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Z Clarkson Neb

malá zmínka korunována jest
dokonalým vítězstvím ačkoliv ne-

byla tak krvavá jako prvá
V Maritzburgu z vládní budovy

zřízena byla nemocnice

ALLEirO

LUÍ1G BALSAM

z Ameriky sledováno jest se stra-

ny cizích vyslanectev ve Wash-

ingtonu se živým zájmem

Srbsko — Král Alexandr jest
velmi nemocen a za účelem léčení
odebral se do Vídně odkud v

nejbližší době odebéře se do Kar-

lových Varů Za jeho nepřítom-
nosti v Srbsku zastává jej rozkrál
Milan jenž ovšem nad tím se

i

dítko' až když sousedka přinesla
jí je polo uhořelé do světnice
Bylo ovšem rychle posláno pro
lékaře avšak veškeré úsilí tohoto
zachovati děvčátko při životě

bylo marné neboť ještě téhož
dne popáleninám podlehlo

HOVORNA

Pouze dotazy plným Jménem tazatele opatřeni
uujuuu povšimnuli a Odporem uopisjr
nepodepsané a anonymu! naleznou

pohodlného místa v koil

WESTON Neb — Prosím
sdělte v Hovorně proč při slově
Bůh užíváte malého 'b" V an-

glickém tisku jsem dosud nevi-

děl při slově Bůh malou písmenu
a také český tisk ve staré vlasti
uživá vesměs písmeny velké

S úctou Jan Břich

Odp: Jest zvykem že každý
kde spatřuje v bohu bytost nad-

přirozenou bytost které jest po-sluš-
en

jako otrok pána svého uží-

vá při psaní tohoto jména začá-

teční písmeno velké kdežto ti
kteří nejsou přesvědčeni že bůh

jest naším stvořitelem jenž po
smrti naší odsoudí nás buď ku
věčnému zatracení aneb ku věčné
mu blahu ti užívají při psaní toho
slova malé začáteční písmeny jako
při slově "příroda" neb "vesmír"
neb kterémkoliv jiném Že v

českém tisku ve staré vlasti užívá
se vesměs velkého "B" není prav-
dou neboť svobodomyslný tisk
užívá tam též malé písmeny při
tomto slově Velké písmenu uží-

vá se výhradně ve spisech nábo- -

žénských

LITERATURA

Národní Album v právě vyšlém
svém 21 sešitě přináší skvostná
tableaux podobizen spisovatelů
žurnalistů paedagogů historiků

vynikajících Slováků celkem 12

tabel v umělecké reprodukci ob-

sahujících na 60 podobizen pozo-

ruhodných mužů české práce ná-

rodní Národní Album vychází ná-

kladem Jos R Vilímka v Praze
v sešitech po 40 kr Předplatné
na celé dílo 10 zl jež lze i po
částkách splatiti

Zprávy spolkové
!v-- : I

Česko-X- ár HrbiUrní Spolek

odbývá svou schůzi v neděli dne
5 listopadu v 8 hodin večer ve

spolkové místnosti Dostavte se
všichni v určitý čas

F Svoboda taj

Pěvecký odbor T J Sokol

Měsíční schůze listopadová bu

de v pondělí dne 6 listopadu v

obvyklou hodinu vmístnosti České

školy J Janák taj

Fodp Sokol Tyrš ií I

odbývá pravidelnou schůzi příští
neděli 5 list ve 2 hodiny oďp v

místnosti spolkové Jest žádoucno

by se všichni členové do schůze

dostavili
Poz Omylem taj byla schůze

oznámena v Osvětě na pondělí
večer 6 list Jan Chlehorád taj

Studené vlhké podzimní noci

působí revmatické bolesti když
však použije olej Sv Jakuba ná-

sleduje jisté vyléčení

ZfcTeJlepói ze vdeclil
Po padesát let Mra WiosloVs Soothlng

Sjrup matkami podáván Jich ditkám t době
kdyt dostávají aoubky Jste vyrušováni t
noci a sbavovánl spánku churavfm oáaled-ker- a

