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Pokrok Západu
žejí se zachovati pořádek ve svých pyl vsak take zannan IN a 34

jezdce anglické se u Standertonu
obořilo asi 200 Boerů jezdci pak

— Výboř obchodní bursyjemuŽ
odkázáno bylo vypracování žádou-
cích oprav charteru městského o

jichž přijeti sněm státní požádán
býti má pilně pracuje na úkolu
svém a zpráva ieho bude nemálo

(PKliKY DAVIS)
Jiní a hezpvhf prostředek t

knžMm případu nemoci
střevních Jest

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegraficko

Ctehy — V Čechách a na Mo-

ravě natropily bouře nesmírné

Škody a mezi jiným přišlo také
několik lidských Života na zmar
Na mnohých místech pocftčoo
bylo silné zemětřesení

Rakousko-Uhersk- o - Na vídeň-

ské burse vypukla skoro panika
když doSly z Berlína zprávy že

byli všichni cizinci v Pekingu po-

vražděni a že nastaly mezi intere-sovaný-

v Číně mocnostmi ne-

shody Všechny akcie klesly o 5
až 15 procent — V pondělí dne

Fred M Hodgsona guvernéra
Zlatého Pobřeží v němž oznamu-

je Že se nalézá v bezpečnosti
Vojsko vyslané pod velením plu-

kovníka VVilcockae na pomoc
Hodgsonovi dostalo se do Fu iri-

su kdež se očekává tuhá srážka s

povstalci

Z Čfny

Konsulové cizích zemí v Šangai
zaslali telegram 7 července v

němž oznamují že mají dosud na-

ději že vyslanectva v Pekingu
jsou na živu Aspoň došla do

Šangaje zpráva zcela pověřená že

legace byly ve svých domech dne
w v v t v t #

državáh
Evropané v Šangaji jsou velice

znepokojeni neboť nevěřejí

Linkuji v oné provincii
Ten má pod mocí 17000 vojska a
6 Čínských křižáků a kdyby se

přidal ku straně revoluční snad-

no by veškeré Evropany ze Šan-

gaje a ctlé provincie vypudil
Velké naděje jsou kladeny v Li

Hung Changa známého to diplo-
mata čínského a nynějšího místo-král- e

kantonského Poněvač v

Číně nestává žádné vlády ústřed-

ní utvořeno bylo diplomatické
spojení s místokrály a v Li Hung
Changa jest kladena největší dů-

věra že jest upřímným přítelem
evropské civilizace Mimo jiné i

vláda Spojených Států se obrátila
na něho se žádostí aby v nyněj
ších nepořádcích čínských zakro
čil a ohrožených Evropanů se za
stal
Do Washingtonu došla poštov

ní zásilka od vyslance Spojených
Státu v Číně Čongcra datovaná
v Pekinu 21 května v níž se po-

dávají podrobné zprávy o vraždě-

ní čínských křesťanů Vyslanec
Conger líčí stav věcí v Číně co ve-

lice nebezpečný a již tehdy před-zvíd- al

že bouře ta povede ku
svržení nynější dynastie Neob-

viňuje vládu čínskou z nějakého
nadržování boxerům ale ze slabo-

sti Hnutí boxerů pak líčí co vý-

buch nevzdělanosti nejnižších tříd
lidu na čemž ale lepší třídy podí-

lu nemají V dopisu onom před-

povídá že hnutí ono se stane vlá-

dě čínské a všem cizincům v Číně

osudným pakliže se mu v čelo

postaví muž veliký vliv požívající
Pakliže se osvědčí pravdivým u --

smrcení všech cizinců v Pekinu
bude toto asi poslední dopis jejž
vyslanec vládě washingtonské psal
Dle nejnovějších zpráv však vlá-

da Spojených Států nabývá nadě-

ji že Conger i jiní vyslanci cizí

jsou zachráněni Tuto naději po-

silňuje také čínský vyslanec Wu

který jest v přímém spojení s ně-

kterými místokrály jižní Číny
Hlavně ta okolnost že princ Čing
se postavil v čelo hnutí protirevo-lučnfm- u

posiluje naději vyslanec
Wu že diplomaté v Pekinu jsou
zachráněni Princ nebo kníže Čing

byl náčelníkem ministerstva za-

hraničních záležitostí a velitelem

pekinské vojenské posádky Jest
smýšleni pokrokového' evropské
civilizaci příznivého a požívá veli-

