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"' Telegrafické
X

bezpečí a vláda čínská že se o ně

stará

Takovéto nepřímé odpovědi vy-

volávají u vlád jak ve Washingto-
nu tak v hlavních městech Evropy
jen nedůvěru 'Ví se že místo- -

Ctě ve Viocenucí přehlídka vojska
Kromě toho bude uspořádána ce
lá řada hostin a zábav v Elysei- -

ském paláci zahraničním úřadě
Luxemburském a Bourbonském

paláci jakož í výlet do Vcrsaillů
— President Loubet odepřel se

súčastuiti slavnostního vítání ho
stí pořádaného pařížskou obcí 1

hotelu de Ville ježto nebyl po
zván ministerský předseda Wal-dec- k

Rousseau což zvětšilo roz

trpčení panující mezi nacionali-

stickým obecním zastupitelstvem
vládou Za to chválí pokroko

vé republikánské listy chování

presidenta Loubeta — Při po-

sledních pokusech s bezdrátným
elegrafováním na křižácích sever- -

eskádry mezi Cherbourgem a

Brestem byly posílány zprávy
períektně na vzdálenost 40 mil

Před tím se docílila ve Francii
vzdálenost 30 mil

Srbsko — V Srbsku udělena

byla amnestie osobám odsouze-

ným' pro účast na domělém spik-
nutí proti bývalému králi Milano-
vi — Oznamuje se že sňatek
krále Alexandra a paní Mašinové
co nejdříve se bude odbývat Srb-

ský vyslanec pro Francii a Belgii
jenž dlí nyní v Antwerpách praví
že srbský národ všeobecně schva- -

uje zasnoubení krále Alexandra'
Ta okolnost že jest nevěstou zra-

lá žena zamlouvá se poddaným
krále Alexandra více než opak a

nikdo si nečiní úštěpků ze sňatku
třeba jest král stár teprv'24 let a
ovdovělá dvorní dáma 36 Král
dostává denně na tisíce blahopřá
ní a na neděli večer chystá lid
slavnostní osvětlení

Španthko — Ministerstvo špa
nělské se radilo o návrhu Spoj
Států jež nabízejí za ostrovy Ci-bi- tu

a Cagayan $100000 S ná-

vrhem se všeobecně souhlasí

Belgie — Značnou sensaci vy
volala v Bruselu a Antwerpách
odhalení ukrutností spáchaných
na domorodcích jakož i jiných
skandálů ve svobodném státě Kou

gu učiněná zvláštním agentem

vysianym ao JtJomy za příčinou
vyšetření Lothaire-Croixov- a pří-

padu Praví se že jest mnoho

vysoce postavených osob v konž-

ských obchodních kruzích vážně

zapleteno do oněch Skandálů

Z Číny

Opět došly nové zprávy o vy
álancích v Pekingu které udávaií
že 24 července byli všichni na ži
vu až na německého Zprávy ty
však nejsou úřední pocházejí
pramenu čínských a proto se jim
nevěří Nejvíce na tom záleží

Anglii aby zprávám těm víra dá
na nebyla neboť odtud dochází

opět jiné zvěsti které vlády ostat
ní jen popichují Tak oznamují
anglické zprávy že vyslanci sice

žijí že však jsou drženi v zajetí
od samé vlády čínské která ie

chce podržeti co rukojmí pro pří-

pad že by vojska cizích vlád dále
do Cíny vpadla a zem roztrhati
chtěla Jedna podobná zpráva
udává že vláda čínská prchla do
Sinau Fu města daleko v horách
kamž prý i vyslanci cizí byli za
vlečeni co rukojmí

Mimo čínské došla i zpráva
soukromá z Cííu od misionáře
Wildera který se vrátit z nezda
řené výpravy Chtěl proniknouti
do Pekingu avšak shledal že cí-

sařské vojsko střeží část Pekingu
zvanou Tatarským městem v níž
se 1 vyslanectva zdržují Žádal