boleni mbo plačícím dítkem? Jestli ano
saJlete sl Ihned pro láhev "Mrs Winxlow'a
Boutblna SrroD" orodkkv dostávajíc! soabky
Cena Jeho Jest neodhadnutalná Ulev! ubohé
mu trpícímu oitsu innea npoiennete se nan
matkv Vylétl Drilem sreaaluJe ialudek a
etřrva vvléél kolika smekne dásni smírní
tápal a dndásvetesil celému ústroji "Mra
Wlnlow's Hoothlní 8yrup" pro dítky snubky
doatávajlef Jest příjemné cbotl a Jest předpi-
sem jedná a nejstanichanejlepáirh tenskch
Itkarea a opatrovnic ve epoi matecn jestna nrodel u viecb lékárníka Do celém svité
Ona c láhev Buďte Jisti a požádejte o
"Mra Wlnsloa'a Soothlng gyrup

Záchvat trvala vvlééenv Záchvav a nrr- -
vmnost smlsl po Jednodenním utlvánl Dr
Rhne' Grest Nerve Restorer Zatlete si oro
$2 00 láhev na skoolku Ondrilte 11 zdarma
Ir k-- kUlnc Ltd S31 Arch Sk Phlladelphla
Pa HlODTWtf

Na proděl t%Z?°l:&tí'k£g&
velmi tetnt Čechy osazené osadi Té dobré
mimo aro právníka Hlaste se pod ilfma:
Jednatelství ct Pokrok Západu Oi aha
Neb aiifxi

a vfce stálého vftHkn tant-lujem- e

kaldémn kdo pre-vva-

Jednatelství nalirb1 viatoaeckjcb lovec kýrh
pKrodnírh a náhnCentých
obraai Nemějte lidné oba
vy snsd pred ztrátou

O S flLBEHMANS
PS St Paul Minnesota

5 10 a 20 akrové tabra4alrk faray
a prodet neb vJWaa Poaemek lettf asi 4 neb
i mil od Doath Omahy a Jest
tviáJti prtpÍMbea k pěstováni seMs a ovoce
Na smemku Jest néno lesa V almi máieta se
véaoveU milení Dobré idoly v swblíti Prodá
se aa snadné splátky aneb vymění ta JiaJ
msjetek JNOJ tXARKE
UTl K--la tl Board of Trade Bldr

OMIHA NÍB

JOSEF TUČEK
ištarti Wnll i Gzzt tel
' v Male tOIS lstfc St

Iky barvy oieja ttMresk la kyt kartáče
vtek tfesba vlna a hbovlsy pro lékařské aw
wreys-- s

Telegraf lek

Rakousko- -Uhersko — Na nátlak
císaffiv budou provedeny volby
do delegací ještě před odročením

říšské rady což jest také touhou
německé strany která se obávala

Že volba tato bude provedena v

zemských sněmícb čími by
ovšem mohlo se státi že vý

sledek jejich nebyl by býval
Němce valoě uspokojil — V po

litických kruzích udržuje se ne

ustále domněnka že chystá se na

carských statcích schůzka třech

panovníka a sice ruského cara

rakouského císaře a císaře něme

ckého S císařem rakouským
pozván byl prý zároveň také
arcivévoda František Ferdinand

jenž vyhlédnut jest za příštího
císaře rakouského — O příčině
smrti rakouského korunního prin-

ce Rudolfa stále ještě se mluví

Dle nových zpráv jest prý skuteč-

ností že princ Rudolf zavraždil
svou milenku Vetserovou a pak
sám sebe se světa sprovodil uči-

nil prý tak ale teprvé tehdy když
císař František Josef mu svěřil že
Vetserova jest dcerou císařovou a

