
4 Pokrok západu
Pokrajovaní ta utriínky 1

se vc středu v závodu na hotoven 341108 více než před měsícemNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
uentoveno naniru tirmv lobias
New & Co na vých 19 ulici
New Yorku a spůsobená škoda od

haduje se na mnoho tisíc dolarů

Výbuch spůsoben byl nejspíše
vznětím se plynů z vařeného
dehtu vycházejících

Zachráněni

Do přístavu philadelphského
připlul ve středu ovocnářský par
ník norvéžský "Kong Frode"
májo na palubě mužstvo i cestují
cí parníku "JJelvidere" kterfŽ
noci dne 25 května na pobřeží
kubánském blíže mysu Maysi se

stroskotal Život nepřišel př
tom na zmar Žádný za to však

ztracena všechna zavazadla a

všichni zachráněni pouze v tom
co na sobě měli Mezi cestující-
mi nalézal se místopresident repu-

bliky kubánské Domingo Capote
se svým tajemníkem a náčelníkem

Štábu a málo prý jim scházelo Že

by bývali do rukou úřadů španěl
ských padli

Parník utonul

Do Seattle Wash došla ve

středu zpráva že skůnr "Jane
Gray" kterýž 19 května s 61 ce

stujícími ze Seattle do Kotzebune
vyplul dne 22 května as 90 mil
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schválena válka se Španělskem a

prohlášeno se ve prospěch úplné
ho potlačení prodeje a výroby
lihovin iakoŽ i ve prospěch žen

ského práva hlasovacího—
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New York a válečnými loděmi In'
diana a Orejíon kterážto posled
nejSÍ

koru-čn- e na pobřeží našem
se objevila a s několika křižáky a

dělovými lodicemi odplul smírem
k Havaně Od 21 do 28 května
loďstvo Sampsona opět stále zdr
žovalo se poblíže severního pobře
ží kubského aŽ ku Hayti a vrátilo
se znovu do Key West v sobotu
28 května Mezitím loďstvo co
modora Schleye plulo směrem vý
chodním poděl jižního pobřeží Ku

by a dospělo Cienfugos dne 24
května Zde se zdrželo několik
hodin v tě domněnce Že snad

španělské Joďstvo v přístavu se
nalézá Když od lodi na zvědy
vyslané obdržel zprávu že Červe
ra přistál v Santiago vypravil se

Schley ihned k onomu přístavu
kam dojel 26 května a tam od té

doby se nalézá (Pošlete si 20ct
na 16 stránkový atlas na němž
budete moci dobře stopovati kaž
dó hnutí našich lodí)

Posud nevyjeli

Válečná hotovost ležící v Tam

pa Florida a připravena k vyplu
tí na Kubu posud nevyjela ač

před několika dny ujišťovalo se
že již — již je na cestě Za důvod
uvádí se totéž co dříve že totiž
nechce válečná rada vystaviti voj
sko nebezpečí a chce dříve viděti
loďstvo španělské zmařeno Pět
dalších lodí bylo vládou najmuto
k dopravě vojska z Tampa na
Kubu

Ukořistěná lott prodána

Ukořistěný španělský parník
Pedro byl koupen Spojenými Stá

ty v Key West minulou středu
za $200000 Obnos tento bude
složen sekretářem pokladny odbo- -

ru námořnímu lou tato tmue

používána za loď zásobní

Z CJticamauga ku břehu

Včera vypraveny byly Čtyry

pluky pěchoty z Chicamauga do

Tampa Florida a sice první z

distrikt Columbia 1 57 z Indiána
7 z New Yorku a první z Ohio

Pátý z Marylandu 69 z New

Yorku třetí z Pennsylvania a třetí
z Illinois odjeti mají dnes Oče
kává se že bude nařízeno aby
veškery pluky dobrovolnické do-

plněny byly na plný počet totiž

1307 mužstva i důstojníků Jestli
tak se stane tedy to vyžádá aspofi
40000 mužstva z poslední výzvy
V úterý obdržel druhý pluk neb- -

rasský a pennsylvanské a ohioské

pluky výplatu od svých států za
čas po který tábořily doma nežli

byly vřaděnydo pravidelné služby

PennsylvanŠtí obdrželi celkem asi
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rascane {5900 riukovnik jjuss
od 2 pluku nebrasského ustano-

ven byl prozatimním brigádníkem
třetí divise prvního pluku První

pluk mississippské pěchoty přibyl
do tábora v úterý

Nepraktické řízení domácnosti ča-

sto jest příčina nezdaru v živote tak
mnohých Ku dodělání se úspěchu
člověk musí vždy pohlíželi do budouc-

