
2 Pokrok ZApadu
t Presidentem oznámeno bylo ny jsou Zbytek zasedání strá výkonné v kterémž od do 4:45 o

záležitosti hawaiské rokováno Zá
X KRONIKA UDÁLOSTÍ'

Vinný nevinny

Nezdařený pokus
na oloupení banky učiněn byl ve

čtvrtek odpoledne v Portland

Ore Po 3 hodině když závírka

kněh dokončována byla vstoupil

totiž do místnosti Citizen's Banky

zakuklený muž kterýž revolve-

rem v ruce kasíra o vydání hoto-

vosti žádal Týž na oko chtěl

žádosti té vyhověti mezi tím však

co peníze jednou rukou shrabo-va- l

sáhnul druhou rukou po re-

volveru a po lupiči střelil načež

tento na útěk se dal aniž by byl
na opětování rány pomyslil Vzdor

tomu že v čase tom značně lidu

v okolí banky se nalézalo podaři-
lo se lupiči uniknouti Bude as

těžko jej vypátrali an Žádné sto-

py po sobě nezanechal

Důležité pro kandidáty sebevraždy

Vrchní spolkový soud vydal m

ven rohováním o předloze kterouž
církvi methodisticko-episkopální- v

Nashvilte Tenn za Škodu bě

uem války spůsobenou $ 288000

povolováno by ti má a zasedání v

4:55 odročeno V sobotu vyvo
lána opětně otázka kubán-

ská a to vůdcem demokratické

menšiny Baileym z Texas kterýž
dokazovat! chtěl že mezi ním a

předsedou stávalo skutečně doro-

zumění a Že tudíž předseda stavu
svému se zpronevěřil když odmít-

nul dáti svolení svého k tomu

aby otázka dotyčná k projednání
přišla Zbytek zasedání stráven

projednáváním ve schůzi plenární
rozpočtu pro odbor indiánský a

zasedání po 5 h odročeno V

pondělí projednáváno několik zá

ležitostí Distriktu Columbie na
čež započato s projednáváním roz

počtu pro odbor indiánský jehož

projednáno celkem 7 stránek

V senátu v zasedání veřejném v

úterý mnoho toho nevykonáno a

ediné co zmínky zaslouží bylo

přijetí rozpočtu na krytí schodků
obnosu $1 281 310 Schůze

výkonná zahájena byla v 1:10 od-p- ol

a pokračováno v ní v projed
návání smlouvy na připojení sou-
ostroví hawaiského Hlavním

řečníkem byl senátor Morgan kte

rýž o schválení smlouvy se při-

mlouval a důvody pro toto stano- -

ve čtvrtek senátu jmenování násle
dovních konsulů: Ch D Towla
z New Hampshir pro Taltillo
Mex R 1$ Mahonea z Virginie

pro Nuevo Laredo Mex HSS
licrgha z North Dakoty pro

Got-henbu-
rg

Švédsko a G U Raven- -

dale ze South Dakoty pro Beyrut
v Sýrii

X Presidentem zasláno v sobo

tu senátu ku schválení jmenování
guvernéra státu New Jersey J W

Gnggse nejvyšším návladnfm

spolkovým na místo McKenny
jehožto jmenování za přísedícího
nejvySšího soudu spolkového den

před tím bylo schváleno a Sebah
Morrilla z Massachusetts konsu- -

lem v Jerusalemě
Presidentem oznámeno byla

ve středu jmenování O D Dur-rant- a

z Illinois konsulem v Cathe-n- y

v Itálii E Salzera z Indiány
konsulem v Piege v Iielgii a IIM
Huntz Illinois konsulem v Anti- -

qua v záp Indii

Z kongresu
V sněmovně poslanců započato

v úterý s projednáváním rozpočtu
pro odbor diplomatický a konsu-lárn- f

při čemž rozvinula se prud-
ká a dlouhá debata o záležitosti
kubánské a jednou zdálo se již
že senátní resoluce kterouž po-

vstalci kubánští za moc válčící

uznáváni býti mají k rozpočtu
tomuto co dodatek připojena bu-

de a že tak se nestalo zaviněno

jedině jen předsedou Reedem kte-

rýž rozhodnul že návrh dotyčný
nemístným jest Z rozhodnutí
tohoto učiněno však odvolání ku
sněmovně a že schváleno nebylo
za to dčkovati bylo jedině Ding-leym- u

kterýž co vůdce většiny
žádal stoupence své aby pro pří-

tomnost na návrh tento z řad de-

mokratických vyšlý nepřistupova-
li a tak konečně rozhodnutí před-

sedovo 152 proti 114 hlasům

schváleno Debata tato protáhla
se až přes 5 h načež po předlo-
žení rozpočtu pro odbor indián-

