
Pokrok Západu 3
bylo zatajeno Mimo částky této

různými osobami věnováno uni
versitě $160000 a presidentem

Z konrresu
V iněmovně poslanecké přikro-

čeno býti mělo v pltek ku projed-
návání soukromých předloh pen-ijníc- h

leč na zakročení předsedy
výboru na záležitosti námořní od

projednávání tich upuštěno a v

oznámeno že známý petrolejní
král Rockefelkr kterýž o založe

ní a vydržování university hlavní

má 675 tun nosnosti jest 64 stře-
víců dlouhá a 31 široká () kou-

pi válečného parníku Garibaldi &e

vyjednává

V noci na Čtvrtek pocítěno
bylo v San Francisku otřesení
země silnější a záhubnějŠÍ než
kterékoliv -- d roku 1808

Létací škadrona námořská
jest pohotově Hlavní její dvě
lodě jsou obrněný křižák Brook-

lyn a válečná loď první třídy

že tudíž Španělsko za neštěstí ono

zodpovědným činěno býti má

Nový válečný křižák

pro loďstvo naše podařilo se zí-sk- ati

zástupci odboru námořního
Caldwellovi v Anglii meškající-cím- u

Křižák onen stavěn byl
pro republiku Peru a jest úplně
hotov tak že jakmile uhlím a po-

třebnými zásobami opatřen bude

bude moci cestu do vod naších

bezodkladně nastoupili
Do hotovosti

zásluhu má podobnou částkou ku

fondu přispěje

DROBNÉ ZPfUVY

jednání o rozpočtu námořním po-

kračováno Návrh Cannonův
aby místo 3 lodí válečných 6 lodí

torpédových a 6 ničitelů torpéd
nařízena byla stavba pouze 1 vá-

lečného parníku a 12 lodic torpé
V New Yorku dostoupil dluh

městský již takové v{še že další

půjčky dle zákona Činěny býti nedových a 12 ničitelů zavržen za
to však přiiat 137 proti 67 hlasům

mohou a následkem toho také od

stavby několika nových budov
dodatek Pierce z Missouri jímž HOVORNA

Školních upustili se musípočet lodic torpédových a ničitelů

torpéd jichž stavbu kongresem PotiMloUy plným jrnanrm iaiteopatNiiéUujdou ixiváluiriult a otluvi-d- l IhTuUv
ialKli-fHttn- á

(i anonymní nalwjuou
puťodlnebo utiht v kuši

Z Laredo Tex oznamovánooprávněna býtí má na 12 zvýšo

vyjádřil že Hrana zastřelí jakmi-

le ponejprv s ním se sejde a když
v pátek na ulici jej uviděl tu ku

provedení hrozby své přikročil
LeČ Uran byl též ozbrojen a tak

zahájena střelba z obou stran a

výsledkem bylože oba těžce raněni
k zemi klesli Mimo nich ranču

byl zřízenec pouliční káry Kenne-d- y

do kolena a lí Kepler do no-

hy Poranění jejich však není
těžké

Protestuji

Autonomistický kabinet kubán-

ský podal v pátek presidentu Mc

Kinleymu protest v kterémž Žáďá

jej by choval se v souhlase s přá-

ním většiny lidu kubánského V

protestu tomto prohlašuje se že

většina lidu kubánského jest pro
samosprávu pod svrchovaností

španělskou že povstalci jsou u

veliké menšině Že většina právo
má o příštích osudech vlasti své
sama rozhodovati že bylo by ne-

spravedlností aby cizá moc uvalo-

vala na většinu politickou vládu
kteráž jest proti jejímu přání a že

bylo by přímo zločinem rozhodo-
vati o osudech většiny bez vlastní-

ho jejího souhlasu Celý směr

protestu nese se tím směrem že

většina lidu kubánského úplně je
spokojena s nynějším zřízením a

že žádné změny si nepřeje Pro-

test podepsán jest Josef Maria
Galvezem předsedou autonominí- -

povolána byla dle nedělní zprávy
'

námořní milice illinoiská a sice 11- -'

Činěno tak na zakročení odboru
námořního Guvernérovi Tanne-rov- i

dána instrukce ze služby pro-

pustili ony členy milice jež rodiny
míjí jakož i nedospělé a místa

jejich nahraditi osobami vhodný-
mi Zároveň oznámeno že milici

posýlána jest z Washingtonu ve-

škerá potřebná výzbroj tak že v
!

ván jest Položka na stavbu týchž v pátek že úřady mexickými naří

zeno zatčení Andres Santoae M1 92300000 na {4600000 zvý
sena O 6 h odročeno zasedání Kavazose a A Rogeritfeza kteří

obžalováni isou z p6rušení zákona pondělí V pondělí po dlouhé
debatě přijata předloha kterouž nů neutralitních tím že připravo
presidentovi dáváno jest právo v

pádu nutnosti zřizovati opevnění

vali v případu vypuknutí války
mezi Sp Státy a Španělskem pád
občanů španělských v Mexika u- -na pozemcích soukromých když

by písemné svolení majitele týchž
dostáno bylo aniž by na dlouhou

sedlých na území texasské

w V Kocktord 111 zatčeni v
zákonitou proceduru vyvlastňova

sobotu dva i61etí klučíci L Jcí Čekati se muselo Zasedání od
Smith a L Hill pro vyšinutí z ko

