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Pokrok ZApadu
proti kterémuž u vlády španělské
protestovali dlužno Nebude-I- i

hradní návrh položku na $20000
ustanovující Návrh tento pfijat
37 proti ta hlasům Má se za to

& Trpíte

% nozfiživností
35 Mivte

zácpu
doslat i

I!5 a vSechny druhy nemocí žaludenícii žloutenku ztrátu cbutl k
11 11 t 11 _ !_ if Kli
junu riivrai uoieiii iiinvy

I Dr August Koen!s's Hamtiiirger Troufej

užívejte je a nebudete míli ilaláícu
ncnH ieinnoulí

že přátelům výstavy podaří se se-

nátory přinutit k tomu aby Část-

ku tuto na $35000 zvýšili a Že na
zrninu tuto i snřmovna poslanec
fká pak přistoupí

' Vysoké stáří
V Chicagu zemřel ve středu m
íne Polák Adam Adamíček ve

Nokém stáří 115 roka Naroze-

niny své slavil m týdne a smrt je-- t

ho byla úplně neočekávanou Po
obědě totiž trochu si zdřímnul aby
více se neprobudil Zanechává

'

94 roky starou dceru z prvého
s manželství a 88 roka starou man-želk- u

Ccfi rodina uhořela
} V Kent Minn vyhořel v sobo- -

tu v noci příbytek Ed Hansmana
[( při čemž celá rodina ze 7 osob
'

sestávající v plamenech zahynu- -
' la Požár vypuknul o 3 h ranní

a když sousedy spozorován pla- -

' meny již takého rozsahu nabyly

ti torpédovou loď Shishaut kte-

ráž pro vládu německou vystavěna

byla a zpráva tato byla admini-

strací naší tím vítanější poněvadž
loď tato úplně hotovou jst a v

několika dnech bude moci cestu

ku břehům naším nastoupili Též
oznamováno v pátek Že světlák

Mangrove vyslán byl do přístavu
havanského s rozkazem aby na

palubu svou vzal všechny ameri-

cké úřad niky a důstojníky tam

meškající s výjimkou gen konsula

Leeho aby dalších rozkazů od té-

hož očekával

Dosud stoupá

Ze Cincinnatti oznamováno v

pátek další stoupání rozvodněné

řeky Ohio a přítoků jejich tak že

obavy před dalšími velkými ztrá-

tami jsou Doposud největší Ško-

dy rozvodněnou řekou spůsobeny
byly v Dayton a Zanesville kdež

sta rodin o přístřeší a o veškerý

majetek svůj připraveno bylo V

Parkersburgu W Va spňsoleny
škody nesmírné a na 250 rodin k

opuštění příbytků svých bybj roz-

vodněným proudem přinuceno
Kostely a různé veřejné síně byly

Zahradní i

I semena I
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že na zachránění nešťastné rodiny
ani pomyšlení nebylo

Tornádem
navštívena byla jak v neděli ze

So McAlester í T oznamováno

v sobotu v noci krajina mezi Le-hig- h

a Colgate Pokud známo

byla vichrem 4 obydlí íarmerská
rozmetena a 3 rodiny dohromady

15 osob čítající padajícími troska-

mi usmrceny TéhoŽ večera udá-

la se poblíže Summitt průtrž mra-

čen a trať dráhy M K & T v dél-

ce více jak 2000 stop odplavena

Přípravy válečné

prováděny jsou jak z Washingto-
nu se oznamuje s rychlostí

zim-nič- ní

a i v kruzích nejvyŠších nyní
doznáváno jest že srážka se Špa-

nělskem za nevyhnutelnou téměř

považována býti musí Presiden-

tův kabinet odbýval v pátek dvě

zasedání a sice zahájeno prvé v

10:30 dop a druhé v 3:30 odp

Pojednáváno v nich bylo jak o

zprávě vyšetřující komise kteráž

toho rána velitelem Marixem od-

boru námořnímu byla podána ja-

kož i o tom jakých kroků vláda

naše učiniti by měla proti ozná-

menému vyslání torpédového loď-

stva španělského ku břehům na-

ším Doznáváno že nemůže se

očekávati že by vláda španělská
loďstvo toto na zakročení vyslan-
ce našeho odvolala Španělskem
totiž nikdy doznáno nebude že