kého vlivu tak že se mu podaří
učiniti přítrž dalšímu krveprolití a
všem nepořádkům Napomůže-l- i

vojsku spojených vlád k Pekinu
táhnoucímu může býti v brzku

pořádek v Číně zjednán

Japanský vyslanec ve Wash-

ingtonu Nabešima oznámil ame-

rické veřejnosti že byl svojí vlá-

dou zpraven o tom že do Číny

jest vysílána mocná armáda japan-sk- á

kteráž se asi již na pochodu z

Tientsinu do Pekinu nalézá Tato
armáda může ve třech dnech do-raz- iti

z Tientsinu do Pekinu bě-

hem asi 10 dnů pak bude na půdě
čínské 22000 mužů japanského
vojska Ostatní vojska spojenců
zůstanou v Taku a Tientsinu aby
zde střežila vodní a železniční spo-

jení tak že Japanci budou moci

rychle a bez nebezpečí postupova-t- i

k Pekinu Vojsko japanské jest

prý také 3působilejŠÍ k tomu ne-

boť v čině jsou poměry podobné
japanským a voják japanský se

spokojí s jednoduchou stravou čín-

skou jíž lze ha pochodu dosti na-léz-

kdežto za vojskem spojenců
evropských by se musely veliké

zásoby posílati

Válka jino-afric- ká

f Tajemník vojenství v Transvaa-l- u

Reitz prý poslal asi 800 an-

glických vojáků přes hranice Na-tal- u

k L&dysmithu Jsou to ze

zajeti búrského propuštění vojíno-
vé prosti bez důstojníků
Boerové napadlí u Greylingsta-d- u

armádu anglickou doprováze-

jící zásoby pro generála Robertse

Nejprve podnikli Boerové útok na

před voj ale byli odražení načež

ještě jednou se obořili na zadní

voj ale také bez výsledku

Anglické zprávy ohlašuji ještě

jiná vítězství Angličanů nad Boe- -

ry Generál Buller se vracel z

návštěvy generála Robertse jeho

průvod pak byl napaden Boery
mezi Heidelburgem a Standerto-ne-m

útok jejich však byl odražen
Také na posádku města Ficksbur-g- u

se Boerové obořili ale byli po
krátké půtce zahnáni Jízda an-

glická se utkala v boji se 3000

Boery u Bronkerspruitu kteréž

pak zahnala ztratíc 33 mrtvé a

raněné Boerský velitel Limmer
se pokusil o vzetí Rustenborgu

se uchýlili na nedaleké návrší
kdež útoku Boerů odolali

Generálu Brabantovi se poda
řilo zmocniti se Deerborgu mezi
Senckalem a Winburgem kteréžto
místo sloužilo za útulnu všem ma

lým sborům boerským které pod
nikaly vpády na různá místa An

gličany obsazená

Ze všech těchto zpráv se dá
souditi že Boerové v malých sbo-

rech přepadají Angličany a že vál-

ka v jižní Africe ještě daleko skon
čena není Na generála Robertse

byl již několikráte učiněn nátlak

aby vyslal část své armády do Čí-

ny on toho však odřekl poněvač
to uznává za nebezpečné seslabiti
svou armádu

Z Lourenzo Marquez dochází

zprávy že mnoho Boerů odhání
svá stáda do území portugalské-
ho Převládá mínění že se mno-

ho Boerů chce usaditi v Gazalan-d- u

Části to portugalské kolonie
což Portugalci vítají s radostí

SOUTH OMAHA

— Do ohrad south-omažskýc- h

přiveženo vnedéli 50ooangorských
koz z Californie

— Dneškem nastoupil službu

nový maršál požární L F Etteř
a očekává se že značné změny v

mužstvu učiní

— Za měsíc červen poraženo
bylo v jatkách south-omažskýc- h

55572 kusů dobytka hovězího

231231 vepřového a 32670 kusů

skopového
— Maršál Mittchel myslí to s

rozkazem jímž zavření nevěstinců
nařízeno do opravdy neb v sobo-

tu sebrati dal všechny majitele
kteří v souhlase s rozkazem tím

domy své nezavřeli a pokračovati

prý tak bude dokud všecky míst-

nosti podobné nevymýtí
— Ve čtvrtek zatčen byl Joe

Novotný na obžalobu střelby s

zabití kteráž na něho
Ant Hydockem vznešená byla
Novotný tvrdí že střelbou oslavo-

val pouze jen svatého džulaje a že
vůbec ani na Hydocka nemířil

--— Jak jsme již oznámili vy-

volen radou školní pro stavbu
nové školy opět pozemek Hocto-rů- v

při ceně $9200 a sotva že to
oznámeno vyzvednut opětně nový
zák az jímž radě vyplacení peněz
těch zakázáno býti má

