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vyčerpáno a konečně nezbylo nic
jiného nežli vzdáti se což se stalo
o půl 9 hod ráno Druhé oddě
lení bojující poblíže vozu bojo-
valo ještě dále a vzdalo se teprve
když počal nepřítel páliti do jeho
řad ze dvou děl a z pomponu a
sice o 10 hodině ranní

Většina Búrů byla v khaki stej-

nokrojích někteří z nich měli i

naše odznaky a bylo je těžko ro
zeznati od našeho mužstva

Jest jisto že pěchota držela se
statečně a též i dělostřelectvo
avšak jízda prchala v divém útě-

ku

K této zprávě generála Methu-

ena podáváme ještě další podrob-
nosti pocházející ze soukromých
pramenů

ho ke hrobu ba i všichni běloši
vůkolní súčastnili te pohřbu ne-

boť Fremont požíval velké vážno-

sti oku 1854 jako mladík po-

ví Nejcj čestným poselstvím
presidentu Spojených Stá

tů h4 ceovi a za krátko na to dal
se odvJ ti ku pravidelnému voj-

sku kde prokázal mnohé vzácné

služby vládě v tehdejší válce pro-
ti Siouxům Byl několikráte za-

jat ale vždy podařilo se mu

uprchnouti vzdor ostražitosti ne-

přátel Od svého propuštění
vojska dostával Fremont In mě-

síčně pense až do své smrti

Zhoubná pohroma Živelní

Parník Newport od Pacific Co

který přijel ze středu Ameriky do

San Franciska přinesl první po-

drobnosti o hrozné spoustě kte-

ráž spůsobena byla zaplavou moř-

ských vln v Libertad Časně rá-

no dne 4 března ohromná vina

zaplavila tam celé pobřeží a spů-sobil- a

děsné spousty Když New

port odjížděl 1 tamního přístavu
tu bylo již nalezeno 35 mrtvol li-

dí zahynuvších v záplavě vln

avšak ztráta na životech lidských
je daleko větší Vlna přelila se

přes hráze zbudované podél po-

břeží a úplně zatopila Libertad a

Ajacultu Obyvatelé neměli nej-men-

výstrahy neboť moře bylo
dosti pokojné po celou dobu před
cházející katastrofu Kapitán
Newportu je toho náhledu že

vlna vyhozena byla na pevninu
nějakým sopečným výbuchem na
dni mořském Vlaa ta hnala se

jak ohromná hora a teprve přes
hráze se poněkud roztříštila a po
bfeŽÍ zaplavila

__

Poslední vítězství Delareyovo

Proroctví které Krueger stafič-k-

president republiky zaválské

vyslovil při začátku války v jižní
Africe se splnilo plnou měrou

Anglie pomalu sice svou obrov-

skou převahou Búry dusí ale ja-

kou obrovskou cenu musí za to

platitl
Krví anglických vojáků rdí se

vypráhlý písek jihoafrických re-

publik a válka tato vyprázdnila
anglickou státní pokladnu již dva

krátě až na dno a anglický lid

Ačkoliv Angličané před nedáv-

nem prohlašovali že Búři ztratili
poslední své děio tu nyní opět
praví že jich mají dosud 17 a že
se řady jich povstalci z Kapská
stále rozmnožují

Čechy

Upláíhl do Ameriky

Pražským úřadům bylo sděleno
že bývalý poštovní expeditor Sa-

mek který před několika roky byl
pro zpronevěření v úřadě odsou-

zen na více roků do žaláře a po
propuštění opět spáchal jiné pod-

vody odejel z Čech a nalézá se

nyní ve Spojených Státech V

Čechách zanechal manželku a jle-téh- o

synáčka

Rakousko-Uhersk- o

Chce prý jit na p'nsi — Rakousko-rusk- é

sblílcnl — Odsouzeni An- -

glifané

Na dvorní hostině v Budapešti
císař František Josef rozmlouvaje
s jedním důstojníkem nedávno