ský zasedání odročeno Ve stře-

du učiněn opětně se strany demo-

kratické pokus na vyvolání otáz-

ky kubánské a sice podán návrh

aby vzato bylo znovu v úvahu roz-

hodnutí předsedy kterýmž naři-

zováno býti mělo výboru na za-

hraniční záležitostí bezodkladné

podání zprávy o resoluci v po-

sledním zasedání minulého kong-

resu senátem přijaté jíž povstalci
kubánští za moc válčící uznáváni

býti měli—leč ani tento pokus ne-

byl zdařilým a po delším a bouřli-

vém rokování rozhodnutí předse-

dy 168 proti 125 hlasům opětně
schváleno Z přednešených bě-

hem debaty řeČf nejvýznamnější

byla ona předsedy výboru na zá-

ležitosti zahraničné Mitta týž
mluvil o tom že by zakročení

kongresu v době přítomné nežá-

doucím bylo a to proto poněvač

nyní vše nasvědčovati zdá se to-

mu že Kubáncům žádoucí úlevy
cestou smírnou se dostane Leč

ani touto porážkou nebyli přátelé
věci kubánské zastrašeni a ozná-

meno že v zasedání čtvrtečním

před ukončením debaty což na 4

hodinu ustanoveno návrh svůj

opětně obnoví Zasedání odro-

čeno o 5 h Ve Čtvrtek v deba-

tování otázky kubánské došlo a

když konečně po skončení deba-

ty návrh výše uvedený znovu k

odhlasování předložen tu stano-

visko předsedy opětně 168 proti
113 hlasům schváleno Hned na

to přikročeno ku hlasování o roz-

počtu pro službu diplomatickou a

konsulární a týž 158 proti 95 hla-

sům schválen načež zasedání v

4:40 odročeno
V sněmovně poslanců na návrh

výboru finančního započato v pá-

tek s projednáváním rozpočtu na

krytí schodků kterýž senátem již

přijat byl a výsledkem bylo že

rozpočet odkázán výboru konfe-

renčnímu V dalším přjata byla

předloha kterouž pozemkové zá-

kony i na území alaské rozšiřová

roveň jednáno o jmenování dosa
vadního nejvyšŠího návladního

spolkového McKenny přísedícím

nejvyšŠího soudu spolkového a

při předsevzatém konečně hlaso-

vání jmenování toto téměř 'jedno
hlasně schválvno V sobotu za

počato s projednáváním resoluce

Tellerovy dle kteréž Spoj Státy
prošlé dluhopisy i ve stříbře vy

pláceti by mohly a hlavním řeční
kem byl sen Stewart z Nevady
kterýž resoluci tuto zastával Po

projednání několika jiných resolu
cí ŠirŠÍ důležitosti nemajících za

hájeno o 3 h schůze výkonná a

zasedání v 5 hod odročeno V

pondělí rokováno po plné 3 hodi

ny o rozpočtu pensijním mimo
čehož promrháno mnoho času

zbytečným debatováním o tom

jakého že jest náhledu expresident
Cleveland vzhledem k otázce ha-

waiské Zasedání odročeno po
5 hod

Gerrymandrujou
V zákonodárstvu ohioském po-

dán byl návrh na nové rozdělení
státu v kongresní distrikty1 Jedin-

kým účelem téhoS má prý býti

připravení poslance Grosvtnora o

jeho místo v kongresu neboť no-

vým rozdělením převrácen byl by
dosavadní jeho distrikt s většinou

republikánskou v distrikt demo- -

kratičký a to s většinou 1865 hla-

sů vůči volbě r 1896 a s většinou

1486 hlasů vůči volbě v r 1892

Politika na divadle

Z Washingtonu oznamuje se
že přední demokratičtí politikáři
stříbrařští rozhodli se provésti
zvláštní pokus v agitaci politické
—založili totiž společnost "The
American Drama Co" jejížto

bude přjvésti na prkna di-

vadelní různé otázky politické
mezi nimiž ovšem otázka stříbrař-sk-á

předního místa bude zaujímá-t- i

Prvým kusem kterýž bude

hrán bude "Kletba zlata"kterýž
dle tvrzení stříbrařft bude prý
druhou "Chatrčí strýčka Torna" a

od něhož očekávají velkých vý-

sledků

Z Colorado Springs a Crip-pl- e

Creek Colo oznamováno ve

čtvrtek že krajina okolní navští-

vena bylo prudkým blizzardem

následkem kteréhož téměř veške-

ré spojení s místy oněmi přeruše-
no bylo

V Chicagu pokusil se v pátek
v podnapilosti sklepník Charles

Lachner o zastřelení manželky
načež sám sebe se světa sprovodil

Demokraté v Tennessee ne-

mohou doposud dohodaouti se na
senátoru spolkovém a v kaukusu

hlasováno o tom do soboty 37krá-t- e

aniž by který z čekanců po-

třebné většiny obdržel

V Chicagu skončeno v pátek
přelíčení s Chris Merrym obžalo-

vaným ze zavraždění manželky
své a sice uznán týž vinným vraž

dy prvého stupně společník jeho
Smith který pro spoluúčastenství
ve vraždě té žalován byl uznán

