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oa se ze jest to opět lédno z Veřejnou knihovnu úplný obrat v hvbné síle a báiečné 31HOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Nejlepší TVRDÉ aMĚKÉ UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd

Nejlepšl Illinoiské v kusech $550 drobné $5 25 Cherokee drobné za
1425 nejlepSÍ uhlí na vaření Naše Beacon Nut uhlí 8350

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

COUTANT & SQUIRES
Telefon 980 Sklad 17 a Mason Písárna 1402 Fumam 8t
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oněch velkých zlodějství jel ča -
sem Kongresem proklouznou Dle

preaiony o niz se jeana maji 5p
ataty poaniKnouu stavbu průpl- a-

plavu na základě koncessekterouž
obdržela v roce 1889 Maritime

o Kterážto Koncese ale

propadne v mnu toňoto roku V

preaioze povoluje se ř5oooooo
oné společnosti za postoupení
koncesse a za to co ve směru

stavby kanálu společnost podni
kla Však dle odborného časopisu
Engmeertng News vše to co spo
lečnost podnikla má cenu nejvýše
$300000 a kdyby se nestavěl ka
nál kudy společnost obmýšlela
tedy by ovšem neměl ceny ani
tolik Zdá se tedy že se jedná
o to aby ti páni koncessionáři
dostali pět milionů ctí a darem
Uvidíme zdali švindl ten projde
a kteří senátoři budou jeho fedro--

vateli Hlavním přímluvčím jest
senátor Morgan z Alabamy

KRONIKA UDÁLOSTI

Stavba lodí

Dle zprávy odborného časopisu
"Marině Review" nalézalo se na
1 ledna v loděnicích amerických
262 rozestavených lodí v úhrné
ceně $62115092 Z počtu toho

byly 204 lodě obchodní v ceně

$19760900 a 58 bylo různých
lodí válečných v ceně $42349192

Odvolá milici

lllmoisský guvernér Tanner
oznámil koncem týdne šerifu

Dawneymu v Pana že milice kte
ráž za účelem udržování pořádku

jiz aeisi aoou se tam naieza v

nejbližších dnech odvolána bude a
Že další zachování pořádku úřa
dům okresním úplně ponecháno
bude Majitelé dolů měli prý do
sti času k vyrovnání sporu svého
se stávkujícími horníky a když do- -

8ud tak neueinili aniž 8nahu 0

docílení toho projevili tu prý
'

nemonou aaie oceicavati aby ina- -

jetek jejich nákladem státu stře

jen jjVj

lilia
zlata stříbra mědě a olova v stá
tech zamissourských zahrnujíc v

to Britskou Columbii odhadována

jest za rok min na $177022666
a sice rozvržena jest na jednotlivé
státy následovně:
Califorma $ 18106351
Nevada 3595452
Oregon 2215119
Washington 4575961
Alaska 3321491
Idaho 11648205
Utah
Montana 43898080
Colorado 41316644
NewMexico" 1704866
Arizona 15575820
Dakota 6704420
Texas 281400
Wyoming 52575
Britická Columbia a

sev-zá- p territorie 17663200

226 potomkS

zanechala za sebou ve čtvrtek v

Maryville Mo zemřevší paní M
M Sturmová 91 rok stará V

den smrti její měla na živu 9 synů
dcer 106 vnuků 103 pravnuků
8 pra-pravn-

uků tudíž celkem
226 přímých potomků svých

čtyry generace
Smrt její byla náhlou neboť až
do dne smrtí těšila ' se úplnému
zdraví