— Chcete-l- i si jak se patří na

pečivu pochutnali — musíte ku-

povat Kašparovu mouku K do-

stání v malém i velkém u Antona

Pivoňky na 21 a Q ul obchod-

níka v mouce a krmivu všeho
druhu Ceny vždy levné a poctivá
váha 79x201
— Majitelé south-omažskýc- h

jatek a naklá Járeu připravují se k

vývozu masa do Číny neb obdrže-

li již několik poptávek a to na
množství značné Z nakládáren

vyváží se dosud značně masa jak
do jižní Afriky tak i na Filipíny
a dle zpráv vládních osvědčily
prý se výrobky omažské daleko

lépe neŽ z nakládáren jiných

— James Pskrh (?)zaměstnaný
v jatkách Armourových a bydlící
v č 2911 S ul zemřel v neděli

otravou krve As před týdnem při

pohrávání s revolverem postřelil se

do zápěstí levé ruky a rána pova-

žována z počátku za nepatrnou
Po dvou dnech dostavila se však

otrava krve a smrt v neděli násle-

dovala Pohřeb odbýván v pondělí

dopoledne na Český hřbitov
— V Albright přišla v pátek

při přechášenf Morrellovy křižo-

vatky o život pí Christiana vá

Táž pokusila se pře
jiti tratě když vlak sotva již 40

stop od ní se nalézal a vzdor

tomu že několik osob k vyčkáni
ji napomínalo Noscem parostroje
zasažena byla do prsou a dle

lékařského byla smrt as
okamžitou

— Předminulý týden zemřel zde

známý a oblíbený mladík John H

Bliss syn komissionáře dobytkář
ského pana Joseph Blisse kterýž

druhdy bydlíval ve Schuyler však

před 5 lety do South Otnahy se

přesídlil a zdí obebod dobytkářský

započal Mladý Bliss narodil se

ve Freinoutu 16 července 1876 a

bydlel s otcem po přesídleni se té
hoŽ ve Schuyler až do roku 1895

Byl plný života a těšil sc výborné-
mu zdravf l náhle nemoc jej

sklátila a sice trpl zánětem malé

ho střeva (appendicitk) Eyl ne-

mocen málo méně než dva dny a

neduhu podlehnul Mrtvola jeto
odveŽena byla do Schuyler a po-

hřbena tam na rodinném

zajímavou — Mezi zamýšlenými
změnami jest zvýšení služného
úřadnfků městských hlavně pak
mayora a pokladníka kteří oři- -

tomni pouze ťsoo ročně maií a

zavedení volby návladoího měst-

ského a taxovního komisaře

— Mayor s městskou radou pří
tomně zanáší se řešením problému
kde vzít a nekrást Daň uložená
za dlažbu na 24 ulici prohlášena
byla totiž soudem neplatnou a na

podzim dluhopisy dotyčné stanou
se splatnými aniž by k účeli tomu
v pokladně jediného centu se na
lézalo Nejspíše že vypsána bude
zvláštní volba v níž za {70000
dluhopisů k odhlasování předlože-
no bude tak že by pak dluh měst- -

skýdluhopisy zaručený $377000
obnášel

— South omažský sládek B

Jetter vyzvednul si v sobotu soud
ní zákaz jímž městu zakazováno

jest položení chodníku na východ-
ní straně 36 ulice od Q ul jižně
až k hranici okresní a sice učinil
tak na tom základě že prý bude-l- i

chodník položen prkna záhy
rozkradena prý by byla tak že by
prý město ani se spravováním ne-

stačilo Město doznává že na

mnohých místech skutečně dlouhé

kusy chodníků zvláště v zimě

rozkradeny byly aniž by se bylo
dosud podařilo zloděje při činu

dopadnouti

— Maršál policejní zamýšlí po-
-

žádati radu městskou a zavedení

policejního a požárního telefonu s
budkami jak v Omaze to zavede
no jest a odhaduje že náklad s

pořízením 10 budek spojenýpouze
jen $6oo by obnášel Maršál od

haduje že pro počátek 10 budek

by postačilo a sice odporučujeaby
zřízeny byly na 27 a L 28 a Q
20 a L 33 a L v Albright 27
a Q 30 a Q 24 a F 27 a N a