aby směl dodati zprávy vyslan-
cům byl však od vojenských veli-

telů odmítnut a ti mu sdělili že k

vyslancům nikdo puštěn býtí ne-

smí Jak dalece Wilder zvěděl

přestáli vzbouřenci čínští útočiti
na cizince 14 července od které-

hož dne se nalézají všichni cizinci

pod ochranou vládního vojska
Wilder opustil Peking 18 červen-

ce kdy bylo vydáno vládní pro vo-

lání v němž se vyzývali všichni
Číňané aby chránili cizince V

městě bylo vše pokojné ani v

okolí Pekingu nenalezl vojska až

teprve u Jancunu a Peicunu nalezl
asi 20000 mužů což jest od Pe-

kingu asi 60 mil vzdáleno

Vlády evropské za příkladem
vlády americké učinily pokusy
přijíti v přímý styk se svými vy-

slanci v Pekingu ale posud beze
všech výsledků Telegrafické de-

peše zůstaly nezodpověděny ale
Čínští vyslancové u dvorů evrop-

ských stále tvrdí že odpovědi v

brzku dojdou Podobně i vláda

washingtonská zaslala novou de-

peši vyslanci Congerovi na níž
marně čeká jil asi po pět dní od-

pověď Konsulové v městech pří-

mořských jen cdpovídají na dota-

zy vliď svých že vyslanci jsou v

— V South Omaze pomýšlí se
na utvoření ústředního klubu re

publikánského v němž by veškery
organisace wardní soustředěny
byly

— Mayorem oznámeno žejme- -

novati bude mladého právníka
Henry C Murphy-h- o žalobcem

městským pakli totiž příslušná
ordinance úřad onen zřizující
radou městskou přijata bude

— Městská rada ve schůzi ple-
nární rozhodla se v sobotu nařídit

výplatu všech rozsudků proti mě
stu vydaných s výjimkou těch v

kterýchž odvolání k nejvyšŠímu
soudu státnímu učiněno bylo

— V jatkách pracuje se přítom-
ně méně než kdy jindy a to hlavně
následkem toho Že velice málo

dobytka do trhu přiváženo jest
očekává se však že koncem srpna
zase plnou dobu pracovati se

počne

— 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 79x2111

— Ve čtvrtek dostal se za mří-

že Antqn Nazinski a sice obviněn

byl z vloupání se do hostince

jednoho na 27 a L ul a z ukra
dení odtamtud nčkolikalahví ko-

řalky mimo čehož i pěťákový
automat vyraboval Odkázán byl
v pátek krajskému soudu pod zá-

rukou $800

—
NejlepŠÍ ceny v dobytčích

ohradách docíleny byly v pátek
H H Haskins z Pilger Nebr
prodal stádo Poland-Chin- a prasat
průměrem 363 váhy po $515 za

sto a Herman Holstein z Dodge
prodal zase 78 kusů hovězího

průměrem 14808) váhy po $550

- — Radní Trainor hodlá znovu
zasaditi se o to aby pro město
získána byla parní stříkačka aniž

by táž pokladnu městskou jediné-
ho centu stála — Zamýšlí totiž

uspořádati sbírku mezi obchodní-

ky hlavně pak ale mezi majiteli
jatek a nakiádáren a je si prý jistým
toho že postačitelnou částku ti

se mu podaří

— V párek odbývána býti měla
zvláštní schůze rady školní jeli-

kož však pouze jen tři radové se
dostavili muselo zasedání opětně
odročeno býti Ve schůzi této
schválena býti měla záruka po-
kladníka městského Koutského
co pokladníka fondu školního tak
aby konečně již jednou ku staho-

vání poukázek na pokladnu při-

kročeno býti mohlo Čímž as jio
na úrocích denně by se ušetřilo

— Povolením dalších 15 licensí
obohacen fond Školní o dalších

$7500 takže z licensí letos celkem

$45000 již dostáno K obnosu
tomuto dlužno připočísti $4000 z
rozvrhu fondu státního výnos
daně okresní v obnosu $40000
dále $2300 jež dosud za starým
pokladníkem se nalézají a $500 z

pokut v soudě policejním a nesko-lektovan-

dosud daň školní za

poslední dva roky tak že celkový
letošní příjem do fondu školního
na $103000 odhadnut býti může
Z obnosu tohoto dlužno odrazili

$37000 na kterýžto obnos pou-

kázky na pokladnu v oběhu jsou
tak že $46000 ve fondu na krytí
běžných vydání zbude