pensionovaným řekl: "já též
toužím po odpočinku"
Poznámka tato rozšířila se ry-

chlostí blesku a vykládá se v tom

smyslu že císař jest už vlády na
bažen

Vfdefiský dopisovatel 'Timesů'

praví že Rakousko-rus- ké sblížení

bude co nejdříve upevněno V

Rusku prý se už nabažily anglic-

kých a německých výrobků a jejib
místo zaujmou výrobky rakouské

Dopisovatel k tomu dodává že

jeden 1 úředníků z rakousko uher-

ského konsulátu ve Varšavě měl

na velké obchodnické- - schůzi ve

Vídni řeč v níž vypočítal pro-

středky a cesty jež by vedly k zí-

skání ruského trhu Radil aby
rakousští vývozci poslali do Ru-

ska hojnost cestujících jednatelů a

vydávali cenníky a brožurky v

ruské řeči

Přední vfde&ský časopis Neue
Freie Presse vyslovuje mínění že

anglický optimism co do výsledku

jihoafrické války se asi šeredně
zmírnil System srubový jakož i

veškeré ostatní pokusy zlomiti

odpor Búrů se prý neosvědčily

Anglie se prý pustila do války
a nedovedně ji vedla

Aagličtí ministři velkých slov a

hanebných činů slávu britské říše

"A hle! Kam se to podělo všec--ko- ?

Velkolepé nadšení kterými r

jsme chtěli hnát impozantní vlas-

tenecké mlýny ztratilo se ráhle
kdesi pod zemí jako dalmatská

"punkva" poťouchlá
"
říčka jež

mizí člověku náhle pod nohama a

skrývá se v hlubokých útrobách

jeskyuě krápoíkové Z pomníků
nebylo nic neboť rozbili jsme je
dříve než sehnali jsme peníze na

podstavce ubohé lize vysmáli se o

předčasném funusu sami její zakla-

datelé a pěstitelé a neméně ubohý
"Národní výbor" ploužil se hroz-

nou národní pouští jako zbytek
nádherné kdysi karavany až zavál
a pohřbil i jej neúprosný samům

lhostejnosti Poušť poušť kam-

koliv obrátíš užaslý pohled
poušť a beznaděj pro každéhokdo
by chtěl snad ještě teď vlastenčit
ve větším slohu Jenom z daleké-
ho západu ze žírných plání za
dvěma velkými řekami zni to chra-

bře a důvěřivě: "Rodáci seberte
se začneme sbírku na Kubelíko-
vu nadaci!"

"Stateční Omažané neztratili
tedy dosud všecku důvěru v národ-
ní uvědomělost našeho lidu — oni
snad jediní včří podnes že dáme
se nadchnout také k něčemu jiné
mu než k zakládání nových pod-

půrných spolků k stavbě nových
síní kteiých nikdy nezaplatíme a
k vydávání nových denníků kte- -

rých neudržíme' Stateční Omaža-
né provedli nedávno s Kubelíkem
kus hrdinství a myslí si nepochyb-
ně že mohli by nás svou podniká
vostl nakazit abychom jen tak ne-

činně na ně nečuměli Když ne
chtěl se odvážit do Omahy Kube-líků- v

podnikatel obávaje se finanč-

ního neúspěchu aranžovali tamní
krajané koncert na svou pěsť a vy-

dělali na něm asi šest stovek Za
ten obnůsek mohli ovšem koupit
Kubelíkovi slušný prezent — lepší
než newyorští i než chiražštf — ale
Omažané soudili zcela správně že
trochu květin také stačí a že je to
vlastně nesmysl nabízet zlato ně-

komu kdo v něm takůřka tone
Proto chtějí těch šesti stovek pou-
žit k založení fondu z něhož byli
by podporováni chudí studující
pražské konservatoře — a i to je
zcela logické a moudré Muzikou
byly ty peníze vydělány nuže ať
užijou jich zase potřební muzikan-ti- !

A málem bylo by mi vyskočilo:
Ať tedy doplní ten fond také mu-

zikanti! Ale neřeknu to Vždyť
oni se naši hudebníci dovtípí snad
sami a nedovtípí-l- i se ať si na ně
houkne omažský výbor!"

