
Pokrok ZApadu
—- Ve středu dopoledne zemřelSOUTH OMAHAvšak uprchli z Pekiogu nebo byli

otráveni a vlády se ujal princ
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Tatografkské

Ctchy — Arcivévoda František

Ferdinand a kDéžna lIohíberko-v- á

dřivřjlí lirabčuka Chotková

byli v kapli zákupského císařské-

ho simku v přítomnosti svých

nejbližSích příbuzných oddáni

Jtakoutko-Uhersk- o V ScWn- -

Z Číny

Z Kantonu došla depeše ozna-

muje že císařovna vdova vydala

dvoje prohlášení v nichž pojednává
o nynějších poměrech čínských
V jeauum se praví 2e vtškeré

vrstvy čínského národa jsou proti
cizincům a tudíž vládě císařovny
není možno hnutí to potlačiti
Cizinci sami pobouřili národ do-

bytím Taku a okolcích pevnůstck
a potlačení onoho všeobecného

hnutí naproti cizincům je nemož-

ným V druhém ediktu slibuje
císařovna chránití vyslanectva ci-

zích mocností v Pekingu avšak
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(PERKY DAV1S)

Jistý a bezpečný prostředek v
každém případu nemaeí

střevních Jest

I

JoHt to tmění pravdivé a neatUa
vyjádřeno býti ani dost sllaě

neb dftrHzni '

Jest Jednoduchým jistým a ryek-lý-m

prostředkem pro

Křeče Kašel Reraatin

Koliko Nastuzení Heuralíii

Příjem ZM Boleni zuti

Dvě velkosti 25c a 50e

Měite ho doma Chraííte se dmH
M Kupujte Jedině prav- ý- m

řerry Davis'

--NA PRODEJ VŠUDE

Stroje na ptety
TM rfizné druh r el
(ostí Cena 1609 ttaflt
a I1S0O dodávkou
nejbllžl! stanici ťfittal
pro obrázkový oennUr

Eureka Fence Ki Cl
PAD ST

BICHMONQ DIB

K0B1N5ON tEMEE

V l £0tf nntin ri

S SS 5
vrtáky děr kilo-

vých Pracuji v
každé pfidě a ne-

mají sobě rovna
Vyvrtá se díra
stopy hluboká ve
S minutách Zi
Qěslem zavedeni
snižujeme cenu
rr' priřt leh třicet
Piita slocennik

Eureka Feace Mff Co Pad St Rlcnaiaaa1

ochotniKum a mllovníkúia
divadla

V knihkupectví Pok Záp isou k oo- -

stání všechny divadelní spisy jeí vy
Šly tiskem v Čechách a nejsou rozeteí
ny Úplný seznam všech spisu zaS
se všem na požádáni zdarma V seznav
mu jsou uvedeny všechny kusy dia
svých rásva a pří každém je uvedea
iaký kas je kolik jednání a kolik
wžaduie Pište o seznam pod a
sou Pokrok Západ

utnuta i

i tíh
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PultaoyyjMetoTé spací yozy aute
BoMoíé Tozy iiMtIu

Nejlepší dráha do všech míst

Kansas Indiánském území Tezata
Mexiku a na Pacifickém pobřeží

Jde přímo do

"Ln Shermaa firtonítat
Lallas Ft Worth Eillsbor

WazahacUeWaoo Templ

Ssltcn Tayfor GainesviB

lock&art Hczriatta Sá&ttaxcfl

Za snilenoD ceosl
Mime posud několik výtis'iú íjrisa

Královské véoné město Mčtcft
a okres mělnický

který a velkou píli sestavil a ku vefltf
své škodě vlastním nákladem vydal
řiditel městské školy pan Lud Boehaa
Jest to spis objemný neboť čítá 93

átran velkého formátu a 55 obraly a
mapou' okresu mělnického a města
Každý rodák mělnický měl by chovali

apts tento obsahující popis a dějiay
rodiště Pan spisovatel oprávisÍeho ku nabídnut? zbytku 3piso za

cenu valně sníženou a sice budem týi
prodávati nyní za $200 i a poštovai
zásylkou Dřívěiíí cena $400 Žádají
Mělničan neniusí se nyní vymlouvaní
na cenu knihy neboť za tuto cena je
v pravdě levnou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu

Omaha Nek--

Cechovč a jejich zápa
o samosprávu

brožurce preanaska poa vyse uvcacnvaa
názvem kterou připravil p L 3 Pal-d- a

pro literární klub Astorovy knihov-

ny v New Yorku a upravil pak pro tctV

síčník Midland Monthiy Tentočeský
překlad přede 'išky tvoří brožurka 48

ctráuek obsahující vyobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose K
menskéhoa Josefa Jungmana Cea

pouze 10ctřeba v kolkách Dva aeiit)
měsíčníku Midland Monthiy obsahu-

jící tutéi přednáška r angilcini a'
l5cia Pokrok ZápaťM

v south-omažsk- é nemocnici D R

Scott jeden z nejstarších zamést

nanců south-omažskýc- h ohrad do

bytčích a sice podlehnul poranění
jež byl předchozího večera utrpěl
Scott Šel k večeru po železných
schodech vedoucích do banky v

budově dobytčí bursy když tu
horkem přemožen byl a se schodů

spadnul Pádem zlomil si nohu
a potloukl se na hlavě a prsou
mimo čehož utrpěl 1 poranění
vnitřních a vzdor tomu že po

skytnuta mu byla všemožná po
moc lékařská více vědomí nena

byl — U společnosti ohrad do-

bytčích zaměstnán byl od roku
1882

— V pondělní schůzi městské

rady dáno bylo Union Pacific drá-

ze právo k používání ulic C DE
G a H od Commercial ulice až ku
tratím nynějším a sice učiněno tak

proto aby dráha místa k položení
tratí dalších získala Z dalšího

jednání dlužno uvéstiže dělníkům

při pracích pouličních určen plat
$175 denně při práci osmihodi-
nové a že schváleno jmenování L
F Ettera maršálem požárním —
Ze zvláštního fondu licenčního do
něhož živnostenská daii hostinská

připadá vzato $3830 a rozděleny
mezi jednotlivé fondy následovně:

Všeobecný $1400 požární $700

policejní $800 na opravu ulic

$400 služební $400 a měřičský
$130- -

Ti kdož někdy stíženi byli bo
lestmi v bocích ví jak bolestným
to jest a ti kteří St Jacob's Oel

proti tomu použili ví že jest nej-lepší- m

lékem proti tomu

Prodáváme
CarteroínliSloliD

ChamtaOYO Eaíle Bránu sklo

Jotin L wnitinff & Sons šily
my olej

Výhradní Jednatelé pro So Omaha pro

Tolua Xsuema faOo A B1FV
pxoal-va-

a OJuLDl w X

Neni lepftioh
Cenv naše lsou Dravé o něco málo niž- -

fií než ěítají jinde za zboží téhož druhu
a jakkosti Přijďte nás navštívit v novém
obchodě v Murphy Bločku

437 severní 24 ulice

GOD Paint & Wall Paper Store
' '' 1 A: W Babcock řiditel '

W 6 SLOANE & CO

obchodnici a

lÉIttl EÉlIÉ lOÉlí
V CUU6 VJi 411 NVi D U1106

South Omaha
jaaaaisis Telefon S

Zboli e prodává dle libosti buď za hotoT
neb na splátky 41tf

C- - H Brewer & Co

pohrobníci a pfijéovatelé koní
420-4- sít 25 ul So Omaha Neb

tf-- mmmmm Telefon ÍIíLo 30

Kuřáci
pozor!