'— Průjem letní nemoc dětí

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

" Lesetínský kovář
Před několika lety vydána byla %

fráze úchvatná výpravná uáseB Svato
yluka Čecha "Lešetínský kovář" Lí-

ceno v ní otrvrnl tahy poněmíová
českých dědin cizozemskými fabrik au-

ty a vřelá láska lidu českého k řečí
otců svých Lesetínský kovář vzor
pravého Čecha cdorn je snahám po- -

nčmiovacím a caplati vzdor svůj živo
tem neboť za poněmcovately stojí mo-
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Básefl psaná v sloha lehkém a přece
úchvatné zajímavém spůsobila veliký
rozřadí Však ten trval na krátcel
Vládl ti ikonňskovala! Jen něco málo

výtisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
ie příjdem vstříc přáni každého milov
nika ušlechtilé Četby vydali jsme a
svolením spisovatele báse3 tuto
plném sněni konfiskovaného vydání
v očekáváni tom isme se nemýlili

Během pn ílorokn rozebráno prvé vr- -

dáni skrovné ovsem a uspořádali jsme
vyoani aruhé v mnohem lepsl a doko

nalejší n pravé a větším lormaie nes
bylo prvé Básefl tvoři knihu O 88

stranách a nrntt&vim 4i m 25ct Do
Čech se íarucejfm za 50c t druhého
vydáni (ana kniha valné tííií) za 65ct
K dostáni za hotové

rlitnlca Jest cenjr iionfkud nlíll prndá- -

tí C I tt nUH pro ráfl eu n%t%
KukuHcs t cení ponSkud to iluuills neboť

zkuti botor prodíralo u 30V@40! pro ftpva

Oves ? cni klenuti neboť prodává ta tboží
hotoT in 22 K s bili IMo 2 z

Žito Je T cent nizké prodáváno xs
JifCmen Jest v ceué neemeněne' prodával se zt

l®46c

LnSné semeno skleslo zoaJuou mírou prodá
valo se 11 60

Hemeoo bojínku (timotby) prodává se isa $310
s Jetelové ea $800

Cena hovězino dobytka jest proti min týdnu
vyHl a tento prodává se x ceny nánledo- -

Jici: Pěkní až nejlcpíi voli prodávají se za $520

@s66 bnbenl ai prostředni za $4600515 jateíni
a k tím za $8 00@475krávy za $8 Xj@4-T- a jalo
vlce sa $810@f10 texasltí hfcl prodávají se z

$2501340

Vepřovy dobytek v ceně se ztepilí Pro
střední prodával se za $510@587Sí zvláítj píkn$
stčžk? za $5 10@535 tanky za $5 K (2533 Vět-

šina prodeji byla po $516(2580

Omaha 30- - července 1900

Cena hovězího dobytka proti týdní minulému
se mnoho nezměnila tukře dobytek hsvězi pro
dává se za cena poměrně dosti ntzkon

Přívoz n porovnáni t týdny předcbázejiciml
jevil se byt následovním:

Hov Veoř Skon
Za minuly týden 12788 38 SM843

Za týden koní 21 července 10659 40561 11 m
Za týden konč 14 ěervenoe10647 64234 lsue
Za týrtmj koní 7 Července 11 270 85184 10(137

Za týden kooc 30 června 18W11 63184 10101

Voli prodávsU se za $8 90®5 25 krávy za $225

©415 jalovice za $325®420 a voli k žíru za $300

©460

Vepřovy dobytek v ceně stoupnul

kasy prodávaly se po $507%@512H

Vejce Jsou velmi laciná a alce čerstvé za 9'i
@10c tucet

Máslo drží se r stejné ceně Obyčejné
prodává se za 13c stolní za 15@16c a z máslo
ven za 17®!8c

Drůbež živá prodává se za tyto ceny: slepice
7@8c kachny 4@5c bnsy 4@6c krocani 8c -

Seno v ceně ziíacně stouplo nejlepií z

výSli $760 prostřední $650 z nížin $650

Efiže json ceny nezměněné Cis-- 1 syrové za 7

& 2 5cSisl solené 7c C2 0 teleci 8c

8t Louis 80 července 1900

Píenlce byla v zdejěim trhu dnes ceny nliSí
ozimka {orvená fialo 2 prodávala se v elevatorii
zs 71 X na trati 72H@74X a pro záři 72

