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Příjmy kubánské pokladny ob

nášely za březen 11678669 zče
hoŽ připadalo £1472990 na clo

£13729 na příjem poštovní £94'
330 na vnitrozemní daně a £97619
na příjem různý — V témže mě

síci roku minulého obnášel příjem

celkový £963033

Z FILIPÍN

Z Manily oznamováno v sobotu
že gen Schwan náčelník generál-
ního štábu pohádal se s gen Oti--

sem k vůli tomu poněvadž tímto
veškerá práva mu upírána a on za

pouhého písaře považován ná

sledkem čehož Schwan o odvolání
své z Filipin požádal a 15 dubna

cestu zpáteční nastoupil Schwan
naléhal hlavně na to aby veškery

posádky náležitě zásobeny byly

před započetím deštivého počasí
což však e nestalo následkem
čehož-nyn- í několik posic ve vni-

trozemí pro nedostatek zásob opu-

štěno býti musí

Dle nedělních zpráv manilských

byl minulý týden tím nejkrvavěj-ší-

od zahájení války neboť dle

zpráv úřadních bylo 378 Filipínců
zabito 12 důstojníků a 244 mužů

zajato a značný počet raněn Na

straně americké obnášela prý ztrá-

ta pouze jen 9 mrtvých a 16 raně

ných

BROBNÉ ZPRÁVY

Z Merrill Wis oznámeno ve

čtvrtek že řeka Wisconsin dlou

hotrvajícími dešti rozvodnila se tou

měrou že obavy před odplavením
všech mostů jsou
'

U Cochran Ind propadnul
sě ' ve čtvrtek k večeru mostem

vlak nákladní při čemž strojník a

topič usmrceni a brzdař těžce po-

raněn Jeden z vozů naložen byl
kořalkou kteráž v troskách se

vzňala a požárem jak most tak i

trosky úplně zničeny '

Sekretářem námořnictva ozná-

meno ve čtvrtek že zjednán již

parník jímž darované potraviny a

obiliny hladovícím Indům dopra-

veny budou

Z Leaveaworth Kan ozná-

meno že seúřadníkúm tamní "Lea-venwor- th

Light & Heating" spo-

lečnosti podařilo zjistitiže jakýmsi
darebákem paděláno a do trhu

uduv 140 iiaiuHiuiafovýcu uiuuo-pis- ú

společnosti oné Dluhopisů
těchto vydáno v roce 1897 za

£200000 a padělané dluhopisy ne-

sou letopočet loňský

V Chicagu odbývána ve čtvr-

tek porada zástupců dráh za úče

lem učinění kroků jimiž by vláda

spolková k doplacení značné část-

ky za dopravu vojska v minulých
dvou letech přinucena byla

V New Yorku odhaleno ve

čtvrtek na náměstí Lafayette sou-

soší Washingtona a Laíayetta
zhotovené proslaveným sochařem

francouzským Bratholdim a daro-

vané městu Chas Broadwayem
Roussem

V Kansas City uznán v pátek

farmerský dělník Thos Westlake

vinným zavraždění kolektora W
Mitchella a odsouzen na 50 roků

ao aazaice

V Des Moines la nalézá se

přítomně v karanténě 21 případ
neštovic

Poštovní úřady zastavily po
štovní doprava Frascis Truthcvi
v Bostonu kterýž "léčením vírou"

