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Tlirflck
Rak$usko-Uhersk- o — Počátkem

se do své komnaty odkud nevy-

chází Dvorní slavnosti byly 1

ohledu na králův stav odloženy

Rusko — Petrohradský dopi-

sovatel německého časopisu
zaslal svému listu

ska nýbrž i koloniálního což
ovšem padá na váhu --— Dle ber-

línské zprávy nebude prý Něme-

cko míchali se do této záležitosti

pakli skutečně dojde k nějakému
konfliktu mezi Francií a Anglií
— Major Esterházy jenž svého

času způsobil tolik hluku v proce-
su Preyfusově jako domnělý pisa
tel pověstného bordereau prote-

stuje proti tomu aby dostalo se

mu francouzským senátem amne

tohoto týdne sešli se ve Vídni

zá&tupci politických stran ku spo-

lečné poradě ohledni
česko-nčme-ckéh- o

vyrovnání Zasedání zahá-

jeno bylo uvítací lečí předsedy
ministerstva dra Koerbera na-

čež byl přijat návrh prací jež
komisi předléhají Nejprve pro-

jednávány budou některé podří-

zenější otázky a teprvé ku konci

zasedání přikročeno bude ku vlast-

nímu účelu konference ku akci
smiřovací V tom ohledu jak se
zdá jsou všichni zástupci stejné-
ho smýšlení že totiž vyrovnání
se nedocílí žádného Započato
bylo s vedlejšími otázkami tak

aby aspoň něco bylo učiněno

pončvadž jest téměř jisto že při
smiřovací akci koníerence bude

rozbita — Na holešovském hřbi-

tově zneuctěny byly pomníky ná-

ležející německým rodinám ná-

sledkem čehož nastalo napnutí
mezi tamním obyvatelstvem po-

něvadž Němci svádí tento vanda-

lismus na Čechy — Stávka uhlo-kop- fl

trvá dále a situace jest ne-

změněna takže neví se dosud
která strana konečně zvítězí

Stávkáři jsou velice rozhořčeni na

vládu jež nedovoluje jim žádné
shromáždění obávajíc se vážných

nepokojů Ministr Koerber slíbil

stávkujícím že vyšetří nestranně
celou tuto záležitost a ku spo-

kojenosti oboustranné ji přivede
— Nouze o uhlí dostupuje vrcho-

lu a továrny šmahem jsou zaví-

tány pro nedostatek uhlí — Sta-

rostou měst pražských stal se Sta-

ročech dr Srb jenž minulá tři

léta byl prvním obecním starším
Hlasováno bylo šestkrát a výsle-

dek byl vždy stejný dr Srb ob-

držel 43 hlasy a dr Podlipný 42

hlasy ač ku zvolení bylo třeba
46 hlasů Konečně byl volební

řád suspendován a starostou zvo-

len dr Srb

Francie — Veliké napjetí pa-

nuje přítomně mezi vládou fran-

couzskou a vládou anglickou jež
snadno může propuknouti v zjev-

né nepřátelství Anglický vysla-

nec v Paříži odjel aniž by k tomu

měl nějakou vážnou příčinu vy-

jímaje tu že prý ve Francii jest
veřejné mínění rozhodně na straně
Boerů v otázce jiho-africk- é což

prý uráží cit všech Angličane

Jest v tom však nepochybně ještě
jiná příčina proč anglický vysla-

nec opustil své stanovisko Mi-

nulých Čtrnáct dní konají se totiž
každodenně dlouhé porady mezi

panem Delcassém zahraničním

siiaistrew íiáucuuzakým a ruským

vyslancem v Paříži panem Ousse-rove- m

jichž účel jest zajisté
vážný a to nepochybně postřehl
neb dozvěděl se také anglický

ryslaačc Ftv se že Francie
hodlá využitkovati nynějších ne-

snáší Anglie aby tak pomstila
urážku která jí byla učiněna

Anglií ve Fašodě Domnění toto
také potvrzují některé výroky

francouzských státníků při zaslání
ultimata Anglii presidentem tran-svaalsk- é

republiky Pavlem Kru-g- f

rem Při té příležitosti vyslovil
se nynější předseda ministerstva
Waldek-Roussea- u: ' Toto může