Koma stoji v ceně o něco výíe Prodává se I

cis z v eievaioru za 38 na trati za 8H a pro
záři 87H- -

Bavlna zase v ceně stoupá Prodávala se
rircslřVdní za 9 12 16c

Spisy vydané naší n neladem

Ltietíiuký kovář báseň Svatopluka Ce
cha dle přívodního v Rakousku skonfi

skovaného vydaní Cítá 88 stran Cena

25 centu Do Cech zasáláme ji se zaru-

čením správného dojiti za 75 centů Bě
hem lednoho roku rozebráno bvlo vv- -

dánť prvé a uspořádáno druhé americké

vydání
Památky teskíeh emigrantů Naosaj

l om Čapek a V
povodními vyobraze- -

nimi Cena vázané 75 centu

Vateštjn historicko-rorflantic- obraz
oa Karla ileriose Len a ou centu
DidictH Attikiv román ve třech di

lech od Duplesise Cena 60 centů
Po půlnoci román od Vác Vléka 480

velkých stran Cena 80 centu

Nebezpečni tajemství román z anglické
ho od Chas Reada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centu
Etba a Waterloo historický román od

F Htolle 82ft stran velkéhfj formátu
Cena 00 centu

RukepUy Králadvorský a Zelenohorský
se snimnem nenoiiKa nsto prvnéjšibo a

poutavou přednáškou o nich od p J A

ujivenusa ODsanuje 144 stran Uena 85c

Tajemství zloanv na Porter Squarů
Napsal B C Farieoni přeloženo z an

gličiny 240 stran velkého formátu Ce
na 40 centu
Bkolni tákfmy r Nebrasce ZCeStil Jan

Kosický CJens 50 centů

Míj Monte Krůto napsal Jul Verne
obsahuje 570 stran cena 75 centů
Vitnó tid velký román věhlasného ro

manopisce Ěugena Sue 1216 stran pou
ze f iuu
Tajemný hrad Karpatech román od

Vernea 170 stran cena 20 centů
Chrám Matky Boíí PaHli čili Esme

ralda spanilé dčvče cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centů
Osudnou stopou poutavý román od Em

Gaboriana Obsahuje 415 stran cena
85 centů
Děti kapitána Oranta jeden z nej vět-

ších a nejpoutavějších románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

Vettích sluibáeh povídka z dějin če
sayen oa Aloise jirasita uita stran
cena 20 centů

Mmiproudy historický román z dějin
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
1212 stran cena 80 centů

Bílá Hora aneb tři léta z třiceti histo-

rický román z dějin českých za války tři-

cetileté od Lud Rellstaba Cítá 1536
stran cena $100

Moderní otroci Velepoutavý román
od C V Eacklander a Obsahuje U20
stran pěkného formátu Cena 75c

Nati isjncitipaHlski Román od Pou
son du Terrail I čásť románu: "V saloně
a na gale jích" Cítá 608 stran cena 50c

Klub srdcových kluků Román od Pon
on du Terrail II samostatná čásť však
zároveň pokračování románu "V saloně
a na galejích" Čítá 448 stran cena 35c

EHtni Turkyni Román od Ponsoo du
Terrail Třeti samostatná část vsak zá
rovefi pokračování románu "V saloně a
na galejích-- ' Obsahuje 448 stran cena
85 centů
Boeambolo Román od Ponson du Ter-ai-

Samostatná čtvrtá část však zároveň

pokračování románu "V saloně a na gale-
jích" Obsahuje 694 strany Cena 50c

Rocambolo te thenl Román cd Pnnann
du Terrail pátá samostatná část však
zároveň pokračování románu "V 8aloně
na galejích" 548 stran cena 85c

BltSien Bettlamtkí Román od Ponann
du Terrail Šestá samostatná část však
zároveň pokračování románu "V Saloně
na galejích" 600 stran cena SOc

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladS velká množství ni

kb zábavnÝcť a noučnvch ie vlrh
ložných oborů Divadelní anisv má
nie vSechny jel jsnn k dostání v rús
nfch abfrkách Viřte ai o aeznam
obdriítc jej zdarma Adma jte jedoc

(PEKItY DAVI8

Jistý a bezpečný prostředek v
každém případu nemoci

střevních Jest

Jest to tvrzení pravdivé a nenrfiitr
vyjádřeno býti aul dost silně

neb důrazní1

Jest jednoduchým jistým a ryeb-iý- m

prostředkem pro

Křeče Kašel Revmatism

Eolikii Nastnzení Jertii
Průjem Ulil Bolení znbť

Dvě velkosti 25c a 50c

Mějte ho doma Chraňte se paděU
ků Kupujte jedině pravý --

íerrj Davis'

na pkodej všerrs

Ochablost ín Jest vtr
tělesnou VhB mnohot

i duševní f paděla- -

nechuť

ku práci MfMKto zfaivycli

a mysl po-

chmurnou

susssses? vín proto?