Kradli pieilci
La Crosie Wis oznáme

no v patek ze učiněn byl pokus
na ukradení ar kár pšenice vlast
něné S Y Hyde Elevator Comp
sice stalo se tak paděláním ná-

kladních

jů

listů jež místo do Du--

luth do Chicaga zněly a skutečně
v

také tam dopraveny byly — Po-

dobná zpráva došla v sobotu i ze
Sioux Falls S D kdež zjištěno
že padělány nákladní listy na ně
kolik kar pšenice jež posýlány
byly z Erwin Bryant Oldbam
Ramona a jiných míst do Minnea- -

polis a jež místo toho v Chicagu o
octly —Celá lada zatčení bude

následovat!
-

Vývoz cilctovli
Dle zprávy statistické úřadovny

odboru pokladního vyvezeno v a

uplynulém roce ze Spojených Stá-

tů za $789667 394 cblebovin proti
$693610747 v roce předchozím
Za prosinec obnášel vývoz chle--

POLITICKÉ

Z kongresu
V senátu v pátek přijato bylo

bez debaty usnesení kterýmž dáno

dovolení Louis Iglesiasovi synu
presidenta Costo Kicy k navště

vování vojanské akademie ve West

Point Senátor Allen z Nebrasky

podal návrh usnesení aby ustano

ven byl pětičlenný výbor k vyše
tření řízení minulé války mezi Sp
Státv a Španělskem Senátor

McLaurin debatoval o Vestově

návrhu proti politice rozpínavosti
a dovozoval její neústavnost Dá

le dovozoval Že zkušenosti minu

lvch třiceti roka s Černochy na

jihu nejsou povzbuzením ku při
vtělení dalších Milionů černošské

ho plémě a poukazovsl na nedů

slednost republikánských zastan-

ců rozpínavosti kteříž kárali jih

pro zkracování černochů na prá
vech voličských kdežto nyní sami

obmýšlejí ueuděíovati v osadách

nabytých všeobecného volebního

práva všem občanům —V sobotu

senátor Hoar navrhl následující
resoluci: "Usneseno že obyva
telstvo filipínských ostrovů po

právu má býti svobodno a neod- -

vislo že jest zbaveno veškerého

podanství španělské koruně a veš

keré politické spojení inezi nimy a

Španělskem jest a má býti úplně

přerušeno a má proto plné právo
Činili vše k čemu neodvislé státy
jsou oprávněny Že jest jeho prá
vem zříditi novou vládu pro sebe

položití základ na takových zása

dách a zorganizovati moc v tako
vém spůsobě jak uzná za nejlepší

pro svou bezpečnost a spokojenost
a že do těchto práv lidu Spojené

Státy nehodlají zasahati"—Sená

tor Allen mluvu pro phjetí své re

soluce za účelem vyšetření správy
V 1 v V# I

vaiecne a dovozoval ze nynejsi
vyšetřující komise jest podezřívá- -

na 70 ipst Ktramrknu Hn rlmfrfl— -- ~ j— — - - -
zpra vy o smrti poslance Lhngley- -

no se senát ourocn — včera °UDy-- i

val se pohřeb Dingleyho a senát
nezaseďnuh Dnes asi bude před
sevzat rozpočet pro indiánské po
třebynačež bude na řadě předloha o

nicaraguanském průplavu potem
rozpočet pro pense a diplomatické
vydání jednání o potvrzení pa
řížské smlouvy míru předsevzato
bude nepochybně ve čtvrtek a neví

se ještě zdali bude se díti v taj
ném zasedání aneb bude-l- i debata

veřejná Mnozí senátoři jsou pro
debatu veřejnou Přívrženci schvá-
lení smlouvy jsou jisti Že nabyde
potřebných dvou třetin hlasů
Demokraté by sice mohli schvále-

ní zabránili kdyby chtěli však

vidí v tom prospěch stranický
aby smlouva schválena byla bez

ohledu na následky
Ve sněmovně poslanecké jedná

no bylo v pátek o zákonu vztahu

jícím se na důstojnictvo ve vojště
V sobotu se sněm shromáždil ale
odročil se po vyslechnutí zprávy o