Však bude mít asi dost krušnou

armádě kterou kdy Anglie vyslala
přes moře získali si lásku i tam
kde jí dříve neměli kdežto Anglie

propadá soudu a opovržení celého

vzdělaného světa

Z bojiště v jižní Africe
Podrobnosti Methuenovy pordiky -

Velikomytlnost Deloreyova— U-to-k

komandanta Mentu

V jednom z našich úvodních
článků pojednáváme o velikomy-slnost- i

Birů kteří propustili ge-

nerála Methuena ze zajetí nemo-

houce jeho těžké poranění náleži-

tě ošetřili a zde připojujeme úpl
nou zprávu generála Methuena o

jeho porážce jii tento zaslal veli-

teli Ktchenerovi
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GENERÁL

ilechetoý vítÉz

Poražený generál prav':
"Zadní oddělení jízdy bylo na-

padeno Búry za svítání a po krát-

kém boji počalo prchati Mezi

prvním a druhým zásobovacím

sborem byla prosto jedué mile a

do ní Búři rychle vnikli Vyslal

jsem od prvního zásobovacího

sboru rychle všechny možné posi-

ly zadnímu oddělení a také část
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zemí která smlouvu nepodepsala
Smlouva ta ustanovuje že se ne-

smí ve válce užívali jedovatých
zbrojí že se nesmi nepřítel střfleti
zákeřnicKy zajatí se nesmí zabíje-
li a kdo Be vzdá také ne nesmí se

prohlašovat! že se nedává žádná
milost nesmí se používat! nábojů' látek které dělají zbytečné bo
lešti raněným nesmí se zneužívat!

vlajky míru stejnokroje vlajky
kříže a jiných odznaků nesmí se

ničiti majetek nepřítele leč by to

bylo nevyhnutelně k válečným
účelům potřebno a konečně v jed-

nom Článku se upravuje užívání
alužeb zvědů

V sněmovně přijato bylo dne

14 března povolení na poštovní
službu a několik méně důležitých
návrhů bylo schváleno

V senátu dne 16 března přijato
povolení na postavení námořské
nemocnice v Savannah Ga a po-

volení postavili most přes Mis-sou- ri

u Jižní Omahy
V dolní sněmovně republikán-

ská strana dosud není dohodnuta

jaké ústupky na cle by měly být
Kubě učiněny ale k dohodnutí
tomu nepochybně dojde tento

týden

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Prvý tah proti železničníma trustu

Jménem Spojených Států byla

podána v St Paul Minn před

spolkovým soudem žaloba proti
Železničnímu trustu známému jako
Northern Securities Company v

níž zastoupeny jsou dráhy Great

Northern a Northern Pacific V

podané obžalobě na níž je pode-

psán Milton D Purdy spolkový
oávladní pro distrikt Minnnesota

Philander C Knox generální ní

pro Spojené Státy a John
K Richards právní rádce Spoje-

ných Států se žádá aby soud za-

kázal Northern Securities Compa-

ny převzít! jakékoliv akcie aneb

bondy Great Northern a Northern

Pacific dráhy a jmenovaným spo
lečnostem má být zakázáno pře
nést! majetkové listiny na North

Secorities Company Korporace
tato je prý pouhým oláštíkempod
nímž má býti provedeno splynutí
obou Železnic jež příčí su zákonu

Z r 1890 a rozhodnutí nejvyššíbo
soudu z r 1806 Důkazem neu

přímnosti prý jest že Northern

Securities Company nemá tolik

kapitálů jako representujte! obě

dráhy Kdyby dovoleno bylo ta

kové sdružení železnic tu prý by

všechny dráhy v zemi mohly sply-

nout! v jeden veliký trust a pak by

veřejnost byla jim vydána oa mi-

lost a nemibst Jedníuťz obža-

lovaných je také J- - Pierpont Mor

ganjenž trust sorganisoval Hlav

ním obhájcem bude J W Griggs

bývalý generální návladní Spoje-

ných Států

Ucta Francouzi památce McKinleyfao

S povolením francouzské vlády
bude dáváno v Theatres Comique
v Paříži veliké představení jehož

výtěžek připadne fondu na posta-
vení pomníku presidentu McKin-leym- u

v Canton O Zpráva tato

byla do onoho města oznámena

soudcem Holmesem jenž dříve

bydlel v New Yorku a před léty
trvale se usadil v Paříži Největší
umělci jako Sara Bernlardtová
oba Coquelinové Melba Rejane
a jiní slíbili zdarma účinkovati

