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Pokrok ZApadu
Chafíee vstoupil v r 1 86 1 do

ještě dlouhou řadou jiných abyjí liůři zasadili ty se již nezacelí

Pokrok Západu
Bryanova přijímací řeč

"Veliký" ten okamžik konečně

Z těchto depeáf vysvítá Ze vlá-

da Čínská se snaží vyhověti poža-
davkům jí položeným od presi-
denta McKinleye Když byl po-

žádán za zprostředkovatele mezi
vládou čínskou a ostatními vláda-

mi oznámil vládě Čínské že musí

nejprve podali důkazy že cizí

vyslanci v Pekingu jsou na živu
že jim musí dáti příležitost aby

armády Spojených Států jako pro-

stý vojín k šesté škadroně jízdy
záhy však povýšen byl na seržan

ta V druhém roce občanské vál-

ky postoupil na druhého poručí-
ka a nežli severní armáda skončila

vítězný svůj zápas s jihem tu

Chafíee stal se kapitánem jízdy
za statečné zmužilé své chování
v době války

V r 1868 když Commanchové

se vzbouřili tu cnanee aooyi si
hrdinností svojí titulu majora a v

1890 vyznamenav se opět v bo

jích s Indiánskými kmeny v Te-

xasu povýšen byl za plukovníka
V začátcích španělsko-amenck- é

války stál Chaífee v čele 3 pluku
jízdy a dne 4 května 1898 jmeno
ván byl brigádním generálem na
to pak v červenci major generálem
dobrovolníků nalézajících se na
Kubě

Zde opětně dokázal Chaífee

svou zmužilost a neohroženost

jako velitel oddělení amerického

vojska bojujícího proti Spanělům
u Santiaga postavil se v čelo svě-

řené mu armády a vysvléknuv

stůj kabát hnal útokem na El
Caney a za krátko sehnal Španěly
s důležité této strategické výšiny

I Španělé obdivovali se zmuži-

losti amerického generála jenž
povinnost svou kladl výše nežli

svůj život

Po dobytí Santiaga jmenován
Chafíee velitelem první divise
čtvrtého armádního sboru naléza-

jícího se v Havaně a v prosinci
1S98 stal se náčeluíkem generální-
ho štábu vojenského guvernéra
Kuby generála Brookea

Vláda postavivši v čelo ameri-

ckých vojínův vyslaných do cíny
gen Chaffeehoučinila moudrý čin

který schvalován jest od prostého
vojáka americké armády až k

vrchnímu veliteli téže generálu
Milesovi Gen Chafíee okáže

evropským generálům že ameri-

cký voják vyniká nad evropského

poněvač není pouhým strojem za

nějž myslí kaprál aneb poručíkale
že jest myslícím bojovníkem sna-

žícím se vykořistiti i nejslabši
chybu nepřítele a neznajícím báz-

ně

Z Číny

Zmatky čínské počínají se čá

stečně objasBovati neboť došly již
přímé zprávy od vyslanců v Pe-

kingu Americký vyslanec Con- -

ger telegrafoval přímo z Pekingu
do Washingtonu v Šifrách jehož
depeše zní následovně:

Tri Nau Yamen 7 srpna Stát-

nímu tajemníku: Dosud obleženi

Situace více nejistá Čínská vlá
da chce abychom opustili Peking
co by nám přineslo jistou smrt
Z ručnic na nás císařské vojsko
střílí každodenně Máme dosti

odvahy ale málo střeliva a potra-

vy Dva úředníci pokrokoví mi-

nisterstva yamen sťati- - Všichni
z vyslanectva Spoj Států až dosud
v dobrém stavu

Pod depeší tou podepsán byl
Conger a dle známek byla ode-

vzdána telegrafnímu úřadu v Čí-

ňanu v městě asi 80 mil od Pe-

kingu vzdáleném a došla do

Washingtonu ještě téhož dne totiž

7 srpna odpoledne po 4 hodině

Teprve po důkladné úřadě mini-

sterské dána byla veřejnosti když
shledánože jest originální a přímo
od Congera zaslaná