šfiupáci
Již dávno každý ví že F Laitner v
Bouth Omaha vyrábí nejlepSÍ druhy
doutníka ve státu a což teď až okusí
te jeho nový výrobek pode jménem

(i

tedy každý řekne Je to "No One"

Kuřte uniové doutníky SOKOL a druh
JUjOamfijS to je ziato-avirzi- nsa

které se zvláštní oblibě těží a což lOe
Sumatra tojeteprvé pokouřenf —

Až každý okusfí řekneš je pravda

FR LAITNER
90 a Q St So Omaha

Lešetínský kovář
Před několika lety vydána byla

fráze úchvatná výpravná íáse3 Svato
pinka Čecha "LeSetínský kovář" o

v ní otrýtni tahy poněmčováji
českých dědm cizozemskými fabrikát
ty a vřelá láska lidu českého k řeči
Otců svých LeSetínský kovář vzor

pravého Čecha adoruje snahám pt
nSmčovacím a zaplatí vzdor avůj živo
tem neboť za pončmčovately stojí mo-
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
BáseS psaná v slohu lehkém a přec
úchvatně zajímavém apůsobila veliký
rozruch VSak ten trval na krátce!
Vláda ji zkonfiskovala' Jen něco málo

výtisků před konfiskací rozprodaných
přiSlomezi lid Jsouce přesvědčeni
že přijdem vstříc přáni každého milov-

níka uSlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseS tuto v

plném zněni konfiskovaného vydání
A v očekáváni tom jsme se nemýlili
líěhem pn íhoroku rozebráno prvé vy-

dáni skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem lepší a doko-
nalejší uprav! a větším formátS nei
bylo prvé Básett tvoři knihu o 88

stranách a prodáváme jipo25ct- - Do
Cech se zaručením za 50c z druhého

vydání (ana kniha valně tžlií) za 65ct
Kdoftáni za hotové u

Pofcnft Zapadn

Tuan který prý osobně řídil útok

vzbouřenců na domy vyslanců
Jen tolik se zdá býti jistým že

žádné ústřední moci vládní v Číně

více nestává a Že v každé provin-
cii poměry závisí od místokrále V

jižních provinciích dovedli místo-králov- é

až posud udržeti lid na

úzdě kdežto v severních panuje
všeobecná vzpoura
Spojená vojska nejen Že se ne-

cítí dosti silnými ku postupu k

Pekingu ale panuje obava že

musejí ještě z Tientsinu ustoupiti
Táhne prý k městu tomu asi 30-00- 0

mužů vycvičeného vojska
tam se aalézající ozbro

jený lid podporovalo- - — Dráha

spojující Taku s Tientsinem jest
každé chvíle přepadena od ČíBanů

tak že se velitelové vojsk cizích

obávají že spojení mezi městy
oněmi bude přerušeno a naposledy
bude ještě vojsko spojenců nuceno
z Tientsinu ustoupiti Jiná zpráva
zase praví že princ Tuan vydal
rozkaz všem válečným lodím čín

ským aby se soustředily v Taku a

zde kotvící lodi cizí přemohly neb
z vod čínských vyhnaly Čínský
gen Tung Fu Li Sian s princem
Tuanem mají moc vojenskou v

Pekingu a zásadou jejich ie vv- -

haati všecky cizince z celé Číny
O bitevní lodi Oregon oznáme-

no bylo že byla uvolněna se ská-

ly na níž narazila Měla býti

poslána do Vladivostoku ku opra-
vě avšak shledalo se že tam není

přístaviště pro zdvižení lodi té
dosti prostorné aby tam mohla

býti opravena Proto Oregon
musí býti dopraven do některé
loděnice v Japanu ku správě a

poněvač je to daleko panují dosud

obavy že by mohl na cestě býti
zničen bouří které nyní ve vodách

těch často zuří
Ze Šangaje přišla zpráva že

mladý císař Kuang Su se otrávil a

zemřel císařovna vdova pak vzala
též jed ale nezemřela nýbrž ná-

sledkem jeho požití se 2bláznila

Toto vše se mělo státi z donucení

prince Tuana hned 19 června

AspoS to bylo úředně oznámeno

německému konsulu v Šangaji

Zpráva o povraždění všech Evro-

panů v Pekingu se stále opakuje
a zdá se býti pravdivou ač nebyla
úředně dosud stvrzena

Válka jlho-afric- ká

Vláda anglická uveřejnila zprá
vu mnoholi stála až posud válka

jihoafrická na životech a zdraví
lidu brítického z níž vysvítá ná

sledující: Až do 1 července za
bito bylo 254 důstojníků a 21403
mužů na rány utrpěné zemřelo