vyslání loďstva tohoto vládou na-

ší za Čin nepřátelský považováno

býti by mohlo a to proto poněvač

protestu tohoto dbáno tu prý
budou náležité kroky aby

příjezdu loďstva onoho zabráněno

bylo Zárovefl oznamováno z

Washingtonu že dosavadní veli

tel válečné škadrony atlantické
admirál Sicard pro vysoké stáří a

vetchý stav zdravotní dán byl do

výslužby a Že na místo jeho kapi-

tán Sampson velící dosud na vá

lečném parníku Iowapovýšen byl
Velitelem nově utvořené škadro-

ny kotvící přítomně u Hampton
Roads jmenován commodore W
S Schley výborné pověsti v kru-

zích námořních se těšící — Ku

konci dlužno uvésti že utvořena

byla společná komise odboru ná-

mořního a válečného jejíž povi-nos- tí

bude hleděti k tomu aby
oběma odbory v dalších přípra-
vách válečných svorně pokračo-
váno bylo a aby rozkazy odboru

jednoho nekřížilyse s rozkazy od-

boru druhého

DROBNÉ ZPRÁVY

Z Emporia Kan oznámeno
v úterý že celé okolí tamní nav-

štíveno prudkým mrazem jímž

zeleniny zničeny a vyhlídky na

sklizeil ovocnou značně poškoze
ny

Do přístavu San francisského

přibylo v úterý 98 Japonců z

nichž 33 přistání zabráněno z to-

ho důvodu že námezdnými dělní-

ky jsou
V St Louis sřítily se v úterý

trosky nábytkového skladiště May
Sterns & Co jež před několika

dny vyhořelo při čemž několik o- -

sob bylo zasypáno a usmrceno

U Beloit Wis udála se v ú- -

terý na trati dráhy Chicago and

Northwestern srážka 'divokého'

parostroje s pravidelným vlakem

osobním při čemž 2 zřízenci u

smrceni a 4 raněni

Registrátorem národní po

kladny jmenován v úterý presi-
dentem černoch Judson Lyons
Člen národního republikánského
výboru z Georgie

Prudkou vichřicí navštívena

byla v úterý osada Blue Mills Mo

a 14 domků bylo jí rozmeteno

Jeden domek odneŠen do vzdále-

nosti 120 stop aniž by kdo z o-s-

ve jrnitř se nalézajících po-

raněn býval
V Pittsburgu oznámeno ve

středu 400 dělníkům zaměstna-

ným v železárnách Carrieho do-

brovolné zvýšení mzdy 010 proc
a zvýšení vejde v platnost 1 dub-

nem

Jižní část Indián Territory
navštívena byla v noci na středu

prudkou vánicí sněhovou a tuhým
mrazem následkem čehož bude
muset veškerá koma znovu vysa-
zována býti

Ze San Franciska oznamuje
se že ve vnitrozemních údolích

spůsobeny mrazem značné Škody
na stromoví ovocném V údolí
San Joaquin nebude prý úroda žá-

dná Nejlépe stojí si dosud sady
v údolí Santa Clara

Ze St Paul Minn oznamu-

je se že veškery tamní banky sta-

ly se obětí švindlu kterýž již po
mnohá leta prováděn byl J II
Southallem vrchním písařem mě-řičs- ké

úřadovny spolkové
Po-vino- stí

téhož bylo vydávati pou-

kázky dělníkům zaměstnaným při

úpravě hořeního toku řeky Mis-

sissippi a při tom počínal si tak
šikovně Že celkem prý za více jak
$500000 falešných poukázek těch-

to nyní v rukou lehkověrných
a banků se nalézá

V loděnici v Newport News

Va spuštěny ve Čtvrtek před po-

lednem na vodu dva nové válečné

parníky spolkové Kearsage a

Kentucky prvnějŠÍ pokřtěna byla

obvyklým spůsobem láhví Šam-

paňského druhá však pokřtěna
byla vodou z pramenu z něhož v

mládí Abraham Lincoln píval

a nnuj miiiiii íui-ji-
c nt ruio

Nachový jetel timotha zvláštní
směs travních semen a vůbec
vše v oboru semenářském —