míti původ setření skvrny jež na
nás lpí ohledně Fašody" Mi-

nistr Millerand vůdce francouz-

ských socialistů vyjádřil se násle-

dovně: "Nenaskytne íe nám nikdy

tak vhodná příležitost abychom
mohli se pomstíti za Egypt na

Angličanech'' lakovým tonem
mluví téměř vlichni státníci fran-

couzští a tu jest nepopíratelno
že napjetí mezi těmito dvěma ze

měmi přichází do stadia velice

vážného Téměř cely francouz

ský senát i sněmovnaOposlanecká

jest proti Anglii a vážní politikové

jsou toho mínění že vyvolána
bude v breku nejen otázka egypt
ská nýbrž také otázka novofund- -

landská a madagaskarská jež roz

luštěny mohou býti jedině válkou

V posudcích ohledně možné války
uznává se sice že Anglie může

způsobiti francouzským koloniím

značných škod při pobřežích svý
mi loděmi avšak není v stavu po
užiti ve válce svého vtjska kdež-

to Francii jest možno vysaditi na

anglické pevnině a anglických ko

loniích nejen množství svého voj

I Nikdo vám neprodá

nání To na věci pranic nemění

činí-l- i svou povinnost jako Čech

ten neb onen krajan Patent na

konání dobra v ohledu národním

nemají jen "staří a osvědčení''

redaktoři místních časopisů cleve
landskvch nýbrž každý poctivý
Čech Ostudu tím nezpůsobili
clevelandské žurnalistice české
žádnou leda tu že ji upozornili
na její liknavost a netečnost

1 Dle ohlášení vydaného z

úřadovny tajemníka Národního
Hlavního Řádu ČSPS dostonpil
počet členů Jednoty té minulým
měsícem na 10180 údů z nichž

101000 je pojištěno na $ 1000 a

80 na Í500 Manželek ač nejsou
členkyněmi pojištěno je 6457

Úmrtí za měsíc leden bylo 13

bratrů a 7 manželek Na úmrtí

platí se v první třídě od 18 do 24
roku 8 centů na každé v druhé
třídě od 25 do 34 roků 10 centů a

v třídě třetí od 35 roků výše it
centů na každé

Zprávy osoba

— Těšili jsme se že až se bude

vraceti pan A Baštář z Chicaga
s chotí svou z návštěvy u přátel v

Saunders County zdrží se zde ně

jaký den a budeme mít příležitost
s ním chvilku stráviti avšak potě-

šení toho se nám nedostalo Vra-

cel se ve středu a nalezl nás opět
nesmírně pilnými ve spěchu a

chvatu a jeho stepilou choť jsme
neměli ani "chance" uviděti Ne-

víme jestli jí před námi skrýval
aneb co bylo tou pravou příčinou
Však nechťsisi jak my si to vyna-

hradíme až je v Chicagu "přepad-
neme''

— Pan W C Kirchman ban

kéř z Prague kterýž druhdy býval

častým zde hostem navštívil nás

jednou po dlouhé době opět minu
lou středu Provázel sem švagra
svého pana Baštáře s chotí i tchý
ni svou kteráž s panem Baštářem

do Chicaga odjížděla

— Pan Josef Kašpar mlynář z

Prague Nebr byl v Omaze mi

nulou středu a sdělil nám mezi

jiným že ve Weston založen byl

klub Z C B J kterýž čítá 19

členů Příští neděli již bude se

odbývati lékařská prohlídka všech

členů klubu a sice dr Peciválem z

Prague Bude to již 37tý řád

Západní Jednoty v Nebrasce

— Pan J M Mundil zástupce
akciového parního mlýna v Clark

son byl zde v první polovici to

boto týdne za obchodními záleži

tostmi a přd odjezdem pochvalo
val si že odváži více objednávek
na mouku nežli očekával Mlýn

ten připravuje se ku hotovení

ječné mouky na lívance ve velkém

a dojista že tím přijde vhod nejen
všem těm kteří mají v paměti jak
dobře chutnaly lívance z mouky
takové nýbrž i Američanům vů