Vyslanec čínský ve Washingto-
nu obdržel též depeši od vlády
pekioské v níž se oznamuje že

vyslanci cizých mocností u dvora
čínského mají nyní volnou ruku
v zasílání depeší i šifrovaných vlá-

dám svým A také se to osvěd-

čilo pravdou neboť anglický a

italský vyslanec zaslali již přímé
a šifrované depeše svým vládám

Anglický vyslanec Mac Donald

sděluje že do 16 Července bylo
na legace stříleno z děl od toho
dne palba hrubá přestala ale
drobni palba se stále opakuje
Zabito bylo 60 a poraněno '110
lidí kteří se však uzdravují V le-ga- ci

anglické se nalézá přes 200
žen a dětí v ochraně Zasílání

depeší šifrovaných nebylo dovole-

no až nyní
'' " "' '

j

Zahraniční úřad italský obdržel
též šifrovanou depeši od svého vy
slánce v Pekingu markýze Raggí
v níž praví: Vyslanec německý
zavražděn vyslanectva belgické
rakouské a italské opustila své

domy a uchýlila se ďo vyslanectva

anglického kdež se nalézá asi

700 misioniřů a uprchlíků z ci-

zých zemí Katolická misie v se-

verní části města se udržela chrá-

něna jsouc 30 francouzskými a 10

italskými vyjíny námořními Jak
depeše ta udává byli ooležení
v anglickém vyslanectví zisobeni

j potravou na 14 dní

věděli jací "chuďasové jsou pa-

tentními zástupci té "strany chu-

dého lidu"

Falešný prorok

Jeden z nejnamenitějších mu

žův amerického národa Patrick

Henry jenž byl jedním z otcův

neodvislosti nové naší domoviuy

jedné ze skvělých svých řečí

pronesl tento znamenitý výrok:
"Znám jednu lampu která mě

svítí na cestu budoucnosti — to

jest lampa minulosti znám jednu
stezku po které kráčím v přítom
nosti — tojest stezka zkušenosti"

Neobyčejně
' hluboká pravda

skrývá se v těchto slovech a každý

rozumný muž hlavně v době ny-

nější měl by vštlviti si výrok ten

hluboko v pamět
Je to minulost která je nám

nejlepší učitelkou jak chovati se

máme v budoucnosti a je to zku-

šenost která má nás varovati

osudných chyb jež by pro nás

mohly míti smutné následky
Naše zem nalézá se opět v po-

čátcích nového volebního boje

jehož výsledek jest nesmírně důle-

žitým pro každého občana této

republiky a dotýká se osobních

zájmů každého jednotlivce zvoliv

šího si Spojené Státy za svou no

vou vlast Nejen osudy Spojených
Států pro příští čtyry roky leží

v rukou voličstva ale i blahobyt

jednotlivcův a blahobyt rodin mi

lionů závisí na výsledku listopa
dových voleb

V takové důležité vážné době

měly by nám být minulost a zku-

šenost nejlepšími učitelkami jakou
cestou se máme bráti a jaké se va

rovati
Má národ americký zůstati na

cestě po níž kráčí nyní na cestě

směřující k hospodářském i prů-

myslovému rozkvětu a k blahobytu
nejen jednotlivcův ale veškerého

celku aneb má ji opustiti a dát

svésti se falešným lákáním demo

kratičké strany toužící po vládní

moci?!

Zkušenost s poslední demokra
tickou vládou výstražně varuje
nás abychom nevěřili minulost

hlasem mohutným volá k nám

běda těm kdož uvěři! Dait se

voliči svésti fatešnými hesly
předstírkami aby pomohli do bí

lého domu muži jenž osvědčil se

býti falešným prorokem před čtyř-
mi lety?

-

Je zcela přirozeno že demokra

té a především Bryan snaží se

otázku 16— 1 zatlačili v zapome-
nutí a proč? Poněvač zkušenost

posledních čtyřech letech doká

zala že vše to co tvrdil nemělo

věcného podkladu že to spočí
valo na jeho klamných názorech

zrodivších se v jeho mozku '

Nechť všichni voliči jimž leží

blaho vlastní a blaho jejich rodin

na srdci prohlédnou si řeči Brya- -

novy v poslední kampani proneše-n- é

a co tam naleznou?