Jeaa van Beers jeden z největších
fracouzských malířů uvolil se

zbotoviti zvláštní illustraci pro

památeční program který bude

prodáván Očekává se že před-
stavení vynese $35000

Smrt pověstného náčelníka Indiánův

'
Jeden z historických karakterů

indiánských Chaa-a-ni- n gah z

kmene Omaha zemřel na reservaci

svého kmene v Ncbrasce minulé

ho týdne V tomto státě bvl nej-

lépe znám pod jménem John Fre-moo- t

kteréž jméno přijmul když
sloužil co vojín v armádě strýce
Sama On byl vynikajícím náčel

níkem svého kmene a roku 1854

byl členem indiánského výboru

který jel do Washingtonu k 'bílé

mu otci' podepsali smlouvu míru

jakož i vyjednat! odstoupení po-

zemků ležících na východě státu

Nebrasky bělochům Pohřeb je

ho byl velice slavným a smuteční

tance Iadiáoů trvaly celé tři dny
Fremont byl dosti zámožným a

jeho majetek zdědí celý kmen

Všichni členové téhož následovali

Lír"' nV ——~— " - -

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Zasedáni 57 kongresu

ťoé na sek Haye — Krok proti
libovůli soudců — Přijdi haagské
smlouvy mtru

Senát zabýval se v minulém

týdnu návrhem aby spolkoví se-

nátoři byli voleni přímo lidem

proti Jemuž se důrazně ozval se-

nátor Hoar Pravil že prý by to

fcylo porušením závazku daného

státům když vláda byla založena
Na tuto řeč namítnul senátor

Berry z Arkansasu co prý se sta-

lo s dotytnou sněmovní resolucí

týkající se přímé volby senátora
" lidem která jii po čtvrté byla
nižším domem přijata a vždy za

hrabána jest ve výboru jehož se

nátor Burrows z Michigan jest
předsedou a Hoar Členem Hoar

na to odvitil dlouhou řečí samo-

chvály na senát' který prý je

zákonodárným sbo-e-

na světě a to jenom proto že

senátoři jsou do jisté míry neod-visl- í

od měnivých vrtochů lidu

Útok na senát je prý útokem na

ústavu prohlásil Hoar a senátor

Stewart z Nevady vyslovil s ním

souhlas Debata tato pak skon-

čena slibem že resoluce bude u

předložena
Ve sněmovně učinil poslanec

Burleson íensaíni útok na Sekre-

táře státu Haye jehož obvinil ze
Btranaictví k Anglii a z odporného
píítelíčkování s anglickým

Pauncefotem Hay ode

přel prý vydati průkazní listioy
kev Thomasovi z Chicaga a man-

ické jeho kteří se chtěli odebrali

do koncentračních táboru v jižní
Africe aby tam podporovali ubo

hé ženy a děti búrské t darů a

peněžitých příspěvků jež se sešly
v Illinoisu na vyzvání guvernéra
Yatese Haye ujal se poslanec Hitt
z Illinois jenž pravil že státní
--odbor byl hotov vydttf průkazní

listiny avšak povolení navštčvo-vat- i

tábory musí přijití od angli-

ckých velitelů a něco takového

sotva může vláda Žádat! když se

do naší války se Španělskem také

nikdo nepletl
Sněmovní výbor na soudnictví

příznivě odporučil Grosvenorovu

osnovu jež má velikou důležitost

pro orgaoisovaoé dělnictvo Před-

loha vysvětluje slovo "spiknutí"
a hlavním účelem jejím je omezení

soudních zápovědí ve sporech
mezi dělníky a zaměstaavately
Žádná úmluva mezi dřlnictvem v

době stávky nesmí býti vykládána

jako spiknutí na poškození neb

překážku obchodu a proto soud

nesmí vydati zákaz proti stávku

jícím
Tentýž výbor odporučil předlo-

hu jež stanoví trest smrti pro
každého kdo by zadržel vlak za
účelem loupeže a při tomto zadr-