24 a N Zařízení to bylo by ve-

lice výhodným an ušetřilo by se

tím policii značně práce a chození
a mrhání času neboť přítomně
chce-l-i policista ve vzdálenější čá-

sti města službu konající na sta-

nici něco ohlásiti musí buď k

nejbližšímu telefonu neb dokonce
až na stanici jiti

— Průjem letní nemoc dětí i

dospělých koliku křeče trvale
odstraní Severův lék proti choleře
a průjmu Úspěch rozhodný při
včasném užívání Cena 25 a 50c

Záchvaty trvale vyléčeny Z4chva'y a
zmizl po Jednodenním užívání Dr

Kllne'8 Great Nerve Restorer ZaBlste sl pro
?1200 Uhev na zkoušku Obdržíte Ji zdarma
r K Kline Ltd 931 Areo St Philadelphla

Pa HlODTSJtf

Václav Krátký otec zerořelé-JlieU- it

SO ho Klorlana V Krátkýho
právníka ve Wahoo Neb Adresujte na:
x4 I J ivlrchuian Wahoo Neb

Illnďí sn česká holka na (lomáci práciUllAltl SO v kuchni ve spořádanerodiné
Plat dobrý astálá práce Hlaste se u
aitf Mra VV M Bushman 2615 Mason str

ITflsi in Miroslav Třasák bydlící dříve
n1117 C íígie 300-7- 4th st New York City
N Y Kdo by o něm véděl nechť lasnaví nám
oznámí V octé Vyd Pokroku Západu

Kíck fn Mr Zeman bydlící drive v Čísle
IVUC aj_7x gtr New York Oity Kdo
by o ním věděl nechť nám laskaví oznámí

V áctě Vyd Pokroku Západu

fll'1 dobro zařízená bpďseprona-llia- illtli Jme aneb po případě prodá O
blížil zprávy ptejte e u p W Szczepanlak
So 26 & Bancrof t ul 86x4

Iflniťí cn MaT Fridllk vdova po Jakub
JimUil Frldllk mření Mary Řcíáb
Hledá JI Její sestra Anna Voirt Bydlela dfíve
ve Wlnona Mlnn IHply nochť json adreso-

vány na Mru Anna Voirt carn ef Anna Mráz
lxx K Second Ave Spokane Wash géqit

If ln in Hatias Peian který býval v Box
ntll Kj Hiitt Co ale přd 5 neb 6 lety se
přesídlil do Minnesoty neb Winconsinu Sil bil
tebdy diun avftl ca Pukrok Západu vypořáda-- tl

ale Inko ilňf poctivci {??! opomenul &í
dosud slib svAJ splnltl

SPOLEČENSKÝ J

VYLEŤ
spojený g PLESEM

uspořádá

Sbor Olivová Ratolest
řisij as j e a

r nedfli 39 července fpoo

t zahradě pFraiíla 20 a S Dl

V SOUTH OMAZE

ZaMrek ve hodiny odpoledne
Výteťuou butlbu obstará p J Mulaí

Yatopné pán 25c dáma 25c

Doufáme le ct obecenstvo ni svou
návitěvou pocti V teté ive

ochotníkům a milovníkflm

divadla
V knihkupectví Pok Záp json k ao

stání všechny divadelní spisy jel vy
iiy tiskem t Cechách a nejsou rozebra-

ný Úplň seznam všech piů ta 51

ne v5-- m oa požádání zdarma V sečna-m-

uvedeny viechny kusy dle

svch ráivt a ph každém je uvedeno
jaký kas je kolik jedeáni A kolik oo
ryí aduje Pište o seznam pod adre
tou: Pokrok Zápda

OawlMlteb- -

Jest to tvrzení pravdivé a nemile
vyjádřeno býti ani dont silné

neb dfirazuó

Jest Jednoduchým Jistým a rych-
lým prostředkem pro

Křeče Kašel Reraatisa

Koliko Nastuzení Neuralgii

Příjem ZM Boleni znňl

Dvě velkosti 25c a 50c

Mějte ho doma Chraňte se padžl
ku Kupujte jediné pravý -

erry Davis'