byl porotou nevinným Když
rozsudek poslednějšímu přečten
vyskoČil tento jako divý nevěda
kterak radostí si počínali leč do
stalo se mu brzkého schlazení -
soudce totiž nařídil bezodkladné

vystavení zatykače nového a sice
co na spoluúčastníka vrazily po
spáchaném Činu Kdyby při no
vém přelíčení Smith vinným
uznán býti měl mohl by na nejvý
še odsouzen býti na 2 roky do vě
zení a k pokutě až $1000

Utloukli uíltela
Z Anna 111 oznámeno v pá

tek utlučení učitela J McGowana
učícího ve Škole 'Cauble' v sev

Části okresu Alexandr Učitel
tento nařídil všem žákům svým
aby na potkání mezi sebou různé

zdvořilůstky vyměňovali Tohoto
rozkazu nebylo však ve čtvrtek

uposlechnuto bratry Henry a Scott

Jordánem 18 a 20 roků starými
za což dostalo sc jim od pana uči-

tele notného výprasku Tímto

popuzeni počkali si hoši večer na

pana učitele a zmlátili jej tak dů-

kladně že smrt druhého dne ná
sledovala Hoši k činu svému
se přiznali a nalézají se za mříže-

mi Rozčilení proti ním jest tak

velkým že obavy před lynčová-
ním obou jsou

0 vraždu

a sarrovraždu pokusila sev pátek
o půlnoci v St Louis sl Nellie
Manionova a sice postřelila smr
telně milence svého R J Halla-ran- a

policistu kterýž na ulici na
kteréž ona bydlela oné noci služ-

bu měl Hallaran byl prý s dív-

kou onou již nějaký čas zasnou-

ben poslední dobou však prý vů
či ní chladněji si počínal a koneč-

ně za choť pojmouti ji odepřel
což prý osudnou katastrofu vyvo- -

alo Poranění obou bylo smrtel

ným a na zachránění jich nebyla
nejmenŠí naděje

Smílá loupež

spáchána byla ve Čtvrtek z rána
na farmě pí A Gratzové as 2

míle východně od Deaver Dam O
se nalézající Pět zakuklených
upičů vstoupilo totiž znenadání
do jídelny v níž celá rodina ku
snídani shromážděna byla a mezi
tím co tři z nich přítomné pomo-
cí revolverů na úzdě drželi svá-

zali druzí dva matku dceru tři

syny a dva čeledíny načež k pro-
hledávání bytu přikročeno Po
prohlídce při kteréž lupiči $50 na
hotovosti dvou zlatých hodinek a

nějakých klenotů se zmocnili při-

pravili si lupiči v kuchyni chutnou
snídaní načež zmizeli Členy rodi

ny svázané na zemi zanechajíce
Když se těmto podařilo z pout se

vyprostili bylo již příliš pozdě
než aby na pronásledování jich
pomýŠleti se mohlo

Zemřela při křtu
Při křtu dle obřadu baptistické

církve který se 16 ledna v poto-
ku Ten Mille u Houston W Va

odbýval utonula pí M Kecková
Do lůna církve bylo přijímáno 12

osob Jejich příbuzní stěžovali
si u pastora Enocha že voda jest
příliš studená a že zdraví novo- -

křťenců může býti ohroženo pa
stor ale odpověděl že je plamen
víry zahřeje Na 7 novokřtěn- -

cích byl obřad již vykonán když
došla řada na pí Keckovou Ne

bohá paní byla strachem polomrt-
vá což mělo za následek že uči-

nila chybný krok a spadla do vo

dy strhnuvši při pádu pastora
Enocha s sebou Pomoc byla ry
chle po ruce oba ale byli vytaže-
ni v stavu bezvědomém Pastor
se záhy rase zotavil pí Kecková
ale zemřela aniž by byla vědomí

opět nabyla

týdne rozsudek který jest velice

důležitým pro lidi kteří pomocí

pojištění a sebevraždy chtějí po-

moci svým rodinám k blahobytu
aneb k zaplacení dluhů Rozsu-

dek psán byl soudcem Harlanem
a zní as následovně: "Zaváže-l- i

se jakás pojišťující společnost po
jistit něčí život tu nelze míti za

to že by při tom měla na zřeteli

též pád sebevraždy Ustanovujeť
se prémie neb poplatek dle stáří

pojištěncova a dle pravdě podob-
né jeho délky života Dále není
žádné společnosti která by poji
šťovala proti sebevraždě a kdyby
taková společnost se vyskytla by-

la by v krátkosti jako veřejnému
blahu Škodlivá zapovězena Žádný
pojištěnec jenž při zdravém rozu-

mu spáchá samovraždu nemůže

počítat na vyplacení své pojistky"