1) Bryan tvrdil že cena ho

spodářských plodin i cena práce

dělníkovy spočívá a řídí se tržní
cenou stříbra

a) On tvrdil že zavedením

zlaté měny národ půjde k úpadku

3) Dále tvrdil že ceny hospo-

dářských plodin i cena práce při

nynějším systému stále musí kle
sati
To jsou tři hlavní body prohla-

šované jim nauky
A nyní tážeme se Tě: Ty pocti-

vý český farmáři s rozumem pro-

stým ale bystrým tážeme se Tebe:

Ty český dělniče s mozolnou ru-

kou a zdravým duchem nedoká-

zala
"

nám zkušenost posledních

čtyřech let že každá ta zásada

Bryanem prohlašovaná a za neo-myla-

hlásaná byl ili velikou

lítí s

Může někdo z Vás uvěřití muži

jenž ukázal se býti již jednou fa

lešným prorokem itiete věserati
důvěru svou muži jehož vlastní

jeho náhledy před čtyřmi roky

pronesený vioí ze Lži? (
-

Ty český voliči buď na střiži
aby falešný ten prorok nezavedl Tě
v bahno bídy a strasti v jakém jsi
tonul i za poslední demokratické

správy Osud Tvůj spočívi v ru-

kou Tvých Vol: buď cestu zku-

šenosti osvědčenou k blahobytu
vedoucí aneb: cestu neznámou

dlážděnou pouze klamnými sliby
falešného proroka! "

t 11 :u
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OýrataVt zprávě o slavnosti
niobrarské bylo udáno Že Um

řečnil p Beyha což bylo mylné
neb řeč onu pronesl p Draper—
Dile1 bylo omylem udáno jméno
Vlasák kdežto stiti mělo Vlasník

„' Oebrootfoí ramena Jest hlavně pří
ěinoa rsvmsUsm ve svalnienž vyléčí
ss několikerým použitím £haober-lah- ťs

Faln fiala" Ka pro&j a viech
lékárníků l

následky jejich objeví se v bu

doucnosti Anglie jako světová

moc obdržela v jižní Africe ránu

níž se tak záhy nevzpamatuje

Republikáné se přiznávají že

spáchali tak zvaný zločin z roku

1873 ale Bryan v letošní kampani
nechce o tom mluvit On ví proč
lže o následcích zavedení zlaté

měny v poslední kampani jim

prohlašované stály by před námi

jako strašidla a volaly by k němu:

'Si tacuisses " (Kdybys byl
mlčel mohl jsi zůstat mudrcem)

Politický zápas mezi rozumnými

lidmi má vésti se poctivými zbrani-m-i

a vřenými důvody Bláto dovede

házet každý malý chlapec na ulici
Naše zbraně v nastávajícím boji

jsou číslice a iakia a my mame

tolik důvěry v soudnost českého

voličstva že po důkladném uvá

žení a vyslyšení důvodů se strany
našich protivníků přidá se ohrom

ná většina jeho k naší armádě

bojující nejen za Čest nové naší

vlasti ale i za blaho a prospěch
celého národa!

ČO ZNAMENÁ VLASTNĚ EXPANSE?

lest to důležité rozmnožení tržišť

pro plodiny amerického farmáře a

výrobek amerického dělníka Veš

keré mocnosti evropské napínají
své síly aby získaly co nejvíce
tržišť pro výrobky svého lidu 1

nás ale demokratická strana pro

blašuje že expansivní politika
poŠkoznje zájmy národa Tážeme
se zdravého rozumu bodrého če-

ského farmáře a dělníka: chcete

aby otevřen byl pro vás obrovský
východ se svými téměř nevyčer

patelnými zdroji aneb chcete aby

pouze Evropa hlavně Anglie jen
z něj těžila a Vy obmezeni byli

pouze na domácí a evropské trhy
konkurencí ze všech stran zapla
vené?