NA PEODEJ VŠUDE P

Ochablost jn Jest v tr--jf

tčlesnoo hu mooSs

1 duševní V padeli-nýcmi- re-

nechuť

kn práci MewikBuwh zdraví

a mysl po-

chmurnou

vín fnsto

vyléčí
0

žádejte

vždy oase

PRAVÉ PŘÍRODNÍ VÍKO

z našich vinics
v Sonoma Co CaL

F KORBEL & BROS

684-- 6 W 12th St Chicago DL

IIvis a Žižka
Krásné dva litografovaaé obrajty

představující české velikány Husa a
Žzkti hodící se pro spokové a veřejné
místnost: jakož i pro rodiny máme
ny n na skladě Prodáváme je oba pfc
$100 aneb co prémii k Pok Západu ta
doplatek 50c Pcfcrcfc Západu

Omaha Neb

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skl&dš velké množství spi-

su jsábavnýď a poučných ze všech
' nožných oboríi Divadelní spisy má-o- ie

všechny jež jsou k dostání v rů
ných sbírkách PiSte si o seznam a
obd rzíte jej zdarma Adresujte jedno
l"5e VVrok Západu

Omaha Neb

KRÁSNÉ ŽENY
Jeden každí obdivuje to-

ny a dívky g Jasnoutdr
vou a neáhonnou pletí
Červené tváře a měkki

půvab jejich Nio
neničí tak blaženost a
krásu jako pihy trudy
cerna ziuta neoo ejMnav

pleť vrásky červený noa neb lice osmahlost
vyrážky a skvrny a vady Jakéhokoli druha
IXxiávají ženám sprostého vzezřeni a starého
vzhledu VSecky tyto vady léíí rychle a snad-

no nate QUEEN COMPLEXI0N SALVĚ (Kra
lovnlna masť na pleť)
Jest to nejjistijeí a nejdokonaleJE! masf aa

pleť v dnešním trhu Určité neškodná na od- -

tak mnohým Jiným prodávaným připrat-u- m

které obsahují olovo vlsmut nebo arse-
nik Zjemňuje kožl a dodává tváři dokonali
a zdravé pleti a odstraňuje trvale Jakékoli
vyrážkynhry skvrny nebo vady Plhytrudy
a osmahlost miz! po ní snadno a rychle—Oena
pouze 60 centu v poštovních známkách nebo
penězích Adresujte :

W G SL0ANE 4 CO

obchodničil

a

UUUUU1U1I
v čísle 407 400 411 sev 25 ulloe

soutn umana

Zijoíí se proďívá uie libosti bud1 sa kota
neb na spi&tky 41tf

C- - H Brewer & Co

o
pohrobníei a půjčovat elé koní

1 sev ul Bo Omaha Neb
tř- - Telefon Oslo

Za sníženou cenin
Máme posud několik výtisků spiší

Královské vénné město Mělnil
a okres mělnický

který a velkou píli sestavil a kn rcllé
své škodě vlastním nákladem vydal
fiditel městské Ekoly pan Lud Bocbm
Jest to spis objemný neboť ěítá 93
stran velkého formátu s 55 obraxy a
mapou okresu mělnického & města
Každý rodák mělnický měl by chovali
spis tento obsahující popis a dějiny
ieho rodiště Pan spisovatel oprávBa
'c náa ku nabídnuti xbytku spisa za
erou valnS sníženou a sice budem týl
prodávat! nyní ta f200 i a poštovia
íásylkou Dřívější cena $4 00 Žádný)
Mělnican nemusí se nyní vymlouvav
na cenu knihy neboť za tuto cena ji
V pravda levnou Hlaste se brs
Aoresujtet rocrtk ZápMa