nosti a dbáti být připraven využitko-va- tl

příznivé příležitosti když okol

nost rou Ji skýtá Trochu včasné

prozřetelnosti často též uspoří nám
mnoho vfloh a Času Člověk opatrný
vždy dbá toho by v domácnosti své

míl po ruce láhev "Chamberlain's
Colic Cholera and Diarrhoea Iteme-

dy" kdežto člověk nedbalý čeká ai
když nutnými okolnostmi dohnán

musí nejiepsino Koně zapratinouti a

jej samým spěchem pro lékaře uhnatl
i zkaziti a mimo to pak má velký
účet lékaře k zapravení Kdežto

prvnéjáí vynaloží jedva 25c druhého

výlohy obnáší sto dol a pak ae posled

nější divf že jeho sou-te- stále stává
se bohatfím a on stále chudším Lék

nadzmíuěný lze dostati v každé

lékárně

Změna místnosti
Chcete-l- i lístky cestovní ne-

opomeňte vyhledati nové místno-

sti obchodní a písárnu Missouri

Pacific dráhy Nalézá se na jiho

východním rohu 14 a Douglas ul

obnášel
Tornádem

navštívena ve středu odpoledne
jak ze St Joseph Mo oznáme
no Část okresu DeKalb přičemž
pokud známo Čtyry Životy lidské

utraceny V okolí Maysville a

Union Star rozmetena všechna
stavení na 20 farmách Čímž Škoda

$150000 přesahující spůsobená
Usmrceny byly manželka a tři

dítky íarmera Calvin Smitha a po
raněna pČtiČlenná rodina Issac
Denery-h- o

Nelíbí se Jím Mexlco
_ I 4 1 w éuo lawcquan 1 1 vratu se

ve středu druhý výbor plnokrev
ných Cerokýzů kterýž do Mexi
ka vyslán byl za účelem vyhlédnu
tí pozemků na něž by se kmen
onen z území Indiánského přestě
hoval I Henry Dick jeden z

Členů výboru vyjádřil se o výsled
ku poslání svého následovně:
"Navštívili jsme stát Sonoru Jest
to téměř úplná pustina s několi
ka málo obyvateli Nemají tam

Žádných potoků jako mají Čero
_1 M t T~l 1 s to

xyzove zue ruaa musí pn ne

smírných výlohách stále zavodňo
vána býti má-l- i se něco urodit
Kadím všem svým přátelům by
se země té střežili"
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DROBNÉ ZPRÁVY

V státní universitě kaliforn-

ské graduovala ve středu s výbor-

ným úspěchem 25letá Una Yone

Yanigasawa prvá to Japonka vy-

studovavší universitu v Soustátí

Sekretářem Algerem poslána
ve středu kongresu zadost za po-

volení $3107000 jichž potřeba
prý jest na krytí výpravy na Kubu
Porto Rico a Filipiny Na

prvnější ostrov vypraveno bude
bezodkladně 20000 mužů jež
následováni budou záhy dalšími

50000 muži

V Norway la udála se ve
středu z rána srážka vlaku náklad-

ního s vlakem osobním při čemž
oba parostroje roztříštěny a čtyři
zřízenci těžce zraněni Neštěstí
zaviněno Špatně umístěnou výhyb-
kou

- u ftiaivern la utonuli ve
středu v potoku Silver při koupá
ní dva hošíci i3tiletý Eli Vicory
a 1 mletý Fr Harris

v sněmovně poslanecké po
dána ve středu Laceym z Iowy
předloha kterouž by všem dobro-

volníkům ve službě se nalézají-
cím hlasovací právo při volbách

kongresních zachováno bylo
V Illinois odbývali prohibí-čác- i
státní konvenci svou ve stře- -

POLITICKÉ

Z kongresu
V sněmovně poslanců stráven

ve středu veškerý čas rokováním
o předloze kterouž odvoláváno

býti má ono ustanovení třetího
Článku 14 dodatku k ústavě

jímž těm kdož přísahu věrnosti
Spojeným Státům v dobfi války
občanské porušili a v řadách re

ueisKycn sian zuranovano bylo v

budoucnosti jakýkoliv úřad zastá
: 1 li- - a v 1

van i ri iom íez rokováno o
tom zda člen kongresu zároveň
hodnost vojenskou zastávati může
debata tato vyvolána byla píípa
dem poslance Wheelera kterýž
presidentem generál-majore- m jme
novan Dyi a kteryz hodnost tuto
přijal aniž by místa v sněmovně
se vzdal