bec kteří si potrpí na něco nové-

ho Mlýn onen též chystá se zří- -

diti stoupu ku otloukání jáhlí a

nepochybně že tamnější hospodáři
budou tentokráte síti proso když

jest vyhlídka na jeho odbyt Kdo

by měl dobré proso na prodej na

semeno nepochybně že nalezne

kupce když by se obrátil na pana
Mundila pod adresou: J M Mun-

dil Clarkson Neb

— Náplasti a podobné pro

středky jsou zbytečné a zastaralé
Proti reumatismu a z nastuzení

povstalým bolestem užívejme vý

hradně Dr Richtaťs Anker Pam

Expeiler Ps užití jeho mizí ná

sledky nachlazení a utiší st
nervy které neuralgii a

nervové bolesti způsobují Cena

25c a 50c za láhev

Pan Aueust WHke 93 TrumYullfl
Sst Cleveland0 píše: X

W "SsTertv Bákám proplloe vykonal pravém
W dlvv v mí rodině Mul achovaneo IwslalA

náramně po využití Jedné lahve byl i

Earav

Jg Není zajisté lepSího léku proti kaSHJ
W nastuzeni laauw wuwiiíb m

Jg mováni neili jest 9

SEVERÚV

Dalsam Pro Plíco
Cena 25 a 50 centů

cticeteJi niti v domácnosti?
výborné mazáni kapte st

SEVERŮV

řOloj Gv Gothordaí
Ted vyléčí revmattetnus ttrt- -

losť tli oteklliy Cena 50 ct
2 W P SEVERA Čedrý lékárník

AIXEN'S

LUflG BALSAM

Skládá m vydá
Neodkládejt M soaiátrk koHn-k-

vyléčili tn a nutila ktvrf

Icaéel ckcrmrkr Jmi vytfo-- y

tk It (drži Ivon

pooilttm jilmu léčivou vltawt
1'luaí ioílaHrě m

ALEFVS plíea kb-ré-t

kam tube vykamjf Bá-

nyLUNG
povzbanje Mbnt-áová-

BALSAM řiitf krev Ull
lantcntua a oáHatdi-no- l

elIxaicL nnrfW(

trárícf íMroji a dodává sily rsliran ajto
Uková jaon okamiitá a afpokojtvá

tuk ie lzt rncltl xa vjléáent i tuho
Mjhorlitao kulln Neoboahnje opium Na

prodej a Tiech lékinifkfi

TŘI VELKOSTI

i25c 50c a $100

Zprávy spolkové

Česko-X- ár nřMtití Spolek

Příští neděli počínaje určitě v

8 hodin večer odbývati se bude

pravidelná schůze v síni pana jos
Klepetky Mezi jinými záležitost-

mi předléhá i volba nového hrob-

níka a tndíž všichni členové jsou
žádáni aby se do schůze dosta-

vili Frank Svoboda tajn

Fodp sbor Sokolek Tyrš í I
odbývá měsíční svou schůzi v ne

děli dne ii února ve 2 hododp
v síni p Jana Hrocha Všechny
sestry nechť se do schůze dostaví

Stazie Benák taj

Bohemia Lože ě 314 AOTJW

Členům se tímto oznamuje aby
se dostavili do schůze ve středu

dne 14 t m za účelem vyřízení
důležité záležitosti —Ti pak kteří

chovají u sebe spolkových odzna-

ků jsou žádáni aby neopomenuli
sebou je přinésti

V J Pakeš tajemník

Bansherora drůbež
jpr_

nkon jeho odběratel dostává
ceny Jeat oejlepli a nejlevněji!

farma na s6ttiáaaiii Ja atlná
sdrará a ítlí Plit ai pojed d£uí o

Aon oai anaiiai avfc MNifla
feJííJ aal It nti m
JOMK BOWSaHIt Jr„ lx 1M

piis&roavf mcmum
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1 SJWélý PLES

USPOŘÁDÁ

SPOLEK SV JANA I ÚKJ

r pondělí dne 2G února 1900

v síni p HENRY VÁVRY

na 13- - s Wiiiíauis ul

Vtspné: Pán s flámou 25 cti

S úctou zve VÝBOR ®

1 I

Kukuřice na semeno
jež se vyplatí za obyěejnoo cenn

farmářské $100 baši

Neopomeňte zaslat 5c v kolkách na 3

vzorky kukuřice která obdržela zlatou
medaili v Omažské výstavě a 30 strán-
kovou knížku "Hints on Ccrn Groving"
Iowská hospodářská kolej vypěstovala
po akru 95 bušlb a z každých 70 lb klasft

vydrolila 62 bušlů zrna 'Mnozí farmáři
ještě předstihli tuto obdivuhodnou skli
lvu Adresujte: dth4m