D
žádejte

vyléčí U vždy

vždy J oase

PRAVÉ PŘÍRODNÍ Vína

z našich vimca
v Sonoma Co Cal

F KORBEL & BROS

(84-- 6 W 12th St Chicago 11C

Krásné dva litografované obrazy
rfedstavující české velikány Husa
£ iku hodicí se pro spo_kové a veřejné?
místnosti jakož i pro rodiny máme
nyn na skladě Prodáváme je oba pu
1100 aneb co prémii k Pok Západu z
úornatek SOc Pckrik Západu

Omaha Neb

Za sníženpu cenul
Máme posud několik výtisků spísar

Královské včnné město MčlnílL

a okres mělnický
který s velkou pfli sestavil a ku rellC'
své škodě vlastním nákladem vydai
fiditel městské Školy pan Lud Boehm
Jest to spia objemný neboť čitá 1 93

stran velkého formátu s 55 obrazy a
mapou okresu mělnického 3l mčbta_
Každý rodák mělnický měl by chovat?
spis tento obsahující popis a dějiny
jeho rodiště Pan spisovatel opráv5j
ie nás ku nabídnutí zbytku spisu za j
cenu valné sníženou a sice budem týř
prodávat! nyní za $200 i 8 poštovn
iásylkou DřívěiSí cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouval
na cenu knihy neboť za tuto cenu je

--

r pravd levuou Hlaste se brajSr
Adresujte: Pokrok Západu

Oliutka jíeh

Jj Stroje na ploty
Tfl rftzné dmhvan vnV
lostí Cena tfOO 11000
a llftOO s dodávkou na
uejbližSí stanici ťisteafr
pro obrázkový cennik

Enreta Fence Mf£ Ca

PAD BT
HlUMMOND TSCh

ROBINSON FENCE MACHINU

TOTYGATECaSt R1CHMQNDJ

S 6S B
vrtáky děr kilo-
vých Pracuji v
kaidé pfidě a ji

sobi rovna4 Vyvrtá se díra I
stopy hluboká ve
minutách Zi

titelem uvedeni
niiujeme ceno
pro přijitích třicet
Piíta si o cennik

Eortka Feace Mf Co Pad St Rlcbwwl a&

W 6 SLOANE A CO
obchodničíš

v tísle 07 409 411 se? ag ulloa

SSsBsB_TeIefoB f--
Zbott se prodává dle lihnati tinr k„—aeb na eplátky -

41t

C H Brexrer iz Coy

pokrobnícl % p6jÍ0Ttlé kof

Kakousko-- u nertko —
časopisy

celé říše přísné kritisujf vládu Sp
Států pro záležitosti tínské Neues
Wiener Tageblatt p(Se: "Spojené
Státy stranily Ctně zaujavše roz
bodně nepřátelské stanovisko vůči

spolčeným státům na jichž Čin

nost víak nebude mít zajisté cho
vání Spojenýeh Států zvláštního
vlivu Toto chování je Foad

souhlase s imperialistickou politi
kou presidenta McKinley-h- o ale
dostane se mu rozhodného odsou
zení se strany evropských mocno
stí jez jsou s to aby provedly
rozdělení Cíny bez pomoci Spoj
Států jichž přítomné jednání mů
ze míti v nedaleké budoucnosti
nemilé následky To jest trest
pro mocnosti za to že ponechaly
Americe proti Španělsku volnou
ruku Hrdé sebevědomí wash

ingtonské vlády vzrostlo jejím
snadným vítězstvím nad Španěl
skem tak že ona vláda místo aby
pociťovala vděčnost za neutralitu
mocností nyní je ze zadu napadá
Spojené Státy chtí za každou ce

nui' přaví "Neue Freie Prcsse''
' zajistiti si úlohu prostředníka
Odhodlány jednati shovívavě

vrahy a paliči v Pekingu hrozí

odstoupit! z koncertu mocností
namítaíce že musí hájiti své
vlastní zájmy ne však proti Číně

nýbrž proti Evropě Politika pre
sidenta McKinley-h- o není ovšem
založena na nějakém ohledu na
lidské blaho nebo civilisaci nýbrž
jest výhradně diktována požádav
ky blížící se volby"

