblak

kdýž Malabon po vyklizení byl na
všech stranách zapálen Plameny
hořících mlýnů na rýži a jiných
budov bylo viděti zřeteliě z Ca-

loocanu vzaor silnému světlu slu-

nečnímu O jedenácté hodině před
polednem jediná budova důleži

tější kteráž nebyla zničena ve

středu města byl velký kamenný
kostel a k polednímu rozžehnuty
byly nové ohně v chatrčích na po-

kraji Malabonu Mnozí z povstal-
ců hledali ochrany v předměstích
Nabotas a Casad aneb byli zahná-
ni dále na pevninu střelami z lodi
Helena Callao Ningdapon a La-

guna de Bay Mezi tím brigáda
gen Wheatona držela pobřeží až
k řece avšak nebyla v stavu spra-vi- ti

most kterýž byl zničen nepří-
telem aniž postoupiti ku předu
následkem odporu kladeného z vý-

šin na druhé straně

Úmyslům obou generálů Hale--e

i Otise jichž brigády tvoří fliyisi
gen McArthura vadila velice
drstnost krajiny před nimi čehož

využitkoval nepřítel tak že útoče-

ní proti Novaliches a Polo bylo
velmi zdržováno ač pravé křídlo
divise se roztáhlo a hnalo před
sebou nepřítele v severozápadním
směru "
Hlavní stan generálaWheatona

byl minulé noci půl míle jižně od

řeky na dráze Břeh na druhé
straně chráněn byl srubem a

a časem děla hřímala i

drobná střelba mířena přes řeku
Konečně pionéři pošinuli kon-

strukční vlak až k mostu jehož
železná kostra zůstala státi a po-
čali klásti podlahu Mezi tím

druhý pluk oregonský překročil
řeku na levo a 22tý pluk pěchoty
na právo od mostu Tu byla

krajina ponenáhlu stou-

pající na půl míle vzdálenosti ku

Malinta ležící na výšině Před
vesnicí byla silná povstalecká o

pevnění avšak Filiprfiané nebyli
k uvidění 22tý pluk pěchoty
blížil se kosmo kdežto generál
Wheaton se svým štábem byl blíz
ko za ním Když byli Američané
na 300 kroků od zákopů počali
FilipíBané náhle silnou hromad-

nou palbu 22tý pluk kterýž dr-

žel střed utrpěl značně však za

pomoci OregoBanů na levo a Kan- -

sasanů na pravc v houštinách
udržel se a postupoval vzhůru hu
stou travou za prudké palby

Předvoj gener McArthura tře
tí pluk dělostřelecký a pluk kan-saský- ch

dobrovolníků přirazil ku

brigádě Wheatonově brzy po vze-

tí Malinty a ubíral se dále po
cestě k západu Vo

jínové byli velice vysílení a mnozí

padali následkem vedra kteréž

bylo nesmírné Mrtví a ranění

byli sbíráni a dopravováni v no-

sítkách Číňany přes řeku ke vla-

ku
Divise generála McArthura po

kročila ku Polo Druhý pluk ore-

gonský srazil se tooo Filipí&any
západně od Malinto kteří ustu

povali z Malabonu Nepřítel za

ujal postavení za Čtyřmi řadami

zákopů avšak byl zatlačen po
jednobodinové silné palbě
Třetí pluk dělostřelecký kterýž

působil co pěchota se dvěmi děly
t Utah a plukem kansaským měli

tuhý boj východně od Malinto

O boji pondělí ím došla následu-

jící fiřadaí zpráva od velitel Oti--

"McArthur drXíUaliaiao do

a a nenecoie ji teči poaei staveni bdj

že Crow byl vslmi bohat a Že pe-

níze doma choval Jaká byla ko-

řist vrahů známo není

Ze sucha — povodní
V Kalifornii obávali se že su-

cho zmaří všecku úrodu ale od

minulé neděle prší jim na severu

tak důkladně že tu "boží vlaži-čku- "

posílají do jistého místa

kde je hodně horko Mnohé ní-

žiny byly už zaplaveny rozvodně-

nými potoky a řekami a voda stá-

le stoupá V Santa Cruz přízemí

některých domů byla zaplavena

mosty a hráze strženy a trati

úzkokolejné dráhy na několika

místech zasypány jsou lavinami s

rozbředlých úbočí horských V

okr Santa Clara 2 města při záli-

vu Alviso a Milpitas jsou pod
vodou a též čásť Gilroy v jižním
konci údolí je zaplavena

Úmrtí „slavného" švindléře

V Butte Mont zemřel v ne-

děli George Bidwell starší z ch

bratří kteří s několika

spojenci proslavili se ošvindlová-ní-

banky Anglické o pět milio-

nů dollarů pomocí padělaných ji-

stot Skonal na zápal plic po

dvóutýdní nemoci Mladší Bid

well zemřel před dvěma týdny a

to byla těžká rána pro George
Obě těla nalézají se v pohrobni-cké- m

: závodě a pohřeb nejspíše

v} strojen bude okresem Bid-wello-

jmění své podvodem zí-

skané pozbyli různými dobro

družnými spekulacemi a zemřeli

prý v chudobě

Plemenná válka

V krajině - podél Little River v

Indiánském území vypukla ple
menná válka Sedm černochů

bylo již usmrceno dva zmrskáni

a ostatní prchají přes hranice do

Texasu a kam jenom mohou Ten-

to neutěšený stav věcí zavinili prý
černoši sami Po delší dobu řá-

dili v okolí jako zběsilí kradli

loupili a ani vraždy se neštítili

Trpělivost bělochů došla když
zabit byl James Stockton černo-

chem Duckettem kterýž také pro
zločin svůj byl lynčován To Čer-

nochy hrozně popudilo a proto
usnesli se vykonati na běloších

krvavou pomstu Náhodou plány

jejich byly předčasně picrazany
bílí osadníci vyzvěděli jména spik-lenc- ů

a zahájili proti nim tažení

s výsledkem výše uvedeným Sil

né družiny ozbrojených mužů kři

žují krajinou a kdekoli dopaden

jest Černoch o němž se ví že po-

dílel se na spiknutí ku vyhlazení
bělochů proveden jest s ním

krátký proces Jména mrtvých

jsou: "General" Duckett Edwin

Goodwin Adam Kiog Joseph
Jones Benjamin Jones M Jones
a černoch jehož jméno nebylo