J B Armstrong
Pleasait Valley Seed CoroFann

Shenandoan Iowa

Náš Lincolnův oves
NejvětSi nejlepíi atói

nejspolehlivěji! úrodu
lze docil Itl a ořekívaU
aetim zkoušeného a pra
vého druhu a ne ikouíe
nim nových a nwzkuňe-njc- h

drubft Náillncoln
skf oves osvětlili se ne]
lepBím ze všech bílých
ovsů Jež se ny nl píatují
a dává í) ai 45 boftlb po
akru 1 vícenež Jiné ovsy
za samých podmínek —

Zde Je několik i mnoha
set doplsft sdělujících
výsledky:

Mr T Nordmeyer Lincoln Co Minn —

Vymlítil 494 buJIu teSakrů aa nepříznivých
podmínek Oves těžicý ťůl buSle vaií fl lb

Faa A A Dlx Carbon Co Mont — Bkllzel
měi ipatnou víak sklidil přece 50 bu po bulil
semen

Pan T Dalley Waich Co ND — Sklidil 118

bu a jeanono py tie txft on) semene

Pan 1 Kelien NoblescoCo Mích— Tento
vvmlátll 160 bu měřených od mlátičky víak
iWObu vážených a jednoho pytle bulle)
semene zasetého
' Pan D Nero Ocaukee Co Wis — Namlátil
1230 bnze 30 buvýsevu aoves vážil 40 lb oabu

Vám Ltncoln-k- ý oves 4i téi takovou Arodm
a mhlete sklidit o 8f bu I vice t akru setím
téhož na místě jiného druha Nase ceny jkobmírné: I bil rSc pytel ZA bu 1170 5 bu ÉltS
10 bu 1600 1 py tlena
Nil katalog vis bude zajímat zaíleme Jej

vem f armerům na požádáni Obili k a ti a
trávní semena Jsou naM specialitou a ne
koupit trávní semeno měli byst vidětl cál
katalog neb knííku o trvalých pastvinách a
lukách

FARERS SEED CO

tmo K0ZL0?£HEir FnMtHu

1 Vážného a důležitého úkolu

podjali se new-yorš- tí krajané pp
Tomáš Čapek Fr Bartošek Vác
Moravec Josef Jahelka J A

Hlaváč a V A Raboch kteří

hodlají založiti v zmíněném městě

spolek jehož členy mají býti
všichni Čechové i Češky newyor-
ské bydlící v této zemi více než

20 roků Účelem tohoto spolku
bude sbírati různá data ohledně

prvních Čechů kteří v této zemi
hledali budoucí své štěstí Staří
ti vystěhovalci jeden po druhém

vymírají aniž by po sobě zanecha- -

1 nějakou upomínku a tak ztrácí
se ponenáhlu důležitý historický
materiál pro toho jenž po čase
bude psáti historii českých vystě-hovalc- ú

z 19 století Česká osada
v New Yorku je zajisté nejstarší v
Americe Jsou mezi nimi osadníci
kteří tam v nepřetržitosti sídlí

přes půl století Snahou a pílí
projektovaného spolku má být za

chovat jména zkušenosti původ
a vzpomínky těchto zákopníků pro

paměť naši a těch kteří přijdou

po nás Jednou nadejde čas a ten

čas není tak dalek že se budou

dítky našich dítek sháněti po svých

předcích z Cech jako to činí dnes
američtí rodopisci a budou zvěda-

vi poznat kde a kdy se narodili

kdy do Ameriky přijeli čím se

původně zabývali jaké bylo jejich
příbuzenské spojení atd Mnozí
z těch nejstarších dřímají již na
hřbitovech Union Calvarya Ever-