Ať Žije svoboda tiskni

V senátu newyorském podána
byla ve čtvrtek sen Ellsworthem

předloha kterouž dosavadní svo-

bodě tisku kdyby projití měla
křídla jak se patří přistřihnuta by
byla Dle předlohy této by totiž
každá osoba nechť si již redaktor
neb vydavatel tiskař prodavač
neb jednatel časopisu v němž by
cokoliv urážlivého proti kteréko-

liv osobě uveřejněno bylo podlé
hala po náležitém odsouzení po
kutě ne více jak $1000 neb věze-

ní ne více jak jednoho roku neb
obému dle uznání soudu při dru
hém pak podobnému přestupku
stanoven byl by trest na ne méně

jak rok a ne více jak 5 roků káz
nice mimo čehož by další vydává-
ní Časopisu dotyčného potlačeno
bylo t Předlohou onou ustanovo-
váno bylo by dále že v každém

časopise muselo by udáno býti ne-

jen jméno redaktora a vydavatele
ale i když by časopis společností
vydáván byl jména všech zodpo-

vědných úřadníků společnosti do-

tyčné

Mrtvým

prohlášen byl v pátek cestou úřad-- ní

bývalý kentucký pokladník stát-
ní I W Tate ktervž ořed 1 1 le- -

' ~ "V s

dříve přes $80000 peněz státních
zpronevěřil Dle zákona kentu-ckéh- o

prohlášen jest za mrtvého
cestou úřadní každý o němž po 7
roků ničeho slyšeti není a na zá-

kladě zákona tohoto podána od
dědiců Tateových po uplynutí zá-

konité lhůty žaloba proti společ
nostem u kterýchž zmizelý na ži

vot pojištěn byl a kteréž pojištění
vyplatili se zdráhaly Soud vlekl
se hezky dlouho a skončen v pá-

tek kdy prvá ze žalovaných spo-

lečností zákonu se podrobila a po-

jistku v obnosu £5000 dědicům

vyplatila

Na Kuto?

Z Key West Fla oznamována
v neděli že spůsoben tam byl
značný rozruch příjezdu válečných
íodicn našich "New York' 'Indiá-
na' 'Massachusetts' 'lowa' a 'Te
xas' k nímž hned na to rjřinoiilv
se válečné lodě Maine 'Montgo--

mery' a 'Detroiť jakož i torpédo
vé lodice 'Cushing a Du Point
kteréž poblíže přístavu onoho již

REV DR JOHN HALL

proslavený pastor kterýř před nedávnem na zasloužený odpočinek se odebral-věnova- l

plných 41 roků víku svého životu kazatalsklmu z niehi plných 30

roků strávil ve službách presbyteriánského kostela na 5 Ave v New }orku
Jest pHtomně 86 roků stár a rozen byl v Irsku

visko své uváděl Zasedání od-

ročeno ve 4:45 Ve středu nejví-

ce času ztráveno rokováním o po-

sledním rozkazu nejvyŠího poštmi-str- a

kterýmž nařizováno bylo

poštmistrům ve větších městech

vydání co možno obmezititak aby
schodek v obnosu as $150000
uhražen býti mohl Úspor těch-

to dle návrhu nejvyššího poŠtmi-str- a

docíleno býti mělo hlavně po-

kud možno by to bylo zmenšením

počtu listonošů proti čemuž pro-

testováno sen Hoarern z Massa-

chusetts Po 2 h zahájeno za-

sedání výkonné v němž pokračo
val sen Morgan v řeči své v zá

jmu připojení souostroví hawai-kéh- o

Reč jeho protáhla se až

do 5 h kdy zasedání odročeno
Ve čtvrtek usnešeno 41 proti 25
hlasům k bezodkladnému projed-
návání resoluce podané Tellerem

z Colorado kterouž oprávňovalo
by se vyplácení dluhopisů spolko-

vých i ve stříbře dle uznání vlá-

dy Zasedání výkonné zahájeno
v 2:10 a potrvalo až do 5:55 kdy
schůze odročena Celý ten čas

stráven byl opětně sen Morgan-e- m

kterýž konečně dokončil feč

svou v zájmu smlouvy na připo-

jení Hawaii před 4 dny započa-
tou

V senátu v pátek mnoho toho v

zasedání veřejném nevykonáno a

po 1 hodině zahájeno zasedání