tudíž sestrou Rudolfovou Ze
zoufalství odebral se prý do

Meyerlingu kam pozval též Vet-

serovou kde udála se katastrofa
— Císař má neustálé nesnáze s

členy své rodiny neboť vypráví
se že arcivévoda František Fer-

dinand hodlá oženiti se s hraběn-

kou Chotkovou vzdor tomu Že

císař vzpírá se tomu zuby nehty
— SBatek arcivévodkyně Štěpán-

ky s uherským hrabětem Lonya-ye- m

odbýván nepochybně nebude

poněvadž Štěpánka rozhodla se v

poslední chvíli že protiviti se ne-

bude valí svých rodičů a rakou-

ského císaře — Hrabě Thun

bývalý ministr-preside- nt rakou-

ský ožení se v prosinci s dcerou
knížete Lobkovice nejvyššího
maršálka království českého

j Nlmecko — Příští neděli oče--t
káván bude v Postupimi car s
xcarevnou aby učinili návštěvu
'německému císaři Návštěva tato
bude však rázu čistě soukromého

Neznámí pachatelé zohavili so-

chu před zámkem v Postupimi se

nalézající a policií není možno

pachatelů se dopátratí — Před
seda německé společnosti míru

hrabě Bothmer zaslal anglické
královně telegram v němž prosí
ji aby přijala prostřednictví Spo-
jených Států ve válce s Transvaa-le- m

—- Vláda německá zanáší se

opět plány rozmnožili své loď-

stvo Časopisy zaměstnávají se

otázkou touto více než kdykoliv

před tím

Itálie — Počátkem tohoto tý-d- oe

započal v Římě soud se třemi

italskými poslanci sněmovními

kteří obžalováni byli že překáželi
úřadníkům ve volebních výko-

nech Poslanci tito Prampolino
Morgani a Bissolatí byli v době

kdy jednalo se o přijetí zákona

jímž omezováno jest právo shro-roažďov-

ve sněmovně v ci

a v příhodné chvíli vyra-

zili sluhovi z rukou skřínku
hlasovacími lístky Soud tento

urychlen byl jedině z té příčiny

aby mohli obžalovaní místa svá ve

sněmovně zaujati jelikož tato
otevřena bude dnem 14 listo-

padu

Španflsko — V Madridě způso-

bilo značné překvapení prohláše
ní hraběte d Almades-- e že v sou-

ostroví filipínském náleží dosud

Španělsku tři ostrovy jež nebyly
ve smlouvě se Spojenými Státy
zahrnuty Jsou to dva ostrovy
Batanes rozprostírající se severně
od ostrova Luzonu a ostrov Cala--

yan Ve Washingtonu neupírají
že tomu tak není avšak praví se

že ostrovům těmto není třeba vě-

novali žádnou pozornost jelikož

jsou pouze řídce obydleny obchod

nevede se tam téměř žádný a pů-

da nehodí se ku praktickém
vzdělávání

Rusko — 'Novosti'' uveřejBují
zprávu že ministr financí M

DeWitte oznámil řiditelům sou-

kromých úvěrních ústavů že ru-

ský stav finanční jest mnohem

lepší než francouzský neb angli-

cký DeWitte vyjádřil se též Že

nespokojenost nynějšími finan-

čními poměry světovými nespočí-

vá v tom že peníze téměř ve všech

zemích jsou drahé jak někteří
finančníci se domýšlí — Do Re-va- lu

připlula v těchto dnech ame- -

rická loď jejíž náklad spočíval ze

samé kukuřice Toto jest první
náklad kukuřice sem přivezený
vlak v oejbližií době očekává e

do téhož přístavu dalších osm

parníků vesměs oilladetn ku-krt- ka

ZizizU tťrzi rfreir

do Lindsay Neb

Díkůvzdání

Uctivé poděkování rodině
Psotové u Linwood Neb za
jich přátelské nás pohoštění v
neděli dne 29 října t r Byla
to krásná posvícenská beseda
na kterou dlouho všichni pama-
tovali budeme Dále díky všem
ostatním přítomným krajanům
a jich paním za milé se s nimi
setkáni a veselé s nimi pobave-
ní Vzdávají uctivou poklonu