70 důstojníků a 610 mužů ztrace-

no jinak a do zajetí padlo 65

dost a 2624 m- - na různé nemoci

pak zemřelo 133 dúst a 4204 m

Z této hrozné statistiky vysvítá
že válka s Boery stála již Anglii
nejméně 27000 lidských životů

neb ťajatí nejsou ještě mrtví a ně-

kdy se vrátí Mimo to však bylo

již z Afriky do Anglie posláno 844

důstojníků a 18433 mužů nemoc-

ných k další službě vojenské ne-

schopných Mnoholi tisíc nemoc-

ných se v hospitálech nalézá a

mnoholi jich ještě zemře to se

určití nedá ke všemu válka dosud
ukončena není tak že možno s ji-

stotou tvrdili že nešťastná válka
to si blízko 60000 životů lidských
jen na straně Anglie vyžádá

Jakýsi zpravodaj prý měl roz-

mluvu s presidentem Krugerem
ohledně uzavření míru s Anglií a

ten prý se vyjádřil že on i jeho
liá si přeje toužebnft míru ale jen
pode dvěma podmínkami: Úplnou
neodvislost republik a beztrestnost
Boerům kapským kteří se zbraní

proti Angličanům uchopili Pakliže

tyto dvě podmínky splněny nebu-

dou budou Boerové bojovati až do

posledního vzdechnutí "
Gen Roberta oznamuje Že se

zmocnil Frankfortu 1 července
bez boje kdež nalezl několik 'an-

glických raněných kteří prý tam

byli od Boerů dobře ošetřováni
Na dráze mezi ' Heilbronem a
Kroonstadem byl od Angličanů
zajat vůdce Dewetových zvědů se
dvěma muži a Andeis Wesels ná-

čelník spolku Afrikandrů
Že gen Roberts nepovažuje

válku za skončenou toho důkazem

jestže nedovoluje civilistům volně
sc vraceti do svých domovů a hor-

níky kteří se chtěli vydati do
Transvalu vrátil zpět do Bloem-- f

onteinu ZároveB vyhrožuje pří-

snými tresty Boerům kteří hostili
a skrývali by u sebe Boery ozbro-

jené
President Kruger odjel se svým

pohyblivým kapitolem do Net-sprui- tu

stanice to na dráze ve-

doucí do Lydenburgu

— Při školním censu napočteno
v So Omaze 6362 osob školního
stáří a sice připadalo z toho na

prvou wardu 1850 na druhou
2304 na třetí 1538 a na čtvrtou
607

— V South Omaze mluví se o

tom že místo zamýšlené koupě

stříkačky parní bylo by řádnějším

koupení stříkačky chemické kte-

ráž prý nejenom že levnější jest
ale zárovefi i vydatnější službu

prokázati prý by mohla

1— Dle výkazu zápisníka měst
ského byl na x července stav jed-

notlivých fondů městských násle-

dovním: Fond všeobecný {45 na

opravu ulic $400 služební $ 151
osvětlovací I343 úrokový £879

měřičský JJ19 požární $27 a poli
cejní £355

— Chcete-l- i si jak se patří na

pečivu pochutnati — musíte ku-

povat Kašparovu mouku K do
stání v malém i velkém u Antona

PivoBky na 21 a Q ul obchod
níka v mouce a krmivu všeho

druhu Ceny vždy levné a poctivá
váha 70x201

— Služné učitelky zpěvu a

hudby zvýšeno bylo v minulých
dnech radou Školní ze I75 na $90
měsíčně a sice stalo se tak proto
poněvadž učitelce nynější sl Jean
Boyd Mullanové lepší plat než

jaký dosud dostávala na státním
ústavu učitelském v Peru nabízen

byl k

— Svážení Q ulice od 36 ku

39 ul pokračuje rychle ku předu
a kontraktor doufá že s prací tou
v týdnu hotov bude Jakmile
svážení bude skončeno hodlá
klub obchodníků připomenouti
společnosti pouliční dráhy slib
dle něhož k prodloužení tratě oď