smrti Dingleyho a po ustanovení

výboru k obstarání pohřbu Ná-

sledkem pohřbu se včera žádné
sezení neod bývalo Zítra nepo-

chybně bude předsevzato jednání
a

poznovu o předloze vztahující se a

na důstojnictvo a může být že
bude předsevzato jednání o sporu
volebním Browna proti Swanso- -

novi a o předloze pro zřízení

podmořského lana z pacifického
pobřeží našeho přes Hawaisko do

Japanska Ve čtvrtek přijde na

pořád c' předloha rozpočtu pro
výlohy putovní

Z Wasfcliftoia
£ St nor Felipe Agoncillo zá-

stupce

a

vlády Aguínaldiho ve

Washingtonu podal úřadu zahra-

ničnímu dlouhé memorandum v

němž podává důvody proč by
měla vláda filipínská býti uznána

Spojenými Státy Dovozuje že

FilipíBané zřídili a po sedm měsí-

ců udržovali vládu podobající se

americké kteráž opírá se o' právo
lidu vládnoutt umu sobě dále
le Španělsko v době kdy mír byl

se

podepsán bylo v državě pouze
jediného přístavu a ostatní vyjma
Manily byly ▼ državě filipínské
republiky Španělsko nemůže Sp
Státům ostrovy postoupiti jelikož
k nim žádného práva nemá a prá-

vo to nemůže nabýt schválení ja-

kékoliv smlouvy

ve Washingtonu nákladem $250
000 nabídnul se zříditi známý že -

lezniční král Carnegie s tou jedin -

kou podmínkou když kongresem
k účeli tomu darován bude vhod -

ný pozemek a když na vydržování
téže každoročně ř 10000 zaručeno
bude Učiněny budou náležité

kroky aby podmínkám těmto vv -

hověno bylo

0 samovraždu

skokem do jezera michiganského
u Lincoln parku v Chicagu poku
sila se ve čtvrtek z příčin nezná

mých paní Louise Landerová Táž

přelezla ochrannou hráz jíž park
před příbojem vln chráněn jest a
ubírala se po ledu až k místu kdež

jezero zamrzlým již nebylo Po-

čínání její spozorováno bylo dvě-

ma parkovními policisty kteří za
ní spěchali a kteří jen s nasazením
_i i v v
viastnino života prea smrti 11 za
chránili V okamžiku totiž kdvž
ke skoku do jezera se chystala

1 t t 1 ví t 1

sKiesia v pezveaoini na led a v

témže okamžiku také kra ledová
na níž klesla od ostatního ledu se
odtrhla a od břehu vlnami s bez-

vládným tělem jejím unášena byla
in anodou meli policisté po ruce
dvě dlouhá prkna jimiž spo
jení s krou získali a kandidátku

samovraždy Šťastně na břeh do
stali

Proti lichvářům

V Chicagu odbývána byla v so

botu schůzka předních obchodní
ků za účelem poradění se o kro
cích jichž nutno bylo by učiniti
za účelem zřízení městských

Zákonodárstvo bude

požádáno o přijetí předlohy kte
rouž by zřízení zastaváren měst

ských bylo povoleno a tím učiněn

byl by konec řádění upírů kteří
chudině peníze na obrovské úroky
půjčují a tím ještě více ji ožebra

čují— Dle plánu původců myšlén
ky této obnášel by úrok v zastá
váme městské pouze jen jedno
procento měsíčně

Chce koupit Filipíny
Z Washingtonu oznamováno

koncem týdne že známý železnič
ní králAndrew Carnegie oprávnil
dva známé senátory k učinění na

bídky presidentovi dle kteréž

volným jest Filipíny za $20000
000 od Spojených Států odkoupi-- ti

Nabídka tato míněna prý jest
poctivě a peníze vyplaceny budou
ve 30 dnech po přijetí téže Jedin- -

kým účelem této nabídky jeho prý

jest učiniti Filipíny svobodnými
a uchrániti Spojené Státy od zá

pletek jež jistě z přivtělení ostro-
vů těch vzniknou

Úmrtí

Ve Washingtonu zemřel v pá
tek po 10 hodině večerní ochrnu
tím srdce Nelson Dingley posla
nec z druhého kongresníhodistrik'
tu mainského vůdce republikán
ské strany v kongresu a "otec"
nynějšího našeho zákona celního