Frant Rotmarin
Jo M Mundil

Jos Tomef

Aloi Nlmee

Vyslovení soustrasti

Tímto vyslovujeme hlubokou
soustrast milené sestře naší

KATY VOCÁSKOVÉ

nad úmrtím drahé matky její
Barbory Aksamit která u vyso
kém věku 90 roků v Crete Neb
na věčnost se odebrala Doufajíce
že čaa žal milé sestry naší zmírní

znamenáme se

Jménem háje Palmové Dřevo
čís 7 Kruhu Dřevařek

Barbora Racek )

Eleonora Ebel f '?Dor
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PLES
uspořádá

I Spolek sv Ludmily č 46
XT 7 Z A

v úterý 21 listopadu '99

ji V SÍNI p J W HROCHA

VSTUPNÉ OSOBA 25c

+ Každá dáma jest žádána pflnéstl se--

f bou ústřižek tástirky v obálce
T K hojni náviteve v úctě ive

Pořádající výbor
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2 Sbor Boleslava č 60 JČO £

na den amerithiho poničeni
civritK 30 tutopaau '99

Y NOYÉ SOKOLSKÉ SÍNI §
O najlžnf 13 ulici ' 3t

O VSTUPNÉ: Pána dámou SOc St
tt Daliídáma %c O
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1
jt Chutná sákusky a nechybíc! výtečná 5
O posvioenská koláře budou přítomným af
ff v hojnosti podávánv ZároveB postará- - n
O no I o výtečnou hudbu a občerstvení af
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Peníze!
!

Kaidj kdo má penise přeje ai dnjista aby
dostal nejlepií úroky a nejlepsl jistotu tako-
vou Jistotu kterou Ise vidět nei se peoíse
pájíf Naproti tomu tea kdo se chce penise
vydluiít oa majetek ovtem přeje sl je nanirná úmky KdVl se mohou set kati a domlu-
vit! tn kdo penise má s tin kao Je pntřebu- -

Íe jeobcum vyhoveno V mni se pajíky
piwtředkuji a proto vííchnl kdot ebti

penise piCIt na dobrou jistotu aneb se vy
dlužit nechť se a mne přihlásí

Louis Berka
934 Sfw Tark Ufe Bíd Omaha

ŠICÍ STROJE Z DRUHÉ RUKY

Vysokoraneabá 8 nfer Jako nová SSD 00
No t Wheeler Wllaoa SO

No - 400
Kejnovtlit Wh tu lí 00
Pobré " SOD
Prvé třUv Household liao
"latrer SO

immestte li s
Whitehitt too
Howe IM
Vybracai Davla lom
Welle 100
Howe tM
t Kari stroje od IISOO rshlra

Oprawjeass áid stroje vaše druhá

HEC3ASIA CTCLE CO

Skládá vydat

Neodkládejte nýcb (ontsttek kořín-

kůvyléíltl ten a roztlln kteréž

IcaSel chemicky Jssn vyttle-n- y

tak ze podrZl svou

použitím plnou léčivou vliwtnoet

Porobi poílitlvž na

ALENS plice které! násled-

kem toho vyhazuji He-

rnyLUNG povzbuzuje odmi-lová-

BALSAM ílitl krev léčí

zanícenou a podráždí- -

non sliznici posílaje
trávící netroji a dodává tily celémn tilu
takové json okamžité a uipokojivé vý-

sledky tak ze lze rníitl za vyléčeni toho

nejhoriiho kalle Neobsahuje opium Na

prodej a ví ech lékárniko

TŘI VELKOSTI

25c 50c a $100

Jen maličké strpení!