33 až ku 39 ulici se zavázala

— Společenský výlet spojený
s plesem pořádati bude dne 29
července dámský sbor Olivová
Ratolest čís 35 J C D v za-

hradě p Fraňka na 20 a S ulici

a jelikož o výbornou hudbu a do-

bré občerstvení výborem pořáda-

jícím postaráno jest zajisté že

návštěva bude co nejhojnější

Vstupné pouze 25ctů pro osobu

— Školní rada v pondělní své
schůzi rokovala o nabídkách na
staveniště pro novou školu a z po-

daných těch nabídeK uznána za

nejlevnější a nejvýhodnějŠÍ opětně
nabídka Thomas Hoctora kterýž
nabídnul čtyry loty na 23 a K ul
za $9500 — V témŽe zasedáni

přikročeno k volbě Hditelek jed-

notlivých škol a při tom jmenová-
na řiditelkou nové školy Jungma-no-vy

Margaret 0'Tooleova —

Frank Seykora zvolen řidiiclem

vyšší školy

Český půjčovní a stavební spolek
South Omaba

Ještě jednou vyzýváme krajany
1 Omažské by hle

děli se dostaviti do příští schůze
tohoto spolku co nejčetněji která
se bude odbývati v pátek dne 6

července v síni p Jana Koutskýho
o půl osmé hodině večerní jelikož
bude voba úřadníků a řiditelů —

Každého podílníka je povinností
by byl přítomen Dále bude na
třetím čtení nových a opravených
stanov

F J Zelenka Frank Fille

proz předseda proz tajemník
— Milce £nrignt dostal se v

úterý k ránu za mříže na obžalobu
z útoku a Bpolečník jeho Joe
Pearson y sousední celí co svědek

ponechán Enright ubíral se s

Pearsonem po 1 hodině odkudsi
z pitky když tu pojednou na via-

duktu Q ulice prudkou ranou do

hlavy k zemi jej srazil a kapsy
vybrati mu chtěl Byl však spo
zorován chycen a policii ode
vzdán Ránu zasadil kusem ha
dice broky naplněné a věru ště
stím pro Pearsona jest že rána
dosti prudkou nebyla

— V pondělní schůzi městské

rady co výboru equalizačního po-

dán návrh na zvýšení odhadu ma-

jetku firem Armour Cudahy Swift
a Union Stock Yards o $45000
Hammond o $20000 a Omaha

Packing Co o $15000 Při pro-

jednávání byl návrh teato zavržen

a odhad jednotlivých firem pone-
chán tak jak okresními komisary
učiněn byl Radní Johnston ozná-

mil že rozhodnutím tímto spoko-

jen není a že obrátí se nyní k sou
du krajskému by tento zvýšení
odhadu nařídil —Majetek osobní
i pozemkový odhadnut u jedno-

tlivých firem následovně: Armour

$71000 Cudahy $67955 Hana

mond $37836 Omaha Packing
Co $30000 a Union Stock Yards

$86539

!

brunnu v letním Min císaře'
Frantifika Josefa konala se před-

běžná oslava sedmdesátých císa-

řových narozenin Sbor 5000

zpěváků zapři několik písní a pak
defiloval před císařem pochodfio-v- ý

průvod sestAvajicí z 30000
osob Císařovy narozeniny při-

padají na den 1 8 srpna

Itálie — "Perseveranza" v Mi-

láně (nikoliv klerikálnf list) ozna-

muje zázrak blíže Brescie přičí-

taný blahoslavené Marii Magda-

leně z Martinega jež prohlášena

byla papežem za blahoslavenou

Orsolina Guitiova ailetá dívka

trpěla po 14 let ochrnutím celého

těla nemohla se ani hnouti a lé-

kaři se vzdali veSkeré naděje na
ieif uzdravení V minulvch dnech

se modlila nešťastná dívka vrouc- -'