Týž onemocněl 29 pros chřip-
kou z kteréž záhy zápal plic se

vyvinul a stav jeho ryhle se horšil
tou měrou že úmrtí jehož po ně
kolik dnů očekáváno již bylo

Nový samohyb
Pan F Hrabík z Murphysboro

111 sděluje nám o domnělém vy
nálezu o němž píše místní časo a

pis Independent jak následuje:
J W Unger občan zdejší kte

rýž vynalezl a dal si patentovati

stroj hnaný stlačený vzduchem
čehož lze pouŽívati i při lokomoti-

vách a kterýž poskytuje sílu hna-

cí založil společnost místních
za účelem hotovení stro

těch Jsou sice již stroje kteréž
se ženou stlačeným vzduchem
avšak ten musí být obnovován asi

každých dvaceti mílích Vyná-
lez pana Ungera jest téhož plánu
pouze tím však zdokonalením že

když jednou se zásobí stroj a vy-

jede tedy se zásoba vzduchu do-

plňuje sama tak rychle jak jej
cylindry vyčerpávají Majitel
patentu vyjednal hned v listopadu

zřízení stroje dle jeho vzoru
avšak nemoc v rodině překazila

_ _Hnh!l:ll n X ' t I- " musei ji
tedy pro tu dobu zanechat Ne--
dávno vlak založila se společnost

I

nyní se započne a hotovením

stroje První stroj bude zřízen

pro pouliční dráha a pan Unger se
nycl vyjednává ohledni toho a p
Stally presidentem stké

poeličnl dráhy Jestliže se vyná--W

oavtf aásfitya nmraá to

bohatství pro vynálezce a jeho
společníky" — K tomu podotýká
pan Hrabík: "Uskuteční-l- i se ten
to vynález jak se povede uhl-í-
řům ?"—My máme za to že není

potřeba se toho vynálezu tak tuze
lekat ani na ně hradv stavět
Udělati z ničeho něco se ieště
nikomu nepoštěstilo Až někdo vv

nalezne že se může něco používat
neustále bez ubývání a bez opo- -

třebování pak bude rozřešena
otázka věčnosti Aby mohl stroj
snu stlačeným vzduchem vyvozo
vat! a při tom vzduch v neubýva
jící síle a tlaku doplflovati příčí
se veškerým zákonům přírodním
a' jest to pouze jen vidina jako
tisíce jiných před tím v nichž vy
nálezci domnívali se že vynalezli
stroje samohybné

Lupič zatčen

V Des Moines la zatčen byl
sobotu Robert 0'Callaghan na

obvinění že byl jedním z lupičů
jimiž min týdne pokladna v státní
universitě iowské v Iowa City vy-

loupena byla 0'Callaghan stu
doval min roku na universitě oné

právo a vystoupil an oznámeno
mu bylo že ku složení zkoušek
pro neschopnost ani připuštěn ne-

bude Na to vstoupil do 50 plu-
ku dobrovolnického v němž setr
val pokud týž rozpuštěn nebyl
V roce 1894 odsouzen byl do ká
znice na 10 roků pro krádež
diamantů byl však po dvou letech
omilostněn— Policie tvrdí že má

proti němu nezvratných důkazů

Blizzard na východe'
Z Clevelandu oznámeno v so

botu že teploměr v okolí tamním
y 55 minutách o 26 stup klesnul
a že v zápětí na to prudký bliz-

zard sněhovou vánicí provázený
se dostavil Podobné zprávy do-

šly í z jiných míst v Ohiu '