9 července se konala v Terstu
veliká námořní demonstrace jíž
se búčastnilo britské středomořské
loďstvo a ao rakouských váleč-

ných Britské loďstvo čítalo 8

řadových válečných lodí 12 kři-

žáků a aa torpédových člunů a

jich ničitelů

Nimecko — Na Bodamském je-

zeře byla puštěna do výše půl
míle vzduchová loď hraběte Zcp-peli- na

která stála $250000 V

té výši manévrovala tak dobře

jako loď na vodě Plula po větru
i proti němu a kroužila vzduchem

jak si hrabě přál Loď plula od

svého vznesení se 35 mil a spuště-
na opět do vody blíže Immerstad-t- u

Následkem jakési chyby mu-

selo se tak státi jinak by byla se

snesla do sadu kdež jí ovšem če-

kalo poškození při nárazu V lodi

nalézal se hrabě Zeppelin vynález-
ce a čtyři jeho přátelé Všichni

jsou nad výsledkem plni nadšení

doufajíce Že v blízké budoucnosti
bude jim možno užiti lodí podob-
ných v praksi Loď Zeppelinova
vlastně sestává z několika men-

ších balonů spojených tak že

nesou dvoje nosítka na nichž se

nalézá operátor a stroje Tyto

pozůstávají ze dvou motorů hna-

ných pomocí benzínu

Francie — V Havru zastavili

práci dělníci zaměstnáni na prů-

kopech a spůsobili výtržnost Po-

licie vytáhla naproti výtržníkům
ve velké síle a svedla s nimi kru-

tou bitku neboť se dělníci bránili

motykami Špičáky a sochory po-

ranivše mnohé z četníků Ko-

nečně policie výtržníky rozehnala
a 20 vůdců bylo zatčeno

Rusko — Ze senátu finského se

poděkovalo 12 čleuů načež zbý-

vající přijali carský úkaz ' jímž se

nařizuje používání řeči ruské co

úřední v Čuchonsku — Úřední

noviny přinesly carský úkaz jím Ž

se zrušuje vyhnanství na Sibíř V

květnu roku 1899 vyzval car mini-

stra spravedlnosti aby vypracoval
osnovu zákona jímž bj se vy-

hnanství na Sibíř zrušovalo M-

inistr učinil tak byv podporován
státní radou a osnova nyní pode-

psána carem se stala zákonem

jenž byl již oznámen veřejnosti
— Telegram z Petrohradu ozna-

muje že byl čínský vyslanec v

Kusku Jang Hu odvolán a že

jest jeho nástupce Koe Čuan na

cestě sem — Z Port Arthurů se

oznamuje že přibyly dva ruské
střelecké pluky do Mukdenu kde

bylo povražděno mnoho Evropa-
nů i Cífianů — Dle telegramu z

Petrohradu telegrafoval ruský ve-

litel loďstva v Taku nedávno do

Petrohradu o instrukce ve příčině
v jeho rukou se nalézajících zaja-

tých ČÍSanú Odpověď kterou

cbdržél byla prý neurčitá a zněla
v ten smysl že není Rusko s Čí-

nou dosud ve stavu války — Fin-

ský senát zamítl carův úkaz naři-

zující aby řeČf úřadní ve Finsku

byla ruština Senát praví Že na-

řízení to je neústavní Z 2700-00- 0

obyvatelů pouze 8000 mluví

rusky a vyšší místa úřadnická ve

Fiaska dóUla by se tak do rukou

Kusů Rozhodnutí senátu vyvo-

lalo velké uspokojení ve Finsku
— Ruská vláda rozhodla se že

rozmnoží stálou armádu v asijském
Rusku během měsíce o 150000
pěších 15000 jezdců a sbor dě-

lostřelecký s 200 děly

Belgie — V Bruselu byl vyne-še-
n

5 července rozsudek nad Ba-ptiste-

Sipidonem pro útok na

koruního prince anglického Soud

uznal že útok ten byl podniknut
z mladické nerozvážnosti a odsou-

dil Sipidona do včzenf na dobu

pokud by nedosáhl plnoletí Tři
ze spoluviny atentátu toho obvi-

nění bylí beztrestně propuštěni
poněvaČ se zjistilo že to považo-

vali za Žert

Holandska — Lodní skládači v

Roterdamu vyšlí na stávku čímž

bylo zaviněno zastavení paroplav-b- y

Lodi nemohou zboží naklá-da- ti

aniž skládati následkem če-

hož veškerý obchod byl zastaven

Zlatí Potřeli — Do Cape
Coaste Castlu dodán byl dopis

4 července jeste onrazeny a ora-nil- y

se vzbouřencům Dne 3

července bojovali cizinci s lůzou

na ně útočící jejíž útoky odrazili
s úplným zdarem tak že asi 2000

mrtvých a raněných pokrývali bo-

jiště Tím byla zuřivost lůzy pe-kins-
ké

ochlazena tak že prý od

dalšího útočení ustála Cizinci v

Pekinu jsou dobře obraženi ve
dvcu domech a byli prý také zá-

sobeni všemi potřebami Kdo jim
zásoby ty zaopatřil o tom se

zpráva nezmiňuje

Dále došla z Pekinu jiná důle-

žitá zpráva dle níž tam nastalo
nové protirevoluční hnutí jemuž
v čele stojí princ Čing Princ