green a s nimi pohřbeny vzácné

vzpomínky které upadnou v za-

pomenutí navždy neseberou-l- i se
v čas mezi jich potomky namnoze

již odnárodnělými Třeba i se- -

brati památky živých kteří sem

přijeli jako mladíci v letech pade-

sátých a jichž paměť stářím slábne
a upomínky na rodnou půdu bled
nou Kdo byli v New Yorku ti

nejprvnější? Čím se živili a jaké

byly jejich začátky? Starším osad-

níkům jsou jistě známa jména
Hubáček Sobíšek Karásek Ada

mec Zdráhal MašínVoclKysela
Beneš Werter Sahulka Konva

linka Vokál Horák Kačerovský
Ozáb a j v Ale kdo z novějších

přistěhovalců ví co o nich? Nová

jména derou se do popředí života

národního a stará přicházejí v

Na př kdo z mladých
ví že před 40 roky bývala česká

osada kolem ulicBroomea Grand!
První schůze ohledně ustavení

spolku pořádána byla dne 5 února
v místnostech newyorské Soko

lovny
1 Fr H Hora z č 329 Centre

ul v Chicagu obdržel od kanad

ské vlády v uznání za služby VtfrA

jí v kampani na rudé řece proká
zal stříbrnou medalu Na jedné
straně je podoba anglické královny
Viktorie a na druhé kanadský
prapor obklopený věncem z javo-

rových listů Hora sloužil totiž
v pohnuté době té co seržant on

tarských střelců a byl nejmladším

důstojníkem svého pluku
1 Školní rada cedar-rapidsk- á

odbývala dne 5 února schůzi do

níž se za Tyrš C R Sokol dosta-

vili dr J R Jičínský a Fr Filip
aby se poptali co se činí s žádo

stí o zavedení prostocviku do ná

rodních škol a aby radě některé

věci vysvětlili Dr Jičínský v

pěkné řeči kladl váhu na potřebu
nejen vzdělání duševního ale i tě

lesného a na zdraví dítek Slova

jeho byla pozorně vyslechnuta

jakož i slova Sokola Filipa jenž

vysvětloval co by ati stálo náčiní

potřebné a vyškolený cvičitel

vypočetl že by to ročně stálo asi

423 centu z každého dítka Rada

má nyní žádost tu před sebou a

vyšetřuje a uvažuje o ní

1 Clevelandský časopis 'World'

přináší delší pojednání vlastně

protest z péra pp Hug Chotka a

J V RoŽka jako odpověď na vy

zváni bývalého ohioského guver-

néra Muellera aby všichni Němci

clevelandští sešli se ku společné
schůzi v níž projeveny mají býti

sympatie s válčícími Boery proti
Angličanům Pánové Chotek

Rožko ve svém pojednání uvádí

že Němci nemají žádného práva

podobné schůze svolávatiponěvaČ
_t 1

- v 1 # 1

sami jsou utisicovateu cesxeno

národa po dlouhá století a přece

český národ nežádá nic jiného
než rovné právo s jinými národy
a politickou svobodu své vlasti

Toto ohražeaí není však vhod

tamní "Volnosti" proto kárá
oba jmenované pány že neměli

tak činit jako representanti českých
žurnalistů v Clevelandu poněvač
od toho jsou tam prý pánové od