Ntmecko — Císař Vilém opět
jednou se vyznamenal svým ne-

smyslným tlacháním a teď má
veškerá německá žurnalistika plné
ruce práce aby hloupý žvast své-

ho pána nějak vymluvila Císař

promluvil k vojsku které bylo vy-

pravováno do Cíny a tu pravil me-

zí jiným že vojáci v bojích s Čí-

ňany nesmějí zanechati ani raně
ných ani rajatých na živu nýbrž
vše musejí napořád vražditi Když
však se jak v oposičním časopise-ctv- u

domácím tam zahraničním
ozval všeobecný hlas nevole a

ošklivosti nad surovým tím poky-
nem císařským tu tisk vládní to
omlouvá Slova císařova se prý
vztahovala na Číňany ti že jsou
nepřáteli kteří neživí ani raně-

ných aniž zajatých avšak tisk

oposiční se nechce' spokojiti s

tímto výkladem slov císařových a
útočí na něj stále — Německé

časopisectvo též nesouhlasí aby
Spojené Státy dělaly prostředníka
mezi Čínou a ostatními vládami

Itálie — Mumm ze Schwarzen-stein- u

nový vyslanec pro Čínu a

přední "voj německé výpravy do

'Číny odjeli parníkem severo-ně-meckéh- o

Lloyda z Janova Jich
odjezdu bylo přítomno obrovské

množství uau nraoe Docxien a
baron Washington provázejí vy-

slance jako tajemníci

Zavraldlnl krále fíumberta

V Monze v neděli večer 39 č'ce
zavražděn italský král

Humbert Byly tam odbývány zá-

vody tělocvičné k nimž se král
dostavil jsa přítomen udělování

cen Když večer v 10 bodia 45
minut vstoupil do svého kočáru

_t I ! Jza niucneno jásotu uau pojen nou

padly tři rány rychle za sebou a

král jsa zasažen jednou z kulí do

srdce klesl zpět na sedadlo a v

několika minutách skonal Vrah

byl zatčen a jak se udává byl 1

těžká před pomstou lidu ochrá-

něn' Pravil že se jmenuje Angelo
Bressi a pochází z Prata v Toská-n- ě

Jest prý anarchistou a čin

svAj nepopírá Následníkem krále
Kuasbsris as trša italský bude

jeho nejstarší syu kníže Neapol
kýt který jčát JO rúku Stár -

Další zprávy o zavraždění krále

italského Humbert dí le jej vše

cky tři kule z revolveru útočníko-

va vystřelené zasáhly První za-

sáhla jej do krku druhá do prsou
která projela srdcem a třetí mu

projela rukou jejíž kosf přera-
zila
Vrah Bressi „ pochází sice z

Prato avšak již asi 6—7 roků

meškal v Americe odkud schvál-

ně přijel do Itálie ku spáchání
atentátu Pracoval v hedvábní-ckýc- h

továrnách v Paiersonu N

J a před několika dny přijel do

Itálie Mi prý rodinu v Hoboken

již však z jebospoludělníka nikdo
neznal Byl tichý a přičinlivý děl-

ník

Francie — Perský šach přibyl
do Paříže v sobota 39 července

_Tyl z £

úřadoíka a 14 služebníka čle
nové perského vyslanectví presi-

dentem Loubetem jej uvítali Pří--

králové se nalézají ve spojení s

vládou čínskou ta pak Že se na-

lézá také ve spojení s vyslanci a

tu jest zcela přirozeno že se táže

každý proč není dovoleno vyslan
cům přímo se svými vládami ko

respondovati Čínští vyslanci v

zemích cizích ujišťují den ze dne

vlády u nichž pověřeni jsou že se

spojení to již v brzku docílí ale
ono ujišťování se stále nevyplňu
je Hlavně vyslanec Wu ve Wash-