V senátu pokračováno ve stře
uu v projednávaní prcuiony o

dani válečné a sice stráveno celé
zasedání jednáním o dodatku

jmu daň korporacím ukládána
bytí měla Návrh na uložení
daně čtvrt procenta korporacím
jichž hrubé příjmy $250000 ročně

přesahují poražen 27 proti 24
hlasům návrh na uložení daně
Čtvrt procenta všem korporacím
bez ohledu na výšku příjmů po
ražen 37 proti 25 hlasům a koneč-

ně přijat 33 proti 26 hlasům
návrh jímž daň v obnosu Čtvrt

procenta ukládána jest cukernímu
trustu a Standard petrolejnické
společnosti Pro návrh hlasova
lo 22 demokratů 4 republikáné
5 populistů a 2 stříbrařští republi
káné proti pak hlasovalo 24
republikánů a 2 demokraté

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Vzájemnosti)! smlouva obchodní

uzavřena byla prý jak z Washing
tonu počátkem týdne oznamováno
mezi Spojenými Státy a Francii
za což prý zvláštní zásluha náleží
Kassonovi zvláštnímu vyslanci
Spojených Států kterýž za úče
lem tím jmenován byl Smlouvou

touto sníženo bude clo na násle
dovní vývoz náš: na vepřové maso
ze 100 na 50 íranků za 100 kilo
ze sádla ze 40 na 25 ír za 100
kilo tabulové ovoce nakládaná
masa sušené neb presované ovo- -

ce arivi niady uiazdiCky duži-

ny jablka hrušky a křížaly při-

pouštěny budou při nejnižším cle
v celním zákoně francouzském se

nalézajícím Naproti tomu sníženo
clo na hlavní předměty vývozu
francouzského následovně: z viné-h- o

kamene platiti se bude 5 proc
ad valorem z lihovin $150 za

galon z děl uměleckých 15 proc
ad valorem z vín 35 centů za ga
lon U šampaňského vína neuči
něno žádného snížení a totéž
nadále bude podléhali clu které
zákonem Dingleyovým bylo zave-

deno

Námořním odborem

vypsány byly v úterý nabídky na

stavbu tří nových lodí válečných
kteréž mají se podobati válečným

parníkům Illinois Wisconsin a

Alabama kteréž přítomně v lodě-

nici Newport News v San Fran-cisc- o

a Philadelphií stavěny jsou
Nosnost parníků těchto určena

jest na 11500 tun vnoř na 23 st
délka 368 stop a šířka na 72 st
Pancéře v nejsilnější Části své mají
míti Šířku i6# palce Obrnění
sestávati má ze čtyř děl i3tipalco-výc- h

a deseti 6tipalcových děl ry-

chlopalných při Čemž opatřeny
budou též lodě dvěma střílnami

torpédovými Rychlost požaduje
se nejméně 16 uzlů a lodě vyjma
výzbroje úplně dohotovené ode-

vzdány býti mají vládě za dva a

půl roku od zadání kontraktu
Stavba každé lodě nepočítaje
ovšem výzbroj ustanovena jest na

$3000000

Výbucn

jímž deset osob těžce bylo zraně
no a celá budova rozmetena udál
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západně od mysu Flattery se ztro-

skotal při čemž 34 osob chladné-

ho hrobu ve vlnách nalezlo

Vojna a politika

Kansasští politikáři zanáší se

přítomně pilně uvažováním jaké-

ho že vlivu válka na výsledek
podzimních voleb míti bude Dle

náhledu mnohých nebude míti

vstoupení Četných dobrovolníků
do řad vojenských ve východní
části státu následků žádných za

to prý ale v okresích západních
budou prý tím populisté značně
seslabeni Co příklad uvádí se

okres Pawnee kdež prý do řad

dobrovolnických vstoupili výhrad-
ně jen populisti následkem čehož

nyní republikáné většinu míti

tam budou A podobně jest prý
tomu i v jiných okresích kdež při
volbě poslední populisté jen malou
většinou zvítězili

Stav národního dluhu

byl dle výkazu pokladního odboru

na 1 května následovním: Dluh
nesoucí úroky obnášel $847367-41- 0

dluh z něhož úroky se již

platit přestaly $1260650 a dluh

nezúročitelný $184286315 tak
že celý dluh vlastně $1233528-57- 5

obnášel Dluh po odražení
hotovosti v pokladně obnášel
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