Filipínské vyslanectvo
sestávající ze seňorů Morta Low-ué- a

a Loida Členů kabinetu Agui-naldo-

přibylo v sobotu parní
kem Nippon Maru z Hong Kongu
do San Franciska a nastouplo
bezodkladně cestu další do Wash

ingtonu Poslání jejich jest prý
tajným a proto také zdráhali se

účeli cesty své mluvili

Bohoslove! kamenováni

V Lexington Ky pronásledo
váni jsou tamní hostinští již delší
dobu se strany pánů velebníčků v

čemž nápomocni jim hlavně byli
_ _L 1_ 1 1 V Má

ponosiovci Kten tam "rok za

rok" na reverenda se učí a kteří

při tom poviností špehounů za-

stávali Jak jsme již oznámili

vznešený velkou porotou obžaloby
pro porušení zákona na 100 ho

stinských a tím byla míra trpěli
vosti jejich dovršena Když páni
bohoslovci v neděli zase po ho

stincích čmuchati přišli přichystá v
no bylo jim vřelé přivítání Nej
dříve jim náležitě natlučeno načež

pak při útěku kamenováni Proti

hostinským v jichž místnostech

špehouni zmláceni podány budou

prý nyní žaloby další

Ušel smrti
V Peoria 111 předpověděla

jistá "prorokyně" mladému Židu

John Blockovi že v neděli zemře

proroctví toto účinkovalo na
milého židáčka tou měrou že sku-

tečně na smrt se připravoval Ve

strachu svém šel Block tak dale-

ko že požádal dokonce i soud o

soudní zákaz jím 2 by prorokyni a
zabráněno bylo proroctví své ve
skutek uváďěti a když tomuto
bláznovství jeho vyhověno neby-

lo strávil neděli modlením v kru-

hu svých přátel a s úzkostí vyčká-
val hodinku svou poslední Když
konečně nadešel západ slunce —

kdy u Židů den končí — a on ještě
na živu zůstal' obrátila se karta a
místo modlení a postění uspořá

Že

dány hody na oslavu toho Že Je-

hovou vroucné modlitby jeho vy-

slyšeny a on při Životě zachován

Vyietřnjící komise

dosud zabývá se vyšetřováním co

pravdy jest na tom že armádě do- -
w

oavano spatné a zkažené maso a
ve čtvrtek vyvolána značná sensa
ce generálním zásobovateletn ar
mády generálem Chas F Eaga- -

nem kterýž na stoici svědků bájil
proti obžalobě nej vyšším velite

lem armády generálem Milesem

vznešené spůsobem jakýž prý
dosad t děiinách armádv žasna
meaáa aefeyL Eaaa wtU avidectví

Sedmnáctý pluk pěchoty spol-
kové vydal se v neděli z Colum- -

bus O na cestu na Filipíny a

sice vypraven bude' z New Yorku
kanálem suezským Pluk tento
zúčastuil se bojů před Santiagem
kdež vydatné služby vykonal
Téhož dne nastoupil cestu podob-
nou čtvrtý pluk ležící dosud po
sádkou ve Fort Sheridan u Chica

ga Odjezd z New Yorku oboi

pluků určen jest na dnešek

ZASLÍNO

Prague Nebraska

Pane Kašpar když už jste si vzal tako
vou práci a nechal si abstrakt vvhotovit

abyste jak pravíte mně usvědSil ze lži

proč jste nenechal opsat také ten margiř
na tisíc dolarů a nepověděl ctěným

za jakým účelem jste ho dával?