Tuang který se postavil v čelo
vzbouřencům nemá na své straně

veškerý lid a jen vojsko generála

Tunfusianga se k němu přidalo
Také se oznamuje že se vojsko v

boji s cizozemci v Pekinu obraže-

nými vábě nepodílelo Byli to
boxerové a ostatní lid co útočili

na legace kdežto vojáci jen hle-

děli kde mohli co uloupili
O protirevoluci prince Činga se

sděluje ještě s jiné strany a sice

přes Brusel Princ Tuan jest té-

měř osamocen neb místokrálové

provincii mu z největŠÍ části po-

slušnost odepřeli a dle všech zná-

mek se spíše přidrží prince činga
Z těchto zpráv se dá souditi že

jest v Pekinu dosti mocná strana
která by mohla cizince tam ohro-

žené zachrániti
Běhouni z Pekinu oznamují že

oloupili dvořané za pomocí 37 žen
z císařského harému a 100 paláco-

vých služebníků císařskou poklad-
nu o 120000000 taelů (£77400-000- )

Zprávy z Tientsinu jsou však

málo uspokojující neb se ozna-

muje že 80000 neb 100000 Čí-

ňanů ozbrojených město obkliču-

je Část města cizinci obydlená

byla opět bombardována od CíSa

nů a spojení mezi Taku a Tientsi-nei- u

se udržuje jen po řece V

Taku bylo opět 8000 Rusů vysa
zeno na břeh a Japonci sem při

vážejí své vojsko každodenně

Očekává se že Anglie v brzku

bude míti v Taku 10000 mužů

vojska z Indie sem veženého Čímž

by veškeré vojsko spojenců do-

sáhlo asi 50000 mužů Japanci
vysílají své vojsko ihned po vy-

stoupení z lodi do Tientsinu

Jedna depeše ze Šangaje udává
že Japanci s Rusy spojení porazili

Číňany u Tientsinu a rychle po-

stupují poděl dráhy vedoucí do

Pekinu V bitvě této padla prý
asi 1000 Číňanů Tuto zprávu

potvrzuje také jiná depeše pochá-

zející z pramene čínského V této
se praví že Číňané u Tientsinu

utrpěli krutou porážku Zprávy
zasílané z Tientsinu a Šangaje

jdou rukama Britů a jsou prý ve-

lice censorovány Jen zprávy přes
Rusko jsou prý propouštěny bez

censury
Z Newchwangu se oznamuje že

je v Umní krajině silné vojsko
Čínské které ohrožuje město i ce-

lou provincii Krajinou projíždi
boxeři a ničí vše co křesťany bylo
zbudováno Mezi obyvatelstvem

čínským jest rozšiřováno provolá-
ní v němž jest každý věrný Číňan

vyzýván aby pomohl vykořeniti z

říše nemravné náboženství (kře-

sťanské) Město Čífu jest též

ohroženo dvěma pevnůstkami čín-

skými na nichž se nalézají děla

Krupova V přístavu však kotvi
6 lodi válečných mezi nimiž také
dělovice Spojených Států Nashvil-l- e

které jsou stále hotovy k zapo-

četí palby na pevnůstky kdyby

čínský velitel chtěl město nápad
nouti
Náčelník vzpoury pekinské

princ Tuan mi namířeno na jižní

provincie a podél velikého průpla-
vu vyslal na jih silné vojsko Má

se za to že vojsko to směřuje na

Nankin ležícf na jižním břehu

Jantsekiangu Feky v tom místě

přes míli Široké Anglický křižák

s dílovicí však je tu připraven

aby zabránil finskému vojsku pře-

chod přes řeku na jih Místokrá-

lové jilních provincií neposlou-

chají rozkazů prince Tuana a sna

v
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