"Volnoiti" n 'Dennice Novověku

Nám zdá se že tento nájezd na

pp Cbotka a Rožka je bezpod

statný a poněkud i dětinský tím

píSe jelikož redakce "Volnosti

stie On amnestii prý neuzná a

chce aby bylo s ním zavedeno

vyšetřování v němž se zjistí že

on jest nevinen Hrabě Esterházy
ví dobře že záležitost tato nebude

znovu přetřásána a proto mluví v

tom smyslu aby získal sympathie

Nímecko — Němečtí umělci jsou
velmi roztrpčeni na řiditelstvo

Krystalového paláce v Londýně

jež odpírá přijetí německých ma

leb — Po celém Německu rozší-

řena jest chřipka jež poutá k lůž-

ku velkou část cětreckého obyva-

telstva V samotném Mnichově

postiženo jest chřipkou 50000
osob a v Berlíně každé lůžko v

nemocnicích jest obsazeno Na

tuto nemoc umírá právě dr Lei

ber vůdce německých klerikálů v

říšské radě jenž přijal již také

poslední pomazání — Transvaal-sk- ý

zástupce prd Evropu jest veli-

ce roztrpčen na německého císaře

jenž nechce jej přijati v audienci

Jakmile nastane poněkud přízni

vější pohoda odebéřesedr Leyds
do Petrohradu aby tam působil v

zájmu své vlasti

Anglie — V Londýně byl zvo

len předsedou Spojené národní

ligy irské vůdce Parnelhstú v an-

glickém parlamentě John Red-mon- d

— Ve sněmovně poslane-

cké vyslovil se Balíour ministr

pokladu na otázku nacionalisty
Dillona ohledně válečného kon- -

trabandu že Anglie nikdy neuzná

vá potraviny za válečný kontra-ban- d

kdyby však tyto byly urče-

ny pro armádu stávají se váleč-

ným kontrabandem jak možno

přesvědčit! se v mezinárodních

právech a tu každý takový případ
bude odkázán soudu jenž má

vyřizovati podobné záležitosti a o

nich rozhodovati — Válečný úřad

nedochází žádné zprávy od gen
Bullera a proto londýnské časopi

sy činí si závěrky z nynější situa-

ce Mnohé z nich dokonce saty- -

ricky poznamenávají Že Anglie za

minulých třicet roků nevěděla co

počíti s 230000 dobrovolníky v

pádu potřeby nyní však prý dobře

ví kam má poslati půl milionu

rekrutů Následkem nedostateč

ných zpráv z bojiště natalského
vzmáhá se v obyvatelstvu londýn-

ským opět důvěra v gen Buiiera
o němž se domýšlí že podnikl

opět útok na Boery aby zachránil

Ladysmith Věří se Že anglické

vojsko konečně musí zvítěziti svou

přesilou nad očpúuiěruž mcusím

vojskem boerským Dle zprávy
ze Spearmans Campu do Londý-

na došlé má generál Joubert mezi

Bullerovou armádou a Ladysmith-e- m

celkem 19000 mužů Kdežto

anglického vojska bude prý v již-

ní Aírie v nejbližší době 213000
mužů Generál Buller jest silně
zásobován děly i mužstvem V

těchto dnech bylo mu zasláno dal

ších 13000 mužů a nové oddíl}

jsou opět na cestě do Kapská —

Minulou středu byla pořádána v

Northamptonu velká schůze jejíž
účelem bylo vysloviti protest proti
nynějšímu vedení války průběh
schůze byl však velice bouřlivý