tktT Zašlete si pro náš katalog
Obdržíte jej ovšem zdarma

Zprávy osobni

Dr Jos Pecivál z Prague Neb
meškal minulý týden v Omaze

nalézaje se tu za obchodními zá-

ležitostmi

Pan Frant Soběslavský řezni-

cký mistr z Morse Bluff Nebr

přijel se po delším čase podívat
na své staré známé jichž velký
počet v Omaze má Libuje si

obchod a sdělil nám že Morse
Bluff neustále "bůmuje" že se

opět staví dva obchodní domy
Dia všeho bude město míti o dva

salony více

Adresář spolků
Čcsko-SIo- v Dělnické Podpor Jednoty

pro severozápadní štíty:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk- a

a o1k5 Dakoty

Hlavní Jednota r Montgomery Minn

nribťvi hyí kaídou 4 wilxitti v mfaict v
síni 1' VStailkanH h veéer VttlkopredMHia
V 1 Kw-to- r Vclkoiajemnik Kr Mixa

Jo K Sokol Vetkopokladaik Jos
M arnika

(' I r WontífoiiKT)' Minn

txlbívá nvé kuZrinu řtvrtou nwlřli r
inřsicl 1'h'dmxlu Fr K Staněk Tajemník
Fr Mixa Úfctník Jos E Sokol Pokladník
Tomňé llavrl

ech r Le Suenr Center

Minnesota

0 A t5v i vi i k tt J n i n 1311 v mWe
smi pana J IVroutky Pfodsixlii Jan tilceki

tajemník V Štt-pá- Lexlneton Mlnnú{utník
(

Vao Kráva {tukladník Jak Peroutka

III v St Paul Minn

oflbívisvá achuK každou 3 Ktredu v nií-aíc- l

1'N'ilwdn Jan Itcdnur iajitnriik F J Pavleí-- k

Bhí Clinton Ht Afetnik Fr Bilka 30 Col-bo- rn

ht ht Paul Minn

(' IV r Minneapolis
(Klbyvá Hvé každou 4 nedúll v mřttícl r
mni t :il Wasblnvton liull Waxblnirton ave S

u Pi! r ft raku taj Fr Jindra 647 On-

tario Bt S K MiutiťapollH Minn

(' V r Xoví Praze Minu

odbývá ttvň nrlíhm kaíilou 4 nedf-l- l T mřaicl
Pfcil--d- a Vojta ťhalupský taj F J Novot
nf iiVt nik Jan pokladník Jakubovo
nula New Praitue Minu

(' VI v Hayward Minn

odbývá hv Hcbftxe 1 nedvlt v mřsicl Předa
Karel Funfur douoroe Váo Vanf-- taj Vojt
1'anivhkf (ilenvtlle Minn Cíetnik J Plev k a
IHikliidmk Jos Funfár

Kaní Veliký ř VII r Nové Třeboni
v Minnesotě

odbývá avi aelifiw kaídou 4 neděli ▼ nií-sic- l

Phditebi Jan Noska taj Jan Jindra Kil ke-ne-v

IeStHuirCo Minn ůírtník Mat Turek
pokladník Tom Turek

(' VIII Kovnost Owatona Minn

odbývá nvé kaídou 1 neli'll v mřaícl r
ninl C H P H Přcdw-d- a Jom f A Stránský
tajemník V Martinek vOwatonna Minn ú-- ft

tník Frank Kaar pokladník A Horák

(' IX íeská Koruna t 1'ine City
Minnesota

predieda Anton Pávek mmtopřwlaivla Jan
W lAtvttk tajeimiik Joa llarloí PO Heroun
Min lNipold llalierman pokladník
Frant Pávek

(' X ÍVrhosIoTftn v Olivla Minn

Předwda Jiwtef Lepeika míUpredlir Mať
Petříčka tajemník Frant W KvV h box )T7

Olivla Minn ňetnik llclřii h lUifvk poklad-
ník Frant W Ployhart

I4rli lí Nřkdonám ple t Wllber
rVlHÍJL IU £ mi pretíhoal a lo

mii Pokrok Západu Knihovnu im ai

nepřeje Nepodepnl M) víak a nem6icme tu-d- li

vřdi"-t- l komu mámu vyhověli rlvn hu

fdil pxána brla na noitovnlm Kat-

ku Vyl Pok áp

f

r'