zjištěno Joe Kiog a John John
son byli vymrskáni z okresu Mezi

černochy zavládlo veliké zdě'ear
Ve čtvrtek o půlnoci na třech

plných vozích přejeli přes Červe

nou řeku a uchýlili se Texarkany
— Blíže Silver City v okresu Ya-zo-o

v Mississippi tři černoši Mi--

nor Wilson C C Reed a Willis

Boyd byli ozbrojeným davem vy
rváni Šerifovým zřízencům po-

stříleni a naházeni do řeky čer
noši tito byli vůdci výtržnosti na

plantáži Midnight kde na bělochy

bylo stříleno na veřejné cestě

Roosevelt před komisí

Nejdůležitějším svědkem před
komisí v New Yorku byl guvernér
Roosevelt velitel "drsných jezd
ců' Se tvou vrozenou rázností

prohlásil Že maso v krabicích ne-

bylý k jídlu že po něm vojáci sto-

nali a ie maso prochlazené oebylo
o mnoho lepší Doprava na Kubě

byla prý baaebná tak ie mužstvo

kolikráte trpělo hlad Vůbec od-

soudil Roosevelt odbor stravova-telsk- ý

nn celé čáře Komise po

vyslechnutí několika svědkt na

Govrnor's Island odjel 00
Wastía-toa- ia

obou stranách řeky Passig
Povstalci očekávali útok tento a

připravovali se nafl již po několik

týdnů Za tím účelem zřídili mno-

hé řady zákopů kteréžto hájili

houževnatě púsobivše útočícím

mnoho ztrát
O boji sobotním podal velitel

gen Otis následující úřadnfzprá-vu- :

McArthur se dvěmi brigáda-

mi počal postupovat! 9 rozedněním

dnes ráno proti Novalichesseve-rozápadn- ě

od Caloocanu "středu

to povstaleckého Siku Pokračoval

rychle a zdařile s nepatrnými jen

ztrátami Z Novaliches zabočí na

levo a pastupovati bude ku předu
v přiměřenou dobu Hallova bri-

gáda na staré čáře severně od

Passig působí západně od vodár-

ny Nepřítel jest 12000 mužů

silným Snažím se jim přijíti v

týl
' --

Pozdější zpráva 1 téhož dne

zněla jak následuje: Dokonalé

hnutí k severu posuď neúplné Bri-

gády Otise' Halle-- e četami

pluku jízdy setkali se s velkým

odporem v ' krajině poskytující
mnoho překážek a táboří dnes 6

mil od Polo a 6 mil od řevem
hranice vojenské z kteréž útok

započat Wheatonova brigáda u

Caloocanu zahnala nepřítele 1 li
míle přes řeku Hall na výstřední

pravici narazil též na silný odpor
ale porazil nepřítele U Caloocanu

byl boj velice tuhý Ráno bude

v pochodu pokračováno

Depeše nedělní zněly následo-

vně: "Útoky na Halla a vodárnu

minulou noc byly snadno odraže-

ny McArthur se sborem létacím

zapudil nepřítele avšak nemůže

dostatí se severně od Polo násled-

kem drsnosti krajiny To umožní

většině vojska Aguinaldiho aby
uniklo k severu však může být
že postaví se přece na odpor jeli-

kož nejlepší Část jeho armády po-

zůstávající z propuštěných zajatců

válečných z dřívějšího vojska

španělského jest tu soustředěno

3000 povstalců z jižních luzon-skýc- h

provincií též stojí v poli
Lawton se o ně postará"
Později toho dne došla následu-

jící úřadnf zpráva: "Dnešní zápas
u Polo byl tuhý McArthur se

třemi brigádami se spojil a maje
dělostřelectvo a jíidu útočil na

nepřítele : Naše ztráty jsou tak

dalece mírné nepřítele těžké"
Ještě později toho samého dne

došla následující depeše: Mc

Arthur postoupil za Newcanayan
dvě míle za Polo 9 mil od Manily
a 15 mil od Malolos Dráha bude

opraveni zítra a vojsko zásobová-

no vlaky McArthur bude po-

kračovat zítra y útočení Nyní
nalézá se v krajině otevřené Po-

vstalci kladou houževnatý odpor
z pořadí zákopů z nichž vojsko
naše musí je stále vypuzovati
Město (Manila) jest úplně klidným
a domácí obyvatelstvo zdá se býti
zbaveno obav před povstalci Jiné
zprávy sdělují o boji nedělním jak

následuje: Vojsko Spoj Států

pod brigádním gen Wheatonem

obsadilo v t hod odp Malin ta
za Tuliahan lekou po tuhém boji
Plukovník Harry C Egbert od

jibo pluku pěchoty byl zabit
Američané ztratili dnes méně oei
včera Celkem obnáší ztráta od

- započetí tohoto boje 45 mrtvých a

145 raacaých
D3ová lodic Heleaa a jiné lodi

rytlzlj tďdv do UaUboeo aai