ingtonu poukazuje na depeši misi-
onáře Wildera z čífu že u Pe-

kingu a okolí panuje klid čehož
vláda čínská využitkuje ku sprave-
ní telegrafu a jiných prostředků
dopravních tak že přímé spojení
hlavním městem Číny může na

stali každé chvíle

Dle smluveného plánu má voj
sko spojenců vytáhnouti z Tien-tsin- u

k Pekingu zítra ale není
dosud jisto zdaž se tak stane
Velitelové různých vojsk se nemo-

hou dohodnouti na vrchním veli

telství kdežto dřívější zkušenost

bojů u Tientsinu vyžaduje aby
veškeré ťo vojsko bylo podřízeno
jednomu společnému veliteli Mi

mo to se z Berlína oznamuje že

tamní vyslanec čínský obdržel de-

peši od Šenga řiditele dopravních
prostředků v Číně že budou ci

zinci v Pekingu vydáni nebezpečí
povraždění pakli vojska cizích

vlád postoupí k Pekingu

Vojsko spojených vlád v Taku
Tientsinu' čítá již 70000 mužů

posily stále docházejí Také se

oznamuje ze ruský sbor od seve

ru postoupil na 150 mil od Pe-

kingu a přestál kruté boje Jiná
zpráva zase udává že dvá cizin-

cům nepřátelští místokrálové čín

ští táhnou s četnými vojsky k Pe

kingu což prý tamní poměry
daleko zhorší Také prý čínsky
generál Lihoke táhne s četným
vojskem k Pekingu a nařídil prý
svému vojsku vyhubení všech ci-

zinců

O povraždění cizinců a pokřtě-

ných Číňanů docházejí zprávy
téměř každodenně ale zhusta

brzy na to jsou vyvraceny Tak
o misionáři Wilderovi kolovala již
dávno zpráva' že byl zavražděnja
rozsekán kdežto on sám nyní
poslal zprávu že prošel celou po
bouřenou krajinou až do Pekingu
a vrátil se do Čífu aniž by se mu
cosi zlého přihodilo Z toho se

dá souditi že veškeré ty zprávy o

vraždění jsou buď úplně vylhané
nebo aspoň velice přehnané

Americký konsul z Cífu zaslal

telegram 29 července v němž

oznamuje že Číňané přestali na

vyslanectva útočiti 12 července

Japanský vyslanec oznámil písem
ně do Tientsinu že 17 července

přestaly útoky na legace v Pekin

gu že však mohou býti opět ob

noveny Německý tajemník vy
slanectva také oznámil písemně
do Tientsinu že zbývající členové

vyslanectva jsou zdrávi že však

při bojích bylo 10 vojínů něme-

ckých zabito a 14 raněno Také

zpráva z Brusselu oznamuje že

jsou vyslanci v Fekinku v bezpečí

Šedivého příruční kniha a zá- -

písník

Jest to neocenitelná příruční
knížka pro každého jen poněkud
v praktickém životě zúčastněného
člověka — a zvláště pro venko-
vana který jsa sám na sebe odká
zán neví mnohdy sobě rady
rozličných případech života aniž
má na koho by se obrátil Takový
proste sáhne do náprsní kapsy
vyjme odtud Šedivého příruční
knihu a zápisník a tato skromná
knížka mu poradí na místě spoleh
livé a nebude ho to státt ani kroku
ani centu — vyjma co na koupení
knížky té vydal Tak na př do-

věděl by se rád jak je daleko z
některého města do Nov Yorku
neb mnoho-l- i úroku se smi poža
dovat v některém státě a na jak
dlouho má kde směnka či nota

platnost neb mnoho-l- i semena po
třebuje k osevu polí zahrady luk
atd a knížka mu okamžitě poví
Také mu poví jaká tu platí zemská
míra t j co je sekce — jak je vel-

ký townšip jak se dělí aměří akr

jak se psaní registrují to jest na

recepis dávají a hromadu jiných
užitečných věcí — Užitečná pří-
ruční knížka ta k dostání jest u

Jos šedivého 237 Petrie" Str
Cleveland Ohio za 25c Objed
návky z venkova možno zaplatili
v kolkách PaixtHiaxi! Pokrok Zípadu

OmK Web
Z VišTok Záp4

Owakawftato- -
tav Sa iUloúanta Hek