žení by někdo na vlaku přišel o

Život V ostatních případech sta-

noví se trest od pěti do desíti roků

Hepburnova předloha týkající
se stavby isthmického průplavu

byla předložena dne 13 března v

6cnátu Morganem v nezměněné

podobě s odporučením k přijetí
V poslanecké sněmovně pokračo-
váno týž den v poradě o poštov-
ním rozpočtu a Smith z Illinois
mluvil ve prospěch snížení poštov-
ního na t cent

Dne 14- - března předložil senát-

ní výbor svoji zprávu v níž se

odporučuje k provedení průplav
nicaraguanský O tomto návrhu

rozyfedl se tuhý boj neboť příz-

nivci průplavu panamského ne-

hodlají se vzdáti bez tvrdošíjného
odporu
Poslanec Randall z Tex před-

ložil společno 1 tesoluci vyjadřu-

jící uznání a sympatii lidu a vlá

dám jitioatrickycu republik a

oranžského svobodného státu

Zároveň žádá se britická vláda

aby zastavila oepřátelství a presi
dent svým vlivem přičinil se o

docílení míru

Senát schválil jednomyslně
smlouvu míru ' zpracovanou

Haagu ohledně lidštějšího vedení

válký na zemi i na vodě Senátor
Hoar a Teller při tom útočili na

gen Funstona že jeho polapení

Aquinalda nebylo dle těchto pra
videi smlouvy „vykonáno ale sen

Burtoo bájil Funstona Že jednal

lidsky a čestoě Už 15 vlád po-

depsalo smlouvu tuto a jest pro
ně závazná pro případ že by

vedla a jdruhou válku ale

neplatí kdyby vedla válku a jinou

DELAREY
nad Angliřany

Když se anglický velitel vzdal

tu generál Delarey přijel k němu

a choval se k němu s vybranou
zdvořilostí a pozdili nařídil aby

poraočuý anglický generál dopra-

ven byl do Klerksdorpu - pod o

chranou svého vlastního synovce

plukovníka Townsenda který byl
taktéž zraněn ale lehce

Mnozí z Búrů nesouhlasili s

propuštěním Methuenovýřb a bylo

vysláno za ním oddělení aby ho

přivezlo zpět avšak Delarey trval

na svém a konečně prosadil svoji
vůli Anglický korespondent kte

rý podává tyto podrobnosti píše
o Delareym že jest znamenitým

bojovníkem a přirozeným vůdcem

který kná svůj úkol briliantně
ale beze všech pocitů nenávisti
Dlouhá ta řada anglických sru

bů spojených s pevnými ploty
zhotovenými z ostnatého drátu
dovede sice poněkud ztížili pohy
by Burů ale nedovede ) úplně
zadržeti jak dokázal De Wet
Bolha a nyní komandant Mentz

který v noci dne 10 března pro
razil linii srubů mezi Heilbronem
a Wolvehverkem

15uri přeřízli ostnatý drát a ve

hnali na plot stádo koníktefí po
valili asi 200 yardů tohoto plotu a

tímto otvorem prorazil koman-

dant Mentz s 300 Búry a Angli-

čané nemohli zastaviti onen prud

ký příval

atéoi pod tíží daní které nikdy
nebyly tak veliké za celou dobu
těch různých válek které Anglie v

minulém století vedla a přec Búři

dosud nejsou poraženi dosud tří-

mají prapor svých republik pevně
ve svých pravicích a zasazují ne-

příteli svému rány které úžasem

naplňují celý svét
Od té doby co Anglie začala

nešťastnou pro ni válku v jižní
Africe tu žádná z mnohých porá-
žek její vojska nebyla tak ponižu

jící a nezasadila takovou ráou její

pýše ako porážka kterou spůso
bil oddělení vedenému generálem
Methuenem búrský generál De-lar- ey