se zanášel a za každou léčbu pětku

počítal V pátek zastaveno mu

dohromady 12 poštovních pytlů

dopisů z nichž téměř každý pení-

ze obsahoval

O samovraždu skokem z mo

stu brooklynskébo pokusila se v

pátek v Néw Yorku sl Dinse-ov- a

vyvázla však bez nejmenŠíbo úra

zu Učinila tak následkem tísně

finanční a následkem kterez o

strávní ďům svůj přišla

U Kawkawlin Mich vylítla
v pátek do povětří dílna na dyna-

mit společnosti Ajox při čemž tři

dělníci usmrceni Jest to jiz čtvrté

neštěstí podobné v posledních 7

letech

Městečko' Edinburg Walsh

Co N D zničeno v pátek téměř

úplně požárem Popelem lehlo

20 obchodních budov a dva

Opravení a prohloubení přístavů

7) Požaduje se zřízení lodního

průplavu ze zálivu mexického do

Houston Tex 50 stop širokého

a 25 stop hlubokého 8) Odpo-ručuj- e

Be zřízení hlubokého přísta-

vu při ústí řeky Brazos 9) Po

žaduje se by vláda převzala na

sebe opravu hrází mississippských
10 ) Odporucute se zvelebeni na

šeho hornictví co vědy 11) Žádá

se konečné rozřešení sporných
otázek v území indiánském a 12)
požaduje se co nejrychlejší polo-

žení podmořského lana na Alasku

do Číny Japanu a ostrovy filipín
ské

Smělý atik

podařil se ve čtvrtek pěti vězňům
z káznice spolkové v Šioux Falls
S D a dosud podařilo se pouze

jednoho z uprchlíků dopadnouti
Vězňové zaměstnáni byli nakládá
ním kamene na nádvoří a mezi

tím co stráž na druhé straně dvo-

ra se nalézala odtrhli dolenní

prkno od vrat a dírou tím povsta-
lou prolezli jeden po druhém

dříve než zpět se dostavila Vzdor

tomu že hned s pronásledováním

jich započato podařilo se pouze

jednoho dopadnouli stopa ostat
ních čtyř pak úplně se ztratila

Po stávce

Z Croton Landing N Y ozna

muje se že přítomnost vojska měla

na stávkující Italy účinek podivu

hodný neboť nejenom že výtrž
nosti více neobnoveny ale záro-

veň i poČli se stávkáři odtamtud
stěhovati a jinde zaměstnání sobě

hledati Ve čtvrtek započato se

zatýkáním Italů na něž zatykače

pro povzbuzování k násilí vysta-

veny byly a pouze 26 podařilo se

jich naleznouti — Ti jímž poda-

řilo se za v čas utéci museli záro-

veň vzítí i zbraně sebou neboť při
domovní prohlídce vojskem pod-

niknutá nenalezena téměř žádná
zbrafi střelná ač před tím stávkáři
s riflemi se cvičili

Guvernér obžalován

Z Frankfort Ky oznámeno ve

čtvrtek že velkou porotou kteráž

vyšetřováním případu Goebelova

se zanášela vznešená toho dne

obžaloba pro účastenství ve vraž-

dě oné proti guvernéru Taylorovi

Týž za včas o tom zvěděl a proto

prý do New Yorku odjel kdež prý

před vydáním jistým jest an gu
vernér newyorský administraci de-

mokratického guvernéra Beckba- -

ma neuznává Z jiné strany se

oznamuje že pro přítomnost zaty
kač na Taylora vystaven nebude

nýbrž že sečkáno s tím bude až do

30 dubna v kterýžto den odvolá-

ní se guv Taylora z rozhodnutí
soudu odvolacího v kontestu

a nejvyššího soudu

spolkového projednáváno bude

Neostavnín

prohlášen byl ve čtvrtek zákon

státu Indiána dle něhož z čistého

výtěžku dráhy Evansville & Terre
Ilaute jakési procento do státního
fondu školního odváděno býti
mělo Zákon onaa přijat byl r

1895 a žaloba podána když drá
ha odmítala podíl onen státu od-

váděli a když stát jak počítáno
za dráhou již na $3000000 k po-

hledávání měl — Stát odvolati se
_sví' II I ! K

zauiýsil 2 fuuHuiu m ucjjouuu
soudu státnímu

Censis na Kube"