Mapy co prémie byly všechny

již rozeslány předplatitelům kteří
si jich přáli vyjma mapy Iowy a

Indiánské Territorie kteréž jsou

posud v tisku Atlasy jsme posud
neobdrželi ale čekáme je každou

chvíli Jak jsme již sdělili nalézají
se v tisku a jakmile budou hotovy
rozešleme dle objednávek Záro-

veň došly nám i nástěnné mapy

Nebrasky tyto však dojdou nás

během několika příštích dnů a bu

dou těm kdož k dostání je mají
aneb budou si je přáti rozeslány

S kalendářema jsme se též dro

bet zdrželi ale ne naší vinou

Hodlali jsme je míti již před měsí

cem a byly také hned počátkem
září z Cech vypraveny avšak ně

jak zbloudily tak že jsme jedny

obdržely teprvé tento týden a dru-

hé snad obdržíme počátkem příští-
ho tak že dojista příští týden bu

deme je moci rozeslati všem kdož
si kalendáře za prémie přejí

Vydavatelé Pokroku Západu

Iolri rndn n
Kašel jest snaha přírody aby odstraně-

no bylo nčjské dráždidlo ze soustavy dý-

chací Vybřr vhodného léku proti kalii
není tedy věcí jednoduchou Lék jenž
nejlépe na ústrojí dýchací pusobf jest

Severuv Balsám pro plíce

mající účinek utišující balsamicky čistíc
a odkašlání podporující Žádný kašel ne-

obstojí před tímto lékem Cena 25 a 50c

Nejnovějším výzkumem vědy lékař-
ské jest rychlé přemožení nastuzenin

Sererory Tabletky proti nastazeninám

mají nejrychlejší a nejtrvalejši účinek
Vyléčí za den Cena 85 ct

Na zahnání místních bolestí revma-tism- u

a zánětu kloubu jest

Severův Olej sv Gotharda

nejlepším lékem Zažene každou bolest
rychle Cena 50 ct

W JB SEVERA
český lékárník

CEDAB RAPID8 IOWA

O
JJdšlujeme ceny

2 pudahja

Zatleme vám tdarma seznam (en

liprémii Jet udllujeme kal-dém-u

odkupnlku Pilte:

SO OMAHA

NEB

W G SLOANE & CO

obchodnici s

▼ čísle m éW 411 srv & ulice
South Oasaha

BSaaBaaaBB Telefoa

Zbofi se prodává dle libosti baé aa hotov
aeb aa splátky 41tí

C H Broker Cl Co

o o

SOUTH OMAHA

— Skvělý výroční ples při
němž účinkovati bude uniová ka

pela p Fraňka uspořádá dámský
sbor Court Svornost číslo 192

Neodvislých Lesníků v sobotu

dne 11 listopadu v síni Fraňkově
na 20 a S ulici Kolem půl noci

udíleny budou hostům chutné zá

kusky a jinak o zábavu jich bude

postaráno Vstupné pro pána $t
za který obdrží 20 známek na ob-

čerstvení V úctě všechny pří-

znivce sboru zve Výbor
-

Rukavice

Plátěné rukavice 5 centů Skot

ské rukavičky '15c Rukavice z

ovčí kůže 2oc Silné dobře pod-šit- é

rukavice 26c Kozlové ruka-

vičky 45c Rukavice z jelenice
65c jakož i lepší Nebraska Shoe
& Clothing House South Omaha