Co ZVÝŠUJE MZDU AMERICKÉHO DĚL- -

níka? Čilá poptávka po výrobku

spracovaném jeho rukou! Co zvý

šuje cenu plodiny vypěstěné mo

zolnou rukou farmáře? ZvýŠující
se potřeba na různých tržištích
světa! Cím více tržišť otevřeno

bude americkému farmáři a ame-

rickému průmyslu tím bude lépe

pro amerického rolníka i dělníka
a kdo chce býti sám vlastním

svým zlodějem ten nechť uvěří

demokratické šalbě a v listopadu
odevzdá hlas svůj Bryanovi! Ko-

mu je ale prospěch jeho rodiny a

prospěch vlastní přednější ten

nenechá se svésti demokratickými

strašáky a bude voliti pro stranu

zajišťující mu existenci moudrými

národohospodářskými svými zása-

dami

JEZOVITÉ MĚLI ZÁSADU ŽE "ÚČEL
~ 1

světí prostředky a demokraté v

tomto ohledu nejsou o nic lepši

Byly to hlavně newyorské demo-

kratické listy (Hearstův "New
York Journal" a Pullitzerův
"World" které naši vládu hnaly
do války se Španělskem a když
válka jim nebyla dosti rychle vy-

povězena tu hrnuly celou mocí

hanu na presidenta a kabinet

Nyní opět prolévají krokodilské
slze nad americkým národem že

musí prý platit válečné daně Na

takový humbug dá se chytit snad
několik lidí s krátkou pamětí ale

lidé kteří stopují politické událo
sti za posledních několik roků ti

musí se od takové "důslednosti"
demokratické s ošklivostí od-vrát- iti

Jako ptáčník chytá hejle ha vt-jič-

tak demokratická strana

chytá voliče na různá falešná hesla
a předstírky Tak prohlašuje sa

ma o sobě že jest prý jedinou
"stranou chudého lidu1' Patent
si ale nemflře na tento titul vzít
pončvač by byl založen na klamu
Zde uvádíme čtenářům Pokroku
Západu jména jen několika těch

zástupců "strany chudého lidu"

aby si sami mohli o těchto "chu
dácích" utvořiti svůj vlastní úsu-

dek Chudák Clark z Montany
mi jen asi '50 milionů dollarů
Chudák Havemayer předseda nej- -

norsino cukerníbo trustu jen asi
20 millionů dollarů Chudik se-

nátor Murphy z New Yorku asi

10 millionů dollarů Chudik
'

Hearst vydavatel novin v Kali-

fornii v New York a a v Chicagu
asi to millionů dollarů Chudák
Stone z Mitsourí asi

t milliony dollarů Chudik Cro- -

ker boss Tammany Hall asi 5
millionů dollarů Chudik P Bel

mont z New Yorku asi 5 millionů
dollarů O Belmont z New Yorku

ási 5 millionů dollarů- - Chudik
P Chaadletv z --New Yorku asi 3
milliony dol]arůt Chudik Pullit
zer z New Yorku asi 5 millionů
dollar tL Podivíme prozatím jen
deset imen Bude-l- i tó tteniře
P Z zajímati posloužíme jim

nadešel Telegrafem do všech

koutů Spojených Států roznešena

přijímací řeč demokratického kan-

didáta presiHentství a když jsme
obrovskou tu řeč přečetlitu musili

jsme mimovolně zvolatis nesmrtel

ným Shakespearem: "Jsou to slo-

va slova slova!'' — ba spousta
slov ale málo hrozně málo my-

šlének obsaženo v tomto posledním
řečnickém výronu Brya nově

Svobodné ražbě stříbra - tomuto

zamilovanému svému koníčku na
kterém se chtěl dostat do Bílého

domu před Čtyřmi roky té se vy
hnul jako Čert svěcené vodě za to
ale vyvolil si nového bubáka kte
rého ukazuje americkému národu
v naději že ten bude tak hlou-poučký- m

a dá se ním zastrašit a

povolá jej většinou k řízení svých
osudův pro příští čtyry roky

Kdyby Bryan "běžel'' za pre-

sidenta filipínských ostrovů pak

by řeč jeho byla zcela oprávněna
ale on uchází se o důvěru volič-

stva Spojených Států a toto má

právo slyšeti jakým spůsobem mí-

ní se Bryan postarali o americký
lid bude-l- i zvolen patrně však

blaho Tagalův a Aguinaldovo leží

Bryanovi více na srdci nežli bla-

ho amerického íarmeře dělníka

obchodníka a průmyslníka
Řeč Bryanova je pozoruhodnou

pro to co v ní není obsaženo De-

mokratický kandidát presidentství
který spoléhá hlavně na hlasy po-

ctivého farmerstva a dělnictva za

pomenul těmto dvěma nejdůleži-

tějším Činitelům říci v dlouhéosm
tisíc slov obsahující řeči své jaké
plány a idee hodlá provésti bude-l- i