V tomto boji setkaly se

stejné síly téměř stejný počet
mužů a Angličané měli převahu
ve délostfelectvu a prec porážka
jich byla tak ponížujícítak úplná
že Anglie stíží zakrývá svůj stud

nad ní

Vítězství dobyté Delareyem bu-

de novou vzpruhou a dodá nových
sil nových nadějí statečným

kteří chtí raději nmřít než

žít pod anglickým jhem Dnes
i cnad Chamberlain přišel k po-

znání že Búři buď uzavřou čest-

ný mír aneb žádný a Že dokonče-

ní války jest posunuto do daleké

ještě budoucnosti- -

Búři patrně nejsou daleko ještě
v koncten se tvoji otíranou jak
Anglie Snažila se světu namlnviti
a jako každá lež tak i tato obje
vila se ve skvělém vítězství Dela-reyov- ě

Búři bohužel nemohou vykoři- -

stit náležitě svtfch vítězství a musí

po každé zasazené Angličanom
ráně ustupovati před přikvapivší
mi přesilami a vyčkávali vhodné

doby k zasazení ran nových oni

nemohou držeti v zajetí ty tisíce

anglických vojáků kteří jim padli
do ruky ale vzdor těmto vážným

překážkám ztěžujícím jich úspěchy
oni stojí v poli dosud nepřemože-
ni Isvět na ně zírá s obdivem ja-

ko na nejstatečnější lid nejen na-

še ale všech věků který raději
zmírá v obraně svých práv nežli

by žil život otroka
Kéž tato obětavost toto hrdin

ství přinese Búrům kýžené ovoce
vítězství aneb aspoň čestného mí

ru pojišťujícího jim reodvislost
Nezdolní jihoafričtí farmeři získali

si úctu celého světa svým zápa-
sem který nemá sobě rovného v

moderní historii světa Všechny
jich chyby které měli a majíjsou
dnes zapomenuty a svět by dpes
vítal hodinu jich konečného vítěz-

ství nad Angličany a jásotem

prý notně umenší „

Knbelíkova nadace

Předvídali jsmeže usnesení vý
boru pro uspořádání Kubelíkova

koncertu v Omaze aby čistý výtě-

žek bude-l- i jaký věnován byl na

založení Kubelíkovy nadace při
konservatoři pražské nesetká se

se souhlasem většiny východních
novinářů V předtuše své jsme
se nesklamali Až dosud jen ně-

kolik málo listů východních věno-

valo pozornost svou provolání Če-

chův omažských Nárrf zamlouvá
se však pouze úvaha jediná a sice

úvaha p B Bittnera vydavatele
Šotka' jenž správně vystihl po

hnutky kteréž přiměly omažské

Čechy k založení nadace té Když
četli jsme úvahu onu tu maně

nám napadlo že pisatel její dal

se snad informovati někým o sna-

hách a úmyslech Čechů omaž-

ských Přinášíme s potěšením
část úvahy té:

"Jako ohlas dávno zašlých časů

zní to vzletné provolájí omažských
Čechů: "Rodáci založme ame-

rickou Kubelíkovu nadaci pro chu-

dé nadané žáky konservatoře praž-

ské! Přinesme tuto nepatrnou
oběť a oslavíme tak důstojně i vy-

datně památku návštěvy mistra

Kubelíka a zjednáme si zásluhu o

podporování umění českého a tak

o šíření slávy české!"