- Na oslavu výročního svého
založení uspořádá Klub Dám
South-omažskýc- h skvělou zábavu
v sobotu před Sylvestrem Zábava

pořádána bude v síni p Koutský-h- o

na 20 a Q ul v South Omaze

Jako obyčejně vynasnaží se dámy
aby hosté zábavy ani občerstvení

nepostrádali
— Proč platiti nájem když mů

žete koupit si domov skoro za ty-

též splátky E S Rood jednatel
pozemkový ioxim
— Při úterní schůzi v Blumově

síai byl zatčen jakýsi dolinář

který účastníkům ohmatával ka

psy Ve schůzi přítomny fiditei
policie spozoroval manipulaci
chmatáka a zatkl jej načež tento
udal své jméno co Wm Thomp-
son Policie však má za to že
le to spíše Reynolds pověstný
dolinář chicagský a drží si ho za-

tím v klecí

Svrchníky
Těžké zimní ulstery I375

Světlé svrchníky nej novější mody

{500 Frieze ulstery $650
Elegantní sváteční svrchníky $10
Nebraska Shoe & Clothing House
South Omaha

— Během měsíce října přišlo
do south-omažský- ohrad dobyt-
čích 128673 kusů hovězího do-

bytka o 1498 více než v loni v

tom měsíci Prasat sem bylo do-

dáno 162176 a ovcí 135841 V

uplynalých 10 měsících přišlo do
ohrad 693554 kusů hovězího

1819234 vepřového a 965833
skopového dobytka
— Navštivte E S Rood Glas-

gow Block South Omaha a pře-

svědčte se jak snadno nabydete
domova

Ceny kteréž těžko předsti-
hnout!

Vlněné punčochy 10c Klapky
na uší ioc Šátky na krk 15c
Zástěry z olejovaného plátna 39c
Kalhoty z olejového plátna 59c
Punčochy bez švů 5c Těžké čin-

čilové čepice 15c Silné kalhoty
do práce 75c Plachtové kabáty
s Česanou vlnou na rubu 75c

Ulstery podobné % 198 Obleky

pro hochy od 75 c výše Pevné
šedé svrchníky pro hochy f 165
Nebraska Shoe & Clothing House
South Omaha
P S Přávě jsme obdrželi nej

krásnější výběr mužských obleků

jaké jen lze uzříti Ceny J500
až £1300
— Dr Thoaa Kelly se vrátil

ze Stoď" u v Arizoně kdež si

prohlédl měděné doly na nichž
mnoho občanů ze South Omahy
má podílu Pravil že v dolech
těch byla objevena mocná žíla mě-

děné rudy a jest prý naděje že
akcie doláV těch ponesou dobrý
užitek

— Lepší příležitostí nenajdete
nikdo jenž chce nabýti domova
než nabízí E S Rood South
Omaha

— Truchlivé neštěstí stihlo
včera odpoledne rodinu Hiattovn
bydlící na 35 a X ulici neboť

5letá dceruška jejich Mína po pá-

lila se tak nebezpečně že násled-

kem popálenin téhož dne zemřela
Děvčátko dávalo nějaký papír do
kamen v přední světnici mezitím
co matka její v kuchyni byla za-

městnána Náhodou stalo se le
papír vzBal se děvčátku v ruce a
v nejbližším již okamžiku chytly
na ní šatečky Ubohá vyběhla
na dvůr kde spatřila ji soasedka
paní Wboonova jel přispěchala
bořícímu dítku ku pomoci strhav-
ši t něho rychle laty načež od-

nesla ji do doma otcovského
Katka Mirixtxo čltZiS- -'

nermoutí jelikož má nyní ruce ke
každému zločinu úplně volné

Čína — Vážné povstání domo
rodců vypuklo v provincii Kuei- -

Chow jež hrozí rozŠfřiti se i na

jiné provincie Hned v počátcích
tohoto povstání byli vládní úřad-ní- ci

vesměs povražděni

Válka jihoafrická

Jedna z největších porážek jaké
hrdá Anglie za minulých sto roků
se dočkala jest ona u Ladysmithu
jež svedena byla minulé pondělí
Na bitvu tuto připravovali se
Transváalci již po-