zvolen presidentem aby pojistil
těmto dvěma stavům blahobyt a

slušnou existencijon ani v nejmen
ším neproukázal k tomu jakéopra
vy hodlá učiniti jež by stav děl

nictva i farmerstva zlepšiti mohli

všechna jeho starost všechna jeho
péče věnována byla v druhé té řeči

filipínským Tagaiům Malajcům a
těm ostatním hordám smíšených
barbarův a imperialismu — který
axistuje pouze v hlavě Bryanově a

jeho stoupencův
Není úmyslem republikánské

strany porobiti i třeba polovzděla- -

né barbary ale ti nejdříve musí

dokázati že jsou schopni tvé

správy jako dokázal lid na Kubě

a Porto Riku a pak veškeré zále-

žitosti na Filipínách budou vyřf

zeny k uspokojení domorodého

lidu Vláda nežádá nic nežli jen
aby autorita Spojených Států byla
uznána a pak jisté výhody přístav-
ní kteréž by nám pojistily otevře-

nou bránu k tržištím velikého vý
chodu To jest politika rozumná

praktická směřující k blahu arue

rického národa a lid prozkoumá-l- i

otázku tu důkladně nedá se o pří
štích volbách zastrašit! bubákem

imperialistickým o kterém si šíře

promluvíme v některém z příštích
čísel

Před čtyřmi roky Bryan líčil

hroznými barvami jaké následky
bude mít i v zápětí svém zavedení

zlaté měny dnes líčí opět jaké
neštěstí náred americký potká
bude-l- i se bráti po vládou nastou-

pené cestě dále

Kapsa každého jednotlivce jest
nejlepší odpovědí na tuto pěknými
slovy oplývající ale nic v sobě ne-

obsahující řeč Za čtyry roky re-

publikánské vlády liď americký

rychle počal zotavovati po za-

sazených mu demokratickou stra
nou ranách

Nové továrny a průmyslové zá

vody za Dingley-ov- a cla otevřeny
v starých počalo se pracovati s

rozmnoženými silami Dělník dnes
nemusí snižovati se na žebráka

prosícího o práci a farmář nalézá

rychlý a dobrý odbyt pro veškeré

své plodiny a svůj dobytek
' Tisíce tisíců morgičů na far-

mách vězících bylo za tyto čtyry
roky splaceno a nejen to venkov-

ské banky obsahují miliony vkla-

dů uložených tam spořivou mo-

zolnou rukou rolníkovou

Skutečnost nejlépe mluví je-l- i

cesta republikánské vlády správ-
nou a Češti rozumní voliče v den

yolební si to důkladně rozmyslí

aby pomáhali svými hlasy Bryan-

ovi do bílého domu a sobě k no-

vým čtyřem rokům strasti a bfdy

Generál Chaffec v Činí

'
Statečný americký vojín opětně

dle telegrafických zpráv zaslaných
z Číny osvědčil svou zmužilost a
zdatnost v boji u Tiencinu a tvr-

zích Taku Jaký div když veden

jest tak znamenitým americkým

generálem jako jest Chafíee jenž

jfílti vojenskou tvou kariéru "od

píky" jak vojáci NkajL
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Okláiky
' Drobní a rftrná obláíky uverejňujem doum

Udyi peniie k objednávce pHIoleuy Ju
£4 drobné uhláUy obyéejne velkojti nepře-
hnuli í palec oitáme Wcent ta třikrál Za

ohfáíeni WahopMnl amrti a jiné řná- -

Nechť k '1 proto pUloíl otijeatitvce ioiik

KhláSek na delii dobu Oínáiui te ochotná ua
miáUáni

láailky pcaúi
' ou njbefpeíníjií kdy w koupi na poátí
áfb exprsmu "Money Ordeť a ty nám

nule Tál registrovaném dopise aneb
bankovní Jest aáallka Jista Kdo

ebce platlti cbecken" na bank nechť aaíla
n centu vice proto e tolik musíme platit
i i nh Rť koum snil1 n ku

rti n fimahii Chlcazo neb New Vork Na
té2 I 1

miste aroDnjco pene iijnirn
Lnnv VSecbny lásllky nechť Jmiu

aaslány pod Jednoduchou adresou poutak
Pokrok ZápadM

Omaha Neb

Omaha Neb 10 srpna 1900

Válečná bouře na vVchodě krva-v- é

a četné vyžaduje si oběti a to

jest teprvé počátek! Co krve bude

prolito co životů bude utraceno

nežli čínský drak podrobí se vůli

Evropanův!
CíRané vynašli střelný prach

Němci velká děla tak potřebná 1

nynějším válkám ale Chicago vy

našlo — "štok járdy" — které
isou dnes neméně důležitým fa--
9 m

ktorem u vedení války!