ně k nové světici Náhle projel

její tělem silný elektrický proud a

dívka povstala s radostným volá-

ním z lože Tento zvláštní případ

jejž přičítají skeptikové auto-sugges- ci

vzbudil v lékařských
kruzích velikou pozornost

-

Nimecko — Poněvadž jest již

zjištěno nade vši pochybnost Že

vyslanec německý baron Ketteler

byl y Pekingu zavražděn panuje
u dvora německého veliké pobou-

ření Císař se vyslovil že

národu tím spůso-ben- á

musí býti smyta krví čínskou

a že pošle do Číny silné vojsko
které by ve spojení s ostatními

rojsky vlád spojených potrestalo

Číňany Vláda německá prý po-

šle do Číny 15—20000 mužů voj-

áka svého které by v hlavním

městě říše čínské diktovalo pod-

mínky míru vládě jež by byla
dosti silnou k udržení pořádku
Císař se nalézá ve Wilheliushafe-n- u

na slavnosti spuštění válečné
lodi Wittelsbach na vodu kdež

se chlubil že Německo se stalo

námořní mocí bez jejíž svolení se

nesmí nikde na zeměkouli státi

nějakých změn při ohraničování

národů — V Bavorsku řádil straš-

ný vichr který ve Warzebergu
smetl budovu v níž 6 lidí bylo
zabito 'Také v Elberfieldu a

okolí vichřice nadělala mnoho

Škod při čemž i několik lidí za-

hynulo "V okolí Casselu zase

povodeň zničila úrodu při čemž

též iidé í zvířata zahynuli Ne-

daleko Chojnice bylo bleskem za-

saženo 18 dělníků kdežto u Dan-cig- u

celá rodina Mikovská byla
bičákčui žabíia

Anglie — V Londýně panuje
nad událostmi čínskými veliké

zděšení Ve vládních kruzích se

vzdávají veškeré naděje na zachrá-

nění cizinců v Pekingu ano jest í

obava' před zničením vojska spo

jenců které se v Tientsinu a okolí

nalézá Vláda anglická odhadu

je Že by bylo třeba armády nej
méně 100000 mužů silné aby
Peking mobl býti od vojsk spo

jenců dobyt a obsazen Panuje
tu mínění pakli vláda čínská ne-

má dosti moci ku ochránění cizích

vyslanců že by vyslání jakého
koliv vojska k účelu tomu nesta-

čilo a tudíž jest třeba vzdáti se

vší naděje na osvobození legací z

Pekingu
Turteko — Banda perských

Kurdů vedených Timun chánem

vpadla do tureckého území u Se-ra- je

a v boji % tureckým vojskem
byli Timun a jeho dva synovci
usmrceni

Zlatí fobřell — Do Londýna
došla depeše datovaná 3 července

ve Fumsu v níž se praví že gu-

vernér Zlatého pobřeží F M

Hodgson se dostal některými
vými úředníky a jejich rodinami
z obleženého Kumassí do Ekwan-t- a

30 mil od Kumassí vzdáleného

Při výpadu z Kumassi bylo mno-

ho lidí tabito Plukovník Will-coc- ks

se chce s vojskem vydati

opět do Kumassi aby se města

tobo zmocnil pakli bylo od Alan-t- a

dobyto

— Průjem letní nemoc dětí i

dospělých koliku křeče trvale

odstraní Severúv lék proti choleře
a průjmu Úspěch rozhpdný při
včasném užívání Cena 35 a 50c

Dobré lesní pozemky
tvrdým dHvfra v okresu Willelacs v

Minnesotě za $685 akr Jedna pětina
kupní ceny botově zbytek na procent
úroku Pozemky tyto právě dány do

prodeje Dalií vysvětleni podá nit Jed-

natel r J HAYNY 1408 Emerson ave
North MInneapolis Mino w-0- 9 3mz

jen bude li jí to možno a osvědči

li se moc vlád ostatních silnější
než národ čínský Císařovna vy-

zývá místokrále aby sbírali vojska
a chránil každý své území

Zprávy zaslané z Tientsinu pra-

ví že není ani pomyšlení na to

aby se s vojskem nyní na půdě
čínské z cizích zemí se nalézajícím
k Pekingu postoupilo V krajině
mezí Tientsinem a Pekingem se
nalézá nejméně 200000 vojska a
vzbouřenců dobře ozbrojených