Chcete li povíir Vám tol Zde to ví každé

dítě Jen Vy odpovídejte vždy nač jste
tázán a nepřekrucujte mé dopisy na při
klad kde jsem volal nějaké přátele na

pomoc že jste na cě čekal až odpoví? To

není pravda Řekněte že Vám Váš ha-

nopis nebyl otištěn! Nikde jsem nepsal
že Vy byste musel po 4 nebo S letech do-

plácet aniž lsem Vám kladl nějakou
otázku stran časopisu aniž mně potřebo-
val kdo diktovat když chci něco napsat
Potřebujete-1- 1 k tomu Vy někoho já ne

8 Kulíšky nemám co činit Nevěříte-l- i

mohu Vám dokázat Že jsem se dostal'
až do £ech jen Vaší vinou an jste se vy- -

chloubal učeností Dosavad jste nevy- -
světlil nač jste se v Pokroku tázal Vy

'

)ste dobře věděl jak si věci stojí ale teď

chcete být hezkým
S tím pokladníkem už si snad nějak

dovedete vypomoct Se mnou to nejde
Já kdybych nřco zadržel musel bych to

za chvíli zaplatit a tam by bylo potřeba
Díjrtkébďchytrfc£o a šikovného který by
to dovedl zařídit tak aby se outraty ne-

musely platit Měl prý jsem se rozloučit
Kulíškama jako on a mohl prý již dáv

no být konec To jest asi tak jako kdy-

bych přišel k pokojně sedícímu občanovi

a dal mu poliček a on se na mně vrhl a
stloukl mně mohl bych pak také říci

proč mne nenechal mohl být pokoj
-

Snad nebudete ku konci tvrdit že jsem
já této polemiky vinen? Já jsem neza

čal ale Vy jak se zdá chcete mít po
slední slovo F J Polák

Lešetínský kovář
Před několika letv vvdána bvla v

Praze úchvatná vioravná báseS Svato
pluka Čecha "Lešetínský kovář" Lí-

čeno v ní otrými tahy poiičmčování
českých dědin cizozemskými fabrikan-t- y

a vřelá láska lidu českého k řeči
otců svých Lešetínský kovář vzor

pravého Čecha vzdoruje snahám
a zaplatí vzdor svůj živo-

tem neboť za poněmčovately stojí mo-
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Báseň" psaná v slohu lehkém a přece
úchvatně zajímavém spůsobila veliký
rozruch Všajc ten trval na krátce!
Vláda ji skotifiskovalaf Jen něco málo
výtisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
ze přijdem vstříc přání každého milov-
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele básea tuto v
plném zněm konfiskovaného vydání
A v očekáváni tom jsme se nemýlili
Bčhem prvého roku rozebráno prvé vy-
dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem lepší a doko-
nalejší úpravě a větším formátě než
bylo prvé Báseň tvoří knihu o 88
stranách a prodáváme ji po ZSct Do
Čech e zaručením za 50c s druhého
vydání (ana kniha valně těžší) Za 65ct
K dostáni sa botové u

Pokrok Západu
Omaha Meh

Za sníženou cenu)
Máme posud několik výtisků episn

Královské včnné město Mělník
a okres mělnický

který velkou píli sestavil a ku velké
své Škodě vlastním nákladem vydal
řiditel městské Školy pan Lud Boehm
Jest to spi objemný neboť čiti 934
stran velkého formátu SS obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Každý rodák mělnický měl by chovati
spis tento obsahujíc! popis a dějiny
jeho rodiště Pan spisovatel oprávSu-j- e

nás kn nabídnuti abytku spisu sa
cena valně sníženou a nice budem týi
prodávali nyní ca $2 00 I poítovnf
zásylkoa Dřívčiíí cena $400 Žádný
Mělničan nemusí ae nyní vymlouvat!
aa cenu knihy neboť za tuto cenu je

pravdě levnou Hlaste se brzy
Adresujte: - Pakrak Ziaada

Oaaka Xcfc

Knihkupectví Pokroka Zipcí a
Mime na skladě velké mnoistvi spi-

su zábavných --a poučných ae viecb
možných oborů Divadelní spisy má-

me viechny jel Jsoa k doatánl v ras-aýc-h

sbírkách Piit ai o Ifsm '

obdriíte jej sdarma Adresujte jedne- -

své připravené a četl je z rukopi
su čímž výrokům jeho dáno větší

váhy an patrným jest že každé
slovo předem rozváženo měl Svě
dectví jeho bylo prudkým osob-