Demokraté jsou prí jedinou
"stranou chudého lidu" a to mají

pravdu Vždyť za Clevelanda do

kázali že svými zásadami a záko

ny dovedou udělat z našich far

mářft a z našich dělníků chudáky

Demokrate vlastní nejsou ještě
shodnuti co jest nejdůležitějším
bodem v této politické kampani
Mv iim to Dcvíme krátce: "dostat
se do bílého domu a přivést celou

zem a všechen lid k" žebrácké

holi!'

Neilepší důkaz McKinley ovych

státnických schopností jest že ani

nejzuřivější demokratické listy ne

mohou nalézti na něm stínu hany
a proto tím zuřivěji vrhají se na

Marka Hadnu který jim před

čtyřmi roky tak pořádně vypráskal
a bohdá zase vypráská

Chybu udělat lze snadno ale

chybu napravit jde mnohem bůře

Rozvažuj milý voliči co tě stála

útrap a bídy chyba učiněná před
osmi roky a představ si v duši své

co by mohlo následovali kdyby

jsi se dal svésti bludičkou demo

kratičkých klamů!

ROČNÍ 3VÉT0VÁ TĚŽBA ZLATA DLE

odhadu autorit obnášela v uply-

nulém roce I313 307819 nebo-l- i

o $100000 více než před čtyřmi

lety Dle toho spiknutí peněžních
žokfiza účelem stažení 7 lata a tím

zvýšení ceny nemělo žádoucího—

totiž u popokratů — účinku

Býci na chicagské burse (strana
se zásady ženoucí ceny plodin do

výše snažili se poctivě "zniČiti"
úroda amerického plodného zápa-

du Bohudík "zničení" toto dělo

se jea v telegramech kdežto ve

skutečnosti srdce každého farmá-

ře musí se chvčti radostí popatři-
li na zlatou žeS jaká mu letos

kyne

LaWTON ZEMŘEVŠÍ HRDINOU SMRTÍ

na Filipínách hlásil se a admirál

Dewey generál Wbeeler i admirál

Schley hlásí se všichni k demo-

kratické straně a přec jsou

podporovateli McKinley-

-ovy expansivní politiky a ní

upřímně souhlasí Proč? — Po-

něvadž jest jim prospěch celé ze-

mě a celého národa dražším nežli

prospěch vlastní strany
'

i Velitel ahgucké armády t jižní
Africe stále prohlašuje) "že už mi
hrdinnou hrstku boerských sedlá-

ka v pasti a že mu tentokráte už

neuklouznou" a zatím podmořské
lano znova ohlašuje že: velitel
DeWett zajal opět celé oddělení

vekkiho - vojska Pajáe-- U to

ty dálěb 'Anglie bade muset

jeŽtí vjraylat posily áby nahradily
místa zajatcfi ť ! ' ' r
Nebude ditu podlehnou-- u boer-i-tí

farmeři té obrovské přesile an- -

glickébo vojska zrovna jako pod-

lehli ' stateční poínmavštf sedláci

čeití vedeni hrdinným Janem Ko-zin- oa

přesile císařského vojska
í Ale 'Anglie bod muset zaplatit
draho své vítězství Ríny které

vešli v přímé telegrafické spojení
s vládami svými a že je musí při-vés- ti

do bezpečí ku kterémuž cíli
má se donzumČti s velitely vojsk
spojenců Nyní jsou tedy dvě

podmínky splněny a očekává se

že i třetí osvobození a v bezpečí
uvedení všech vyslanců bude též

dodrženo

O bitvě která svedena byla u

Peicangu došly tyto zprávy Spo-

jenci měli asi 12000 mužů kteří
hnali útokem na opevněné posice
Číňanů u Hsiku jen dvě míle od
Tčncinu Číňané byli brzy na útěk
zahnáni a spojenci zmócnile se