proti nimi může býti nyní jen asi

í3ooo mužů vojska vypraveno
Zásobování vojska jak potravou
tak střelivem v zemi nepřátelské
bylo by velice obtížné a to tím

obtížnější pončvač schází na pro-

středcích dopravných — Znalci

tvrdí že 300000 mužů vojska
cí-zé-

by sotva postačilo k přemo-
žení odbojných mass čínských a

proto radí aby se upustilo od dal

ších pokusů k dosažení Pekingu a

osvobození vyslanců Považuje se

to za marný pokus poněvač do té

doby než by byl- - Peking od vojsk
cizích obsazen by vyslanectva

byla již dávno zmassakrována

pakliže se to již nyní nestalo
Z Tientsinu došly dvě zprávy o

nichž se neví kterak si je možno

vykládati Jedna praví že Tien-tsi- n

byl dobyt od spojenců jiná
zase uďává že bylo město ono

vzato od ČíBanů Považuje se
však více podobným že spojená
vojska dobyla pevnůstky kol Tien-

tsinu z nichž bylo na evropskou
část města stále stříleno Jak se

praví ve zprávě zahynulo v bojích
kolem' Tientsinu 7—8000 lidu
čínského Evropané a Japanci
kteří upadli do rukou ČíBanů buď
co ranění nebo zajatí byli prý
strašně mučení a usmrcení

Ruský admirál Alexejev oznámil

do Petrohradu Se nelze s nynějším

počtem vojska spojenců se vydati
na pochod k Pekingu Bylo by
jen zbytečným obětováním životů

lidských pustiti se s hrstkou asi

13000 mužů v boj se zástupy čín

skými oa 400000 mužů obnášejí
cími Někteří z velitelů evropských

pronesli náhled že by bylo ku

podniku tomu třeba aspoS 50000
mnírt což však iiní nnvaínif

za nedostatečné

Z Pekingu docházejí zprávy
vzájemně si velice odporující —
Kdežto jedna tvrdí že vyslanci
cizích vlád se služebnictvem a

vojskem evropským byli vesměs
zachráněni tvrdí druhá zpráva že

byli všichni povražděni Vzbouře-

ný lid a vojsko zutínali hlavy po-

vražděných cizinců jež pak nabo-dan- é

na tyčích nosili co troíeje
vítězství ulicemi pekinskými Ja-

kýsi uprchlík z Pekingu vypravo-
val v Šangaji že 27 června útočilo
na budovy vyslanectev asi 15000
mužů sestávajících z vojska i

ozbrojených vzbouřenců Útok byl
sice odražen ale cizinci měli po-

travin i nábojů na mále tak Že asi

dlouho podobným útokům vzdo-

rovat! nemohli Jiná depeše ze

Sangaje zase praví že dva uprchlí-
ci z Pekingu tam oznámili pobití
všech cizinců jichž prý bylo asi

xooo mužů žen a dětí Bránili

prý se pokud měli čím konečně

však dům vyslanectva anglického
v němž byli všichni obraženi byl

zapálen a vše v něm povražděno
U všech dvorů evropských se

tomu počíná věřiti že vyslanectva
cizíh mocností v Pekingu byla
povražděna nad čímž panuje vše-

obecné zděšení ale na nějaké spo-

lečné činnosti se vlády dobodnouti
nemohou Všude panuje náhled
že potlačení čínské vzpoury na-

proti všem národům světa musí

býti ponecháno Rusku a Japanu
Není již žádaým tajemstvím více

že Rusko s Japanem : uzavřelo v

tom ohledu smlouvu a že budou

jednati společně Z Japanu bylo

již 15000 mužů vojska do Číny

vypraveno kdežto další armáda

20000 mužů se na rychlo sbírá

aby co nejdříve do Číay vyslána

byla
O poměrech jaké v Číně panují

nelze si uČiniti ze zpráv sobě

odporujících žádné ponětí Jedna

zpráva udává Že císařovna a syn

její dosud vládnou dle jiné zprávy