ním útokem na generála Milese

jehož beze 'všeho obalu nazval
lhářem nevědomcem a taškářem

při čemž prohlásil že hotov jest
za tato slova svá před soudem vo

jenským se zodpovídat i Komise
uvažovala co se svědectvím tímto
učiniti a výsledkem bylo že za u- -

rážlivý ton s jakýmž o generálu
Milesovi psáno důtka mu dána a

on vyzván by veškery urážky a

nemístné výpovědi z písemného
svědectví svého vyškrtnul — V

pátek nalézal se před komisí gen
Wood kterýž připisoval zkažení
masa horkému podnebí kubánské
mu v němž všechny potraviny
rychle prý se kazí

Z KUBY

Gen guvernér Kuby Brooke

rozhodnul se již na sestavení své
ho kabinetu a sice sestávati týž
bude ze sekretáře státního sekre-

táře pokladny sekretáře spravedl-
nosti a osvěty a sekretáře země
dělství obchodu průmyslu a ve

řejných prací Úřady tyto svěřeny
budou vynikajícím Kubáncům a

může prý býti že jedním z nich
bude Spaněl

Španělské obyvatelstvo Kuby

prohlásilo se pro samostnost ostro-

va a spojí prý se s Kubánci za tím
účelem aby docíleno bylo nejdří-y- §

zrušeni okupace americké Špa-nčlov- é

přišli prý k poznání" že

Kubánci samosprávy úplně schop-

nými jsou a že jedině ku prospě-
chu ostrova to bude když správa
ostrova co nejdříve do rukou je-

jich se dostane
V Matanzas spálena ve čtvrtek

z rozkazu gen Sangera stará špa-

nělská kasárna za účelem zameze-

ní možné nákazy
Ze Santiage oznámeno v pátek

že značný počet dělníků v distrik-

tu Guantanamoském na plantážích
cukrovarnických zaměstnaných
zastavil práci a to proto an prý
při placení penězy španělskými
jimiž vypláceni jsou příliš velká
srážka počítána jim jest

Z FILIPÍN

Mtuace u lloilo dle zpráv z

Manily docházejících jest dosud
nezměněnou a povstalci neustávají

opevňování města tak aby pad
nutí jeho do rukou amerických za-

mezili Při ústí řeky potopeno
bylo několik lodí kamením nalo

zených tak Ze cesta lodím ameri

ckým úplně zamezena jest Po

dobně jako u lloilo i v Manile

jest situace kritickou a nepřátel-
ství Filipínů vůči Amerikánům

každodenně prý roste Útok na

lloilo bude prý povstalci považo-
ván za prohlášení války a v přípa- -

padu tom učiněn bude prý bezod-

kladně útok na Manilu Gen

Aguinaldem ohlášen úmysl tento
všem cizincům v Manile usedlým
zaručen jim volný průchod řa-

dami povstaleckými do provincií
vniterních — Počet povstalců
kolem Manily utábořených odha

dován jest na 30000 mužů a he

slem jejich prý jest "Neodvislost
— neb smrt"

Z PORTO RICO

Ze San Juan oznámeno v pátek
mayor a celá rada městská po-

děkovala se z úřadu a sice učinila

prý tak hlavně následkem toho
an prý při nynějším celním tarifu

nebylo ji možno dostatečný otjus
peněžní na krytí vydání městského
sehnati Zárovéů nebylí prý spo-

kojeni se svrchovaností vojenskou r
neboť generálem nebyla prý jim
svoboda jednání povolena

Zprávy z amidy
Čtyřem bateriím dělostřelectva
Maine nyní u Savannah Ga

táborem lelícím nařízeno v pátek
vypraviti se bezodkladně do Ha--

vaaý kaml nej bližším parníkem
vyptoutr saaijL

V kongresu jedná ae o před-l- bo vin 193373506 proti
aicartuanakoa vlak podaooo v tfaalc měsíci roka 1897