- delší dobu a

za tím účelem stahovali hlavní
své vojsko kolem tohoto města

Jak ohromnou porážku Angličané
utrpěli lze posouditi z toho že

Boerové zajali jim dva pluky voj-

ska a jednu batterii dčlostřele
ctva mimo mnoha set mrtvých

jichž počet dosud není určitě
znám Zpráva o této porážce
způsobila v Anglií ohromné zdě-

šení neboť gen Whitovi jenž

jest vrchním velitelem u Lady
smithu zbylo po zajmutí dvou

pluků vojska celkem 7000 mužů

pěších 1500 jezdců 30 polních
ďěl 6 sedmiliberních děl a 4 ná
mořní děla Náhled vojenských
odborníků o této bitvě jest ten že

nebylo nesnadno Boerům porážku
tuto Angličanům způsobili jelikož
Boerové dostali se mezi levé kří
dlo sboru jenž pohyboval se ku
Lombard s Kop a mezi hlavní
sbor načež oba sbory obklíčili
takže Angličané byli nuceni vzdáti
se Po bitvě přinesl parlamentář
gen White-ov- i depeši od zajatých
kteří prosili o pomoc ku pohřbí-
vání mrtvých V depeši gen
White-- a o této porážce svaluje
tento veškeru vinu na sebe jeli-

kož on navrhl plán jenž v zápětí
přinesl tak zhoubné neštěstí Vo

jenské kruhy vesměs odsuzují
gen White a jelikož prý neměl

nikdy dopustitt aby dva pluky
jeho byly odděleny od ostatního

vojska zvláště tehdy když proti
nim stála přesila nepřátelského
vojska
Boerové jsou ovšem tímto ví

tězstvím povzbuzeni a není po-

chyby Že v nejbližších dnech

obnoví útok na anglické vojsko
(Dle jedné zprávy již jej obnovili)
Gen White-ov- i nezbývá nic jiné
ho než uchýliti se do Ladysmithu
neboť v nejbližší budoucnosti ne-

může očekávali žádnou posilu
jelikož Boerové střeží veškery
železnice mezi Ladysmithera a

Petermarítzburgem v délce 200
mil

Angličané největší porážku a

pokoření vidí v tom Že ukořistě-
no jim bylo šest děl což atalo se

anglickému dělostřelectvu v tomto
století teprve podruhé a sice při
ústupu u Coruny tehdejší Španěl-
ské kolonie
' Ačkoliv dosud se s určitostí ne

ví mnoho-l- i vojínů anglických
bylo zabito jest již zjištěno že

z&jato jest celkem 42 důstojníků
jeden novinářský zpravodaj

jménem J Hyde
'
Anglické časopisy v úvahách o

porážce této trpce si stěžují že

veřejné mínění v celé téměř Evro-

pě z plna srdce přeje tuto porážku
Anglii a zvláště ve Francii jásá
prý lid nad vítězstvím Boerů

Gen Buller přistál již na pev-

nině africké a sice v Table Bay
Příchod muže tohoto jenž usta-

noven jest aby řídil neobmezeně
celou válečnou kampaB vzpruŽÍ
nepochybně pokleslou mysl angli
ckého vojska a všeobecně se oče-

kává že za Bullerem pohrne se
mnoho dobrovolníků takže za
nedlouho bude prý proti Boerům

postaveno 70000 mužů

Z Pretorie dochází zpráva že

anglické vojsko v Maíekingu pod-

niklo útok na Boery bylo však
nuceno ustoupiti zanechaši na

bojišti test mrtvých a mnoho ra-

něných Předpokládá se že plu-

kovník Baden-Powe- ll chtěl se
zmocniti děl Transvaalců však

nepodařilo se mu to
V Londýně budí stav věcí jiho-

afrických vážné obavy mezi stát-

níky jelikož domorodci dle po-

sledních zpráv bouří se ve pro-

spěch Boerft Boerům pomohlo
maobo Že i drahá bitva poblíže
Lcijimichu v e3 rjl tis! as
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