při čemž židle hrály hlavní úlohu

Když vystoupil na platformu H

Labouchere redaktor časopisu
"Truth" a liberální člen parlamen-

tu za Northampton nastal v síni

takový hluk v němž slyšeti bylo

výkřiky "God save the Queen
že policie musela zakročiti a schů-

zi rozpustiti Několik osob bylo

poraněno mezi nimiž nalézá se

také Labouchere Poranění jeho

jest však nepatrné —Velký počet

Angličanů kteří nalézají se v Ber

líně byli vládou povoláni aby
navrátili se do vlasti a vstoupili
do vojska

Belgie — Král Leopold posti-

žen jest nemocí oční následkem

čehož odebral do Wiesbadenu ku

specialistovi v podobných přípa-

dech avšak výsledek jeho cesty

jest málo uspokojivý takže po
svém návratu do Brusselu odebral

lepši uhlí nežli já

depeši která rozčilila tťmčř celý

politický svět Dle této depeše

pomýšlí Rusko na rázné rozřešení

otázky dardanellské Ruská vláda

jest totiž odhodlána požádati sul-

tána aby dovolil bezvýminečný

volný průchod ruským lodím Dar- -

danellami Žádost tato nesrovná

vá se však se smlouvou berlín-

skou v níž se uvádí že průchod
skrze Dardanelly jest zabráněn

všem lodím bez výminky Úmysl
Ruska Čelí hlavně proti Anglii

poněvadž ruské loďstvo kdyby
mu bylo dovoleno proplouti Dar- -

danellamí mohlo by se spojiti ve

Středozemním moři s loďstvem

francouzským a následek toho by

byl že Anglie mohla by utrpěti

velikých ztrát nejen na pevnině

nýbrž i na moři Tyto okolnosti

budou míti nepochybně za násle-

dek všeobecnou mobilisaci angli-

ckého loďstva o níž jedná se již
po delší dobu avšak dosud neby-

lo k ní přikročeno

Válka jiho-afric- ká

Anglické vojsko konečně sou

střeďuje se v jeden mocný celek

aby učinilo rázný útok na nepříte
le Jsou to zejména oddíly voj-

ska Methuenova Bullerova a Mac

Donaldova které hodlají obklopiti

Boery s několika stran mezitím co

generál Roberts nastoupil již po-

chod do Svobodného Státu Oranž- -

skčho směrem k hlavnímu městu

Bloemfontainu Soustřeďování an-

glických vojsk ku záchraně Lady- -

smithu děje se již po několik dní

avšak válečný úřad v Londýně

zprávy ohledně tohoto postupu

zúmyslně zatajoval aby nebyl

plán Bullerúv prozrazen dříve než

by byl uskutečněn Z té příčiny

byly také zabaveny počátkem tý-

dne depeše asi 12 válečných zpra-

vodajů kteří zaslali o postupu

Angličanů zprávy svým časopisům
z nichž každá obsahovala 100 až

200 slov Teprvé čtvrteční časo

pisy přinesly zprávu o srážce gen
Bullera s nepřítelem jež udála se

minulé úterý poblíže Spionkopn a

Doormkloopu Srážka tato byla
velice prudká a ztráty Bullerovy

odhadují se na 250 avšak zi to

podařilo se mu získati pevnější

posici zaujmutím jednoho návrší

Boj další nepochybně jest v plném
proudu avšak zprávy o něm ne

dochází Časopis "Daily Tele- -

crsnh'' píše o průběhu této p

slední srážky následovně: "Útok

podniknut byl pod osobním říze

ním generála Bullera a použita

byla při něm téměř celá dělo-

střelecká batterie s 72 děly jež

vrhaly spousty střel na návrší

kde nepřítel byl skryt v zákopech
a redutách u Brakfontainu Ne-

přítel trpěl velmi Z mnohých ná-

vrší valil se kouř jakoby na nich

nalézaly se činné sopky Když
dohotoven byl třetí lodní mott
za neustálé prudké střelby poblí
že Schietdriftu jedenáctá brigáda
učinila demonstrační útok pod
velením plukovníka Wynne-h-

o na

návrší Brakfontain kráčejíc přes

náplav říční pod ochranou sedmi

batterií dělostřelectva Kolem je

denácté hodiny obnoven byl ne

přítelem útok vrháním šrapnelů i

obyčejných střel hlavně ze Spion-kop- u

Demonstrací touto bylo
docíleno že mohl býti učiněn

kolem 4 hodiny pravidelný útok

na nepřítele takže za nedlouho

durbanská jízdná pěchota zmoc

nila se klíče k dolejším návrším

kdežto generál Hildyard učinil

útok na návrší vyšíí''
Nynější válka může trvali čtyři

roky jak se vyjádřil známý ru-

ský horlitel pro všeobecný mír a

válečný expert Block jenž pravil
toto: "Moderní vojenské autoři

ty zajisté uznají ži útočné voj
sko proti nepřítf li jenž jest kryt
zákopy musí býti aspoň sedm-

kráte tak silné než jest vojsko
nepřítele jež bojuje pouze defen
sivně Každý krok který učiněn

jest výbojnč přináší sebou velké

ztráty mužstva a jest jisto' že

válka nynější vyžádá si každým
rokem 80000 neb 100000 mužů

anglického vojska Domnívám se
že anglický lid konečně pozná že

bezúčelný jest nynější boj a Že

nepřipustí aby takové vraždění

bylo stále opakováno Anglická
moc tím nijak neutrpí když vláda

vstoupí ve vyjednávání Boery
ohledně míru'

Předplácejte ivvm vřdtelům neb

známým i# Čech Hospodáře ilofi
pouze $160 rotní

nechť cent jest nízká neb vysoká Nikdo vám nedá lepší

uspokojení nežli já
Jest to mým koníčkem ie dodám víechno uhlí co prodám

plné rite pomt p0jjin3 jfavens
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