úterý bude moci již milice službu

nastoupiti Očekává se Že mili-

ce poslána bude bezokladně do

Floridy kdež místa na válečných
lodích naších zaujme

Stav veřejného dluhu

dle zprávy odboru pokladního ob-

nášel dne 1 dubna $1008716-31- 5

což jest o 5i 387865 méně

než před měsícem obnášel Celý
dluh národní obnášel vlastně

z čehož připadalo
$847366680 na dluh zúroČitelný

ročeno v 5:10
lejí osobního vlaku dráhy North

western při čemž 1 zřízenec usmr

P1NE CITY Minn Prosím
odpovězte v Hovorně jak se mo- -

hou naložit ryby v letě nachytané
aby vydržely na zimu Máme zdej
dobrou příležitost nachytat dost
ryb přes leto Tom HaŽil

OJp: Dotaz tento ponecháme
k zodpovídání takovým naším čte-

nářům kteří mají v tom zkuše-
nosti Jak dalece jest nám známo
tedy se obyčejné sladkovodnf ryby
nenakládají Z jaké příčiny není
nám známo Ryby mořské se buď
solí jako treska neb slaneček
aneb se udí neb konečně se vaří}
a nakládají do plechovek jakej
losos

LAWN Nebr Prosím S(j£rte
v Hovorně jména firem neD 0D_
chodníků s pomníky ru hřbitQr
ve státu Nebraska a tnohj-l- i hysedostat seznam

Jos H Kudt-Ik-a

OJp: DopiŠte na Frank No-
vák Humboldt Xebr

V senátu ztráveno téměř celé
zasedání páteční uvažováním reso-luc- e

kterouž požadováno bylo za
cen a několik osob raněno Ho-

šíci se přiznali k zločinu svému a

koupení dánských ostrovů západo udali Že prý jedinkou pohútkou
činu jejich bylo že pomstili seindických za účelem zřízení uhel

né stanice pro válečné naše loď-

stvo Výsledkem jednání bylože
resoluce byla odvolána a sice sta-

lo se tak proto poněvadž ukázala

se v ohledu tom býti velká různost
náhledů a náhledem výboru na

záležitosti zahraniční bylo že v

kritické době nynější nemělo by
činěno býti nic čímž by dosavad

bllAWNEE Oklaní jednomyslnost porušována by Prosím
v Nebra- -la V pondělí věnována hlavní sdělte v Hovorně když

sce vlastním farmu a pronajal
V dobrém nnřártir 11 o n 5 _jsem ji

pozornost opětně otázce kubán

ské a hlavním řečníkem byl sen

Perkins z Caliíornie kterýž v dcl jemníku se pokazila studně kdo
je za to zodpovědným? Čí jest toší řečí dovozoval že vláda špa-

nělská za zničení Maine přímo povinnost studni opravit maiite- -

zodpovědnou jest O téže tále le aneb nájemníka totiž když se
nájemník uvolil vše správně opažitostt mluvili dále Clay z Georgie
trovat? Je nájemník zodpověděn
za škodu aneb ne?

Mantle z Montany a Rawlins z

Utah Zbytek zasedání věnován

rokování o rozpočtu pro různá vy-

dání a celkem 33 stránek téhož
John Ševčík

0ff Na dotaz takový nelze
m dátí žádnou určitou odoo- -projednáno Po krátkém zasedá

ní výkoném odročeno zasedání věď Nájemník může se za váza K
že bude udržovat vše v dobrém

"

pořádku avšak nemůže 2a to

pár minut po 5 h

Sněm lowský
skončil zasedáni své v pátek k ve jestliže svým časem obydlí neb

stáje setlí drát na plotech rí™_čeru s téměř před samým odroče
chtěli na hlídači o němž se dom% I1327670 na dluh z něhož úroky

vatí a stane se úplně nepotřeb-
ným aneb když cokoliv imh„

ním přijata oběma sněmovnami na

žádost guvernéra předloha kte platit se již přestaly a $386974 nívali že za neštěstí ono zodpo
vědným činěn bude069 na dluh nczúročitelný

zub Času rozhlodá Od nájemníka
nelze nikdy očekávali nv5m t_

rouž pro případ války na vyzbro-

jení milice a na ostatní přípravy Příjmy a vydáni kové ošetření jaké majitel sám dá
Sněhovou vichřicí navštíveno

v neděli Colorado a hlavně ve výválečné k rukoum guvernéra se Vládní přijmy obnášely za hře

ho ministerstva

BouřlIváČky
Chicagská hrma Libby McNeil

& Libby obdržela v sobotu od vlá-

dy objednávku na 750000 íb na-

ložených v plechovkách potravin
kteréž bezodkladně do ' loděnice

brooklynské dodány býti mají
Firma Schwartzcliild & Surtber-ge- r

v Kansas City obdržela podob
nou objednávku na 780000 lb též

zen $32958750 a vydání $31 chodní části státu značné množpovoluje 