V pátek uveřejněn byl ve Wash

ingtonu výsledek censu kubánské- -

ského sbíraného pod dozorem

gen Sangera a sice napočtěno
celkem 1572797 obyvatelů —

815205 mužů a 757593 žen Do

morodých bělochů napočteno 447-57- 2

mužů a 46292! Žen Bělo

chů—cizozemců napočteno 115- -

760 mužů a 26458 žen Cornochú

napočteno 11898 a černošek 122-74- 0

Míšenců napočteno 125500
mužského a 145305 Ženského po-

hlaví Číňanů jest na Kubě dle

censu 14694 a čífianek 163 V

provincii havanské napočteno 424- -

804 v Mantanzas 202444 v P"
nar Del R10 173064 v Porto

Principe 88234 v Santa Clara

356536 a v Santiago 327715
obyvatelů Město Havana Čítá

235981 obyvatelů Z celkového

počti ohyvatelů jest 1108709
svobodných 241156 žeoatých a

13788 žije společně na základě

vzájemného dohodnutí Vdov a

vdovců napočteno 85122— Co do

národností napočteno 20478 špa--

POLITICKÉ

Republikáni v Alabami

odbývali statní koavenci svou ve

Čtvrtek v Montgomery s tím vý-

sledkem že poslány budou do

konvence národní delegace dvě

Mezi oběma frakcemi nemohlo do-

cíleno býti žádného dohodnutí a

tak část delegáta se odtrhla dříve

ještě než konvence pravidelná za-

hájena byla — Jak hlubokou roz-

tržka mezi oběma frakcemi jest

souditi lze z toho Že i ku střelbě

došlo a jeden z delegáta smrtelně

postřelen

Republikáne v Tennessee

odbývali v pátek státní konvenci

svou v Nashville a jak očekáváno

stala se v konvenci roztržka ná-

sledkem kteréž nejenom že do

konvence národní poslány budou

delegace dvě ale i dva lístky stát-

ní postaveny budou Roztržka

spůsobena zápasem o předáctvf

vůdců republikánských a co poli-

tiky národní se týče není žádného

rozdílu neboť oběma konvencemi

schválena administrace McKinley-ov- a

a delegacím dány instrukce

pro znovunavržení jeho hlasovati

Nové jméno
dala si jak z Minneapolis v sobo-

tu oznamováno dosavadní strana

tříbrařských republikána a sice

chce táž na dále známa býti co

strana 'Lincolnových republiká-- '

aů" ProhláSení to učiněno bylo

tajemníkem národního výboru E

S Corserem a prohlášení úřadní

totiž změna jména učiněno bude

prý teprvé v konvenci národní

kteráž jak známo 4 července zá-

roveň s konvencí demokratickou v

Kansas City odbývaná bude

Z kongresu
V senátu přijata ve čtvrtek ce

kterouž zaváděna jest ja-

kási prozatímní správa na Porto
Ricu než úřadníci v souhlase s

civilním zřízením budou mocí býti

jmenováni načež zbytek času vě-

nován projednávání civilního

pro Alasku — V pátek

pokračováno v projednávání civil-

ního zákoníka pro Alasku mimo

čehož debatováno o zřízení pro

ostrovy hawaiské Mimo toho při-

jata resoluce kterouž dotazován

jest sekretář války zda důstojníci
kteří v nových državách našich ja-

kékoliv úřady civilní zastávají
snad za to nějaký ještě plat zvlášt-

ní — a totiž plat dvojnásobný —

nedostávají jakož i dotaz jak vel-

ké vydání jest s nájemným bytů a

s obsluhou důstojníka těchto —

V sobotu věnováno značně času

rokování o resolucích výše uvede-

ných a zbytek zasedání stráven

projednáváním případu Quay-ov-a

1 sice mluvil Perkins z Californie

ve prospěch u?náaf práva téhož k

zasednutí
V sněmovně poslanecké pokra-

čováno ve čtvrtek v projednávání
rozpočtu námořního přičemž nej-

více času vyžádala sobě položka
kterouž Ji 00 000 na výměr vod a

hloubek na pobřeží kubánském

portorickém a filipínském povole-

no býti mělo Výsledkem debaty

bylo ie položka tato škrtnuta a

na zkoumání hloubek pouze po-lož-
ka

obvykli $ 10000 ponechána
— V pátek pokračováno v projed-

návání rozpočtu námořního při
čemž nejvíce času stráveno roko-

váním o položce kterouž cena

pancéřů pro nové lodě válečné

Maine' "Ohio" a ♦'Missouri"

na ne více jak I585 tuna stanove-

na býti má Cena ta považována
za přemrStěnou a článek konečně

Škrtnut a to na základě dřívějšího
usnesení jímž nejvyšší cena plátů
na I300 za tunu stanovena

KRONIKA UDÁLOSTÍ

V ualulsslppském koacreso

kterýž jak již jsme oznámili v

Houston Tex se odbýval přija-

ty byly následující resoluce: 1)
Požaduťe se zreoreanizování služ

by konsutární tak aby na dále

schopnost místo politiky rozhodo

vala 2) Požaduje se neodkladné

Dřiietí New Mexika Arizony a

Oklabomy do svazku států 3)
' Aby dovolena byla pastva ovcí na

pozemcích verejnlcn 4 C

zení vládního odboru dolů a dolo

vání 5) Zřízení vládního od

štČna a 75526 jest národností

různých Španělů rodem napo
čteno 129240 Dítek více jak 10

roků starých navštěvovalo školy

49414 Z celkového počtu oby
vatelstva pouze jen 443426 umí

čisti a psáti a pouze jen 19158
má vzdělání vyššího

Kuba uznán vinným
V Cedar Rapíds la skončeno

v pátek přelíčení s Vojt Kubou

obžalovaným z položení dynamitu
na schody obydlí právníka Crona
o minulém dni díkúčinění a sice

uznán týž porotou po poradě ho

dinu a půl trvající vinným Ob-

hajobou Kubovou bylo že nemy-

slel to s atentátem do opravdy a

že myšleno to bylo co pouhý je
nom žert

Ohromné škody

spůsobeny byly oznámenými již
námi zátopami ve státech jižníck
hlavně v Mississippi a Louisianě

neboť jedině ve státu prvnějším

nepočítaje v to škody spůsobené
na majetku železničním na 00

odhadovány jsou — Z

Columbus Miss oznámeno že v

okolí tamním nejenom příbytky
farmerské ale í mlýny a džiny

spoustami vod odplaveny a veške-

ry mosty na řece Columbia strhá-

ny Reka Pearl též rozvodněna

jest více než kdy jindy a ostrov

Honey kterýž byl pravým rájem
honců zatopen do výšky 20 téměř

stop Sta jelenů a jiné zvěře při
tom zahynulo Z Mobile Ala

oznamováno v pátek že sto far-me- rů

přišlo o veškerý svůj majetek
a dobytek a že rádi byli když holé

životy své zachovali — Dle zpráv
nedělních situace značně ještě se

zhoršila a to následkem prudkých

lijáků již po celé Louisianě Mis-

sissippi i Texas panovaly — Ž

New Orleans oznámeno že nej
větší snad škody spůsobeny v

Mississippi řekou Paseagoula kte-

ráž místy šířky až 10 mil nabyla

Ni 25 roků

do kázníce poslán v pátek v Kan

sas City herec C E Moreledge

kterýž před několika měsíci tamže

dva restauranty a hostinec jeden

oloupil za tou jedinkou příčinou

aby peněz na zorganizování a vy-

pravení divadelní společnosti zí-

skal Moreledge hájil se tím že

prý všech tři loupeží dopustil se v

návalu okamžitého pomatení my-

sle

šest vinno vraždy
V Belleville 111 skončeno v

pátek přelíčení s Chas Hasting-se- m

James Allenem Geo God-freye- m

James McGeechinem M

Kcanedym Richard Framkem a

John Duganem kteří obžalováni

byli ze zavraždění šerifa Barni-ckol- a

a sice uznáno prvých šest

vinnými Dugan pak obžaloby

sproŠtěn Trest ustanoven při

Hastingsovi na 18 a při ostatních

pěti na 14 roků káznice — Šerif

usmrcen byl při vzpouře vězHů

kteráž se v lednu v oaresníai vě

zení udála

V zájmu osmihodinové práce

V Kansas City Kan podána

byla v sobotu státním komisařem

práce žaloba proticelé řadě kon- -

traktorů pro přestoupení kansas-skéh- o

zákona státního jímž pro

všechny zaměstnance státníokres-n- í

i místní jakož i pro dělníky
zaměstnané na veřejných pracích
osmihodinová doba pracovní za

váděna jest Zákon ten byl dosud

mrtvou literou a komisar Johnson
nyní zatčením a soudním stíháním

kontraktorú zákonem tím ae neří

dících ústavnost jeho zkusiti

chce :

Z KUIY

Z Havany oznamuje se že gen
Ríns Rivera sekretář hospodář-
ství hodlá se úřadu svého vzdáti

a to z té jedinké příčiny aby mohl

volné náhledy své o otázkách ku

bánských projevovat! Rivera v

minulých dnech uveřejnil totiž

otevřený list v němž vyzýval veš-

kery politické strany kubánské ku

jednomyslnosti tak aby požadavku
o úplnou samosprávu koncem roku

příštího větší váha dodána byla a

toto prohlášení jeho vykládáno
mu generálním guvernérem Woo-de- m

ve zlé a proto prohlásil Že

raději úřadu se vzdá — Očekává

se že v případu odstoupení Rive

Státní demokratická konven-
ce státu New Yorku odbývána
bude z usnešení výboru státního v
New Yorku dne 5 června

W ííproie] !!- -

Za příčinou střhovánl snížili Jsme ce-

nu veškery obuvi na cenu nebývalou
Cena kterouž nyní požadujeme Jest
pouze nepatrným tlomkem ceny tkutečni
Ku příkladu prodáváme $300 obuv za
98 ctň a některé botky dámské za 50 ctil
VSe jest zbožím novým a jakkost jest
tounejlepší
Ptejte se na našeho českého prodače

Antona Bílka

C j CARLS0N 107 So 16tn Str
nástupce po W N Whltney

naproti Harden's

Xo JPaříže

Kdo se chce letos podívati na

výstavu učiní dobře když si po-

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob-drž-

Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužili dle je
ho přání Firma F Brodský & Co

má jednatelství pro následující li- -

nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston

Hamburg American Line Red
Star Line Holland-America- n

Line Compagnie Générale Trans- -

atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dovědětí se ceny přeplavu
a lístků železničních stačí zaslati
poštovní lístek a8tf '

Zprávy spolkové

— Zkouiky na "Chudou holku"
odbývají se v úterý ve čtvrtek a v

pátek večer v Sokolovně

Tělocvičná Jednota Sokol

Dle usnešení v minulé schůzi
budeme míti nyní dvě schůze mě

síčně Druhá schůze dubnoví bu
de příští čtvrtek dne 26 dubna
Jelikož máme důležité věci k pro

jednávání jest žádoucím aby čle
nové nebyli v navštěvování schůzí

nedbalými Na zdar!

J Janák tajemník

Bazární výbor Těl Jed Sokol

bude odbývati důležitou schůzi v

úterý dne 24 dubna v Sokolovně
Přítomnost všech nad míru žá- -

doucna Emil Čermák tai

ii n 111 1 n 11m 111 11 1 11 r

PLES í

USPOftÁDÁ

+
Spolek Sy Váciara ZÍKJi

v úterý 24 dubna igoo
X

+ v síni p Jana Hrocha fI na 13 ulici i
T VSTUPNÉ: pán a dámou 50c +

8 Setou tve

Pořádající 9jb: 1
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SKVĚLÝ

ZÁSTĚRKOVÝ PLES

aspořidá

Sbor HvSzda Nové Doby
eiaio as j C d

v sobotu 28 dubna ipoo

t síni p J W Hrocha

přistup maji jen ivani ticaW'

tWNejlepiítátlfrka obdrii cenu
tkvoitnou květinovou tátu

Kjiíílá dáma nechť pFInene sebou
tsthiek Ustírkr v obálce

O pSl noci polárinr budou cbuto
tákuy

Vtvip Smmt volJBý"
O milou zábavu a výtečnou hud-

buI Jet plná míře poataráno

Obchodních úpadků událo se

v Soustátí za minul v týden 152

proti 187 v témže týďni roku mi

nulého proti 224 v témže týdní
roku 1898 216 v roce 1897 a 240
v roce 1896

V Chicagu zatčen bvl v sobo
tu C O Charlston bývalý Ne- -

brasčan a čleu státního sněmu v

roce 1882 pro udávání bezcenných
bankovních poukázek

Ve Frakfort Kv uznán bvl
v sobotu nevinným col S G

Colson kterýž 'v souboji' dva své

protivníky zastřelil a jednoho po-

ranil

V New Yorku zahájena byla
v sobotu konvence misionářská

při kteréž zastoupeny veškeré cír-

kve s výjimkou církve katolické a

pravoslavné

HOVORNA

wim iataar tamtela
MTiimnau a Mpovei uufMffwruM a inni aaia

COTESFIELD Nebraska —

Prosím sdělte laskavě v Hovorně

co mám dělat Nechal jsem poji
stit prasata u State Mutual Hog
Ins Assn Fairfield Nebr Po

čase mně zdechla dvě prasata a já
na oné společnosti požadoval po
jistné Oni mi odepsali že mám

čekat až na mne dojde řada Teď

už je to tři měsíce co Čekám a oni

pořád nic a jen chtí assessmenty
Dokud jsem měl těch pár' centů k

požadování tak mi sdělili že si

assessment srazí a teď když už

ony peníze vyčerpali tak mne po-řád-
e

obtěžují abych platil Rád

bych věděl jestli musím platit
aneb ne Váš odběratel

OdpovM — Na" to jest nám no

dáti jakoukoliv radu aneb

odpověď My nevíme k čemu jste

depsal jaká jsou pravidla oné spo-

lečnosti a vůbec praničeho a přece
v každém případě závisí to od

okolností jestli je člověk něco en

aneb ne Jestli jste pode-

psal notu neb smlouvu aneb ně-

jaký závazek na jistou určitou

částku a ta jste posud nesplatil
pak dajista bude Vaší povinností

platit Jestli stanovy předpisují
nějaký způsob jak ze spolku vy-

stoupit a Vy jste stanovám neuči-

nil zadost a členem stále trváte

pak také jste povinnen platiti Co

by se nás týkalo my bychom ne-

měli valné důvěry r v takovouto

společnost v takové pojišťování
leda když by to bylo mezi známý-

mi farmery když by to byl spolek

bratrský k vespolné výpomoci
Proč bychom neměli valaě důvěry
v společaost k tomuto účeli jest
tú že jčíí tak snadno dopouštěli
se všelikých "nepravidelností" a

kdyby i spolek takový založen byl

poctivými lidmi a poctivě byl řízen

z počátku kdo ví do jakých ru-

kou se správa později dostane a

jak poctivá bude To samé sou

díme i o pojišťování proti krupo
bití Když se nemohl udržet spo
lek český proti krupobití úplně

vespolný a řízený v každém ohle

du svědomitě a šetrně pochybu

jem že mohou prospívati pojišťo-

vací spolky které jsou založeny k

vůli úřadníkům a ne k vůli čle

nům

Nebezpečí od vraků
Tvrdí se ie v atlantickém oceánu pln

js mnoho vrak 6 jež poháněny jsou sem
a tam a měnícím ae ponaveDim jejicu
vliveai větrů a proudů ohrožována jest
donrava námořní Jelikož a tim velké

vydaní spojeno lest nici ae ooycejne az

když Jiz Jimi veiae saoay spasooeny oy-]- y

Podobně jednají mnozí kteří vyčká-va- lí

ai kdvi onemocni a léčením nebe

pečných příznaků nezáživnotti spatné-
ho trávení zácpy a nemoci jaterních a

ledvinových Nedovolujte by ohrožo-

valy vaše zdravf Hostettera Stomach
Bitters vyčisti váš systém od všech neči-

stot učiní krev bohatou a nervy silnými
Léčí všechny nepořádky žaludeční a jest
nepředčitalným lékem jarním Dbejte
na to by celním kolkem hrdlo zalepeno
bylo