- í

proměněny v noclehárny v nichž

útulku o domov připraveným ro-

dinám poskytnuto Škody v o-k-

onom sahati budou do stati-

síců Ze Cincinnatti oznamováno
v sobotu že řeka Ohio dosáhla
tam výšky 56 stop plných to 1 1

stop nad čárou nebezpečí a jelikož
řeka stále ještě následkem trvají-
cích dešťů stoupala předpovídána
povodeň podobně zhoubná jako
ona z r 1884 Mezi Newport a

Dayton a mezi Covington a Lud- -

low nalézají se tratě železniční

úplně pod vodou následkem če

hož doprava zastavena bytí muse-

la Z Portsmouth O oznamo-

váno že rozvodněnou řekou Ohio

více jak 200 rodin k opuštění pří-

bytků svých přinuceno bylo a že

veškery téměř továrny tarrní zato-

peny byly Ochranné hráze u

DavisLucasvilleCIiííord a Wake-fiel- d

praskly a více jak 3000 akrů

úrodných rolí zaplaveno V Mc

Connellsville O dosáhla voda v

sobotu výšky o plné 4 stopy vyšší
než za doby osudné povodně r

1884 a na 500 rodin přístřeší zba-

veno Ze St Louis oznámeno v

neděli povážlivé stoupání řeky

Mississippi a prohlašovány vážné

obavy o bezpečnost osadníků v

údolí inississippském severně od

St Louis

Střelen Ženou a synem
V Cedar Rapids la postřelen

v neděli smrtelně M Sadlerstroj-ní- k

v dílnách B C R & N drá-

hy a sice střelen byl manželkou a

synem kteří tak pouze v sebeobra-

ně učinili Sadhr oddán byl
chlastu a když pod vlivem lihovin

se nalézal zpravidla rodině své

zabitím vyhrožoval V neděli z

rána když v nejvyšší míře zpit
byl vypálil po manželce své 4 rá-

ny z revolveru a jedině tomu že

2oletý syn matku strhnul jest co

děkovati že tato zasažena nebyla
Po Čtvrté ráně vytáhl syn revol-

ver a otce do podbřiší střelil na-

čež tento revolver pustil a rifli

chtěl doufaje s touto lépe

pochodit! O zoraň tu rozvinul

se mezi otcem a synem tuhý zá-

pas během kteréhož manželka re-

volver uchopila a aby syna zachrá

nila manžela svého do prsou
střelila Obě rány byly smrtelný-
mi—pí Sadlerové a ani synu jeho
ničeho se nestane an rány vypáli-

li pouze v sebeobraně

Přípravy válečné

jak z Washingtonu se oznamuje

jsou v plném proudu a vše na-

svědčuje tomu že administrace

naše vážné na válku se připravuje
a tuto za neodvratnou považuje
Ve čtvrtečním zasedání kabinetu

presidentova jednáno o telegrafic-

ky oznámeném odplutí torpédové-
ho loďstva španělského od ostro-

vů kanárských ku břehům naším

a sice pohlíženo na vyslání loď-

stva tohoto co na čin nepřátelský

t' shromažďování loďstva naseno u

l pobřeží floridského téměř v bez- -

r prostřední blízkosti Kuby naopak
V za nepřátelský čin vůči němu po- -

Guvernérem iowským jmeno-
ván ve čtvrtek kontrolní výbor

pod jehož správu veškery ústavy
státní spadati budon a sice jme-

nováni W Larrabee rep bývalý

guvernér předsedou na dobu 2le-to- u

L G Kinne dem bývalý

nejvyšší soudce státní a J Cownie

předseda státní hospodářské spo-

lečnosti

Oběma sněmovnami zákono-

dárstva michiganského přijata ve

čtvrtek jednohlasně resoluce pro-

hlašující že "nadešel čas kdy ná-

rod náš silnou paži svou pozved-nou- ti

by měl ve jmeni spravedl-
nosti a lidskosti vlastenectví a

svobody a kdy dáti by měl vla-

stencům kubánským krví vykou-

penou svobodu z pod jha španěl-
ského tyranství a úskoku"