teprve Peicangu Odtud postu-

puje vojsko spojenců dále k Pe-

kingu jak po železnicí tak po řece
Adm Remey i gen Chafíee te-

legrafovali do Washingtonu o bit-

vě u Peicangu a oznámili že vojsko
americké při tom zúčastněno ne-

bylo Chaífee ve zprávě své chválí

Japonce kteří byli hlavními čini-

teli v boji s Číňany jak u Tčncinu
tak u Peicangu Jiná zpráva udá-

vá že v bitvě u Peicangu padlo
asi 500 Rusů 50 Angličanů také
mnoho Japonců a Němců ale po
čet jejich se neudává

Z Německa se oznamuje že ně

mecký polní maršálek Waldersee
ustanoven byl velitelem spojených
vojsk k Pekingu táhnoucích Mar
šálek se vydá neodkladně na cestu
do Číoyaby převzal vrchní velení
Německé úřední časopisy však

iv rdí žc byl hrabě Waldersee jen
od vlády německé ustanoven veli-

telem nad sbory německými a zdaž

jej ostatní spojená vojska za vrch-

ního velitele přijmou nelze dosud
říci Vláda ruská a anglická prý
se vyslovily již že jsou volny svá

vojska' v Číně podříditi velení ně-

meckého generála

Jedna zpráva z Čífu oznamuje
že cesta z Tčncinu k Pekingu jest
volna a pochodu spojených vojsk
nabude kladen žádný odpcr V řeh-

ní velitel vojsk Spoj Států Nelson
A Miles vyslovil v New Yorku

obavu že vojska spojenců mohou

býti u TěncinU zaskočena a jejich

spojení s východem odříznuto Byl

by ochoten se vydati do Číny

kdyby jej tam vláda naše chtěla

poslati

Z KUBY

Dopravní parník Crook odvezl

Havany poslední prapor pěcho

ty a baterii děl do New Yorku

Časopisy kubské přísně kritisujf
soudnictví obviflujíce soudce a

jiné úřadníky soudnf z úplatnosti
Časopis Post tvrdí Že jsou kubští
soudcové zorganisováni k účelu

úplatnosti a přijímají úplatky bez

obavy Písaři soudnf napřed vše

se stranami vyjednají a soudce

pak dle zaplacení rozhodne Seňor

Barerio se poděkoval z úřadu ta

jemníka soudního poněvadž se
necítil dosti silným aby korupci
soudní přemohl do téhož úřadu

ustanovený dr Gener se však

považuje za muže na pravém mí-

stě který bude s to stávající zlo-

řád odstranili

Generál Wood se dorozuměl s

úřady církevními na změně naříze-

ni o sňatcích manželských na Ku-

bě Gen Brooke nařídil aby jen
úřední sňatky byly uznávány avšak

dle nového opatřeni bude sňatek
za zákonitý považován ať již jest
uzavřen před knězem či před
úředníkem Toto nové ustanove-

ni došlo uznání všeobecného a

vejde v platnost příští pondělí

Z ČÍNY

Američtí vojevůdcové oznámili
do Washingtonu že vojska spo-

jenců obssdila město Jangcun
Při útoku na město ono se účast-

nilo též vojsko americké kteréž

utrpělo ztrátu asi 60 mrtvých a

raněných - Plukovník Scriven te-

legrafuje že dráty jsou nataženy
čímž se mini že telegrafické spo-

jeni až do Jangunu bylo docíleno

Záchvat trvala rvlManr Záchvaty a aer--
vnaooat uniat po jednodenní! uti váni Dr

Grant Nerve Rwtorar Zailean at m
feiřjlahtv na tkoníku Oňdriite li adarma

Ltd m Arch Sfc Phlfatolonl
Pa HJULTEBAr

T]laI{ aolka ba dotnad prietllOtad BO vkaehnlvKrédantrodlai
Plat dobrf aitlli praoe Hlaateaea
8tf Mra W U Buahmaa Mik Maaon atr

— Severúv Životní Balsim pů-

sobí na celou soustavu tělesní
čistí a sílí orginy zažívací odstra-

ní žloutenku i bledničku překooi
zicpu a bolentblavy Cena 73c