"Kam jste se poděly kaai jste
se poděly moje dáfné časy? Ziov
na takhle jsme psávali na vlas

tak jsme horovávali "za dnů mla

dosti dokud isme íestě věřili v

obětavost našeho slavného česko- -

amerického národa dokud neznali

jsme ještě té daleké cesty od fráze

k činu dokud jsme nevěděli že

naši velkohubou veřejnost nelze

žalovat pro nesplnění slibu

Tehdáž mívali jsme všichni plné
ruce vlastenecké práce krásné zá

mčry líhly se v našich zanícených
hlavách jako v inkubátoru kuřár
ka a vlastenecká provolání bzuče

la z redakcí skoro každý týden ně

jiké nove — jako když se z jara
rojí zlaté včeličky ven z černých
úlů k zářnému sluncil Tehdáž
stavěli jsme pomníky Husům

Komenským v chicažských pat
cích tehdáž zakládali isme České

" Čili národní ligy
tehdáž viděli jsme spásu svého lid
v "Národním výboru" v "Bo
hemian Voíju" a kdo ví 'v čem

ještě

práci bude-l- i chtít aby vypadala
ta Kubelíkova nadace trochu sluš- -

ě aby nesla drobátko víc než

Bákých těch dvě stě korun roč--
ě!"

Nejenom Čechové omažští ale
Čechové kteříž do Omahy při

jeli na koncert Kubelíkův ze žírné

Nebrasky a států sousedních jsou
velké většiny nadšeni pro nadaci

Kubelíkovu Čistým výtěžkem z

oncertu obnášejícím Í887 polo
žen k nadaci té slušný základ
Fond ten rozmnožen byl spolky a

jednotlivci o $229 a nutno podot-knou- ti

že sbírání příspěvků do- -
ud nebylo ani zahájeno
První výkaz příspěvků na Ame

rický fond Kubelíkův:

Řád Eliška Přemyslovna
ZČBJ $ 500

Těl Jed Sokol 2500
ťrel bonnenschein West
Point Neb 2000

A V Kouba MillieanNeb soo
Lam Folda Howells Neb 1000
Louis Krub St Ansgar la 500

Kutis Břemen Kansas 200
ao Rosický 1000
Vác Bureš 1000
S L Kostoryz 1000
Pí M Burešová 1000
ar Dobiáš

'

1000
Rev Jan Vránek 10 00

Bohdan Peci 5 00

an Kraus 500
Fr Vodička 500
K Heřmánek 1000
Jos Mik 1000
Stan Beránek 1000
Bed Sláma 500
Fr Krajíček xoo
Pí Ant Kmentová 100
Pí Marie Michalová 500
Stan Letovský 1000
Pí M Křížová tooo

Celkem $22900

Nyní obnáší tedy fond Kubelí- -

kůvjiž přes Í1100 a tudíž doufej-
me l" co nejdříve dostoupí I2000
a více

Senát přijal předlohu

na podporu obchodního loďstva

42 hlasy proti 31 Šest rep se-

nátorů z Iowy Wisconsinu a
Vermontu hlasovalo proti před-
loze Očekává se že v poslane-
cké sněmovtě bude předloha ta
poražena

GENERÁL METHUEN
velitel anglického oduílení poraienťlio Delareyem

38 baterie která odporovala ho-

dinu útoku nepřítele Kromě to

ho 200 mužů pěchoty snažilo se

zastaviti vítězíc! Búry kteří učini

li prudký útok na náš bok Útok

ten byl tak silný že nasial v na-

šich řadách ' zmetek a nejdříve

jízda počala prchati
Dvě děla od 38 baterie byla

zůstavena bez vetyeré ochrany
a 'Sak vzdor lomu dělostMci je

obsluhovali až každý z nich pad
nul kromě poručíka Neshama

jenž byl vyrván aby se vzdal a

když to neučinil tu byl nepříte-

lem zastřelen
Zůstal jsem s 200 northetimber

landskými střelci a dvěmi děly od

4 baterie osamocen avšak vzdo
roval jsem útoklm po 3 hodiny
kromě toho asi 100 lancashire

ských jezdců a 40 jízdních polici
stů vzdorovalo nepříteli poblíže
zásobovacích vozů

Při těchto útocích byl jsem po
raněn Mé mužstvo utrpělo vel

ké ztráty jich střelivo bylo téměř