Ve springfieldské zbrojovně
v níž doposud při práci Shodino-v- é

102 rifle za den hotoveny pra-

covali se nyní bude ve třech par-

tách každá po 8 hodinách tak že

zároveň i počet denně vyrobených
zbraní ztrojnásoben bude Ve

skladištích nalézá se 362000 vo

jenskych riflí pohotově
Z Atlanta Ga oznamováno

ve čtvrtek že T E Watson kte-

rýž populisty za guvernéra navr-

žen byl nominaci tuto nepřijal a

sice proto an prý dobře ví že při

nynější demokratické mašinaci i

kdyby většina hlasů profi odevzdá-

na byla přec jen poraženým pro-

hlášen by byl
V Clevelandu zemřel v pátek

T P Handy 81 rok starý kterýž

byl tím nejstarŠím bankéřem ve

Sp Státech

Ve Washingtonu zemřel ve

čtvrtek večer náhle vadou srdeč-

ní poslanec John Simpkins za-

stupující 13 kongresní distrikt

massachusettský Týž zahájil

politickou kariéru svou poprvé v

r 1890 a od té doby náležel mezi

nejpřednější muže republikánské
strany v Massachusetts

Známý vynálezce Edison vy-

jednává o zakoupení 54000 akrů

půdy v New Mexiku za $1500-00- 0

Na pozemcích těchto nalé-

zá se zlatá ruda z níž však těžba

dosud se nevyplácela an z tuny

pouze jen $3 až $S se dostávalo
Edison nyní prý vynalezl spňsob

jakýmž těžba výborně vypláceti se

bude a zakoupiti hodlá co možno

nejvíce pozemků podobných

7 500 M plnokrcTné drůbeže
I J I 'tniiiíove knxuny lHrviw liílé
I 7S 1 linek bilé mfilirtie
V vJ I Wyaiulotky lin-l- a bílé

k y us vybraných

VT VolU Mllno 1'íkné
UZtolíonHli driit- - 'Jftroků irku--

v (Irů !

nu pi4uj v tMf lna Vnný lllulrovmi
kutalmr nbaahujid m)liiáni u nnHaftivánl

rny vjkrt-a- kurnikA a dvoru zn-l- u w Klár-

ám Jerwyiky dobytek nJI'Pibo ibnifiie
na prodej Adreaujte:

)i3-3ii- i

F M Mungcr De Kalb Illinois

VB4UVÍ1UU Uyil MIUSC utudlliwto- -

no též že místo požadovaného
odvolání loďstva tohoto ještě dal- -

ří lodě vyslány sem budou a váž- -
v

fr a uil!an4 íf£tj& ffm 9

na Porto lucu se zdvojnásobenou
činností na opravě tamních opev-

nění Španělskem pracováno jest
Vzhledem k tomu uznáno odbo-

rem válečným za nutno Škadronu

atlantickou ještě více rozšířiti a

sice dány rozkazy křižáku Cincin-nat- ti

a dělovým lodicím Wilming-to- n

a Vicksburg by k loďstvu

admirála Samsona se přidělily
Následkem toho sestávati bude

škadrona tato z válečných lodí

New York Iowa Indiána Mian-tonom- a

Fern Puritan Terror

Marblehead Montgomery Dalton

Castin Nashville Helena Wil-mingt- on

a Vesuvius z torpédo-
-

vých lodí Foote Dupont Ericson
'

Cushing Porter a Winslow a z

vléčných parníků Laděn a Samo- -

f set Létací škadronu kteráž m

týdne utvořena byla tvořiti budou

V křižáci Brooklyn Massachusetts
' Texas Minneapolis a Columbia

i Dále usnešeno opatřiti všechny

n~ parníčky severní rychlopalnými

I děly 4 a óliberními tak aby jich
A ku službě přístavní a k ochraně

fKvobitll používáno býti mohlo Z

r Londýna oznámeno odboru ná- -

V'' mořnímu že podařilo se zakoupí- -

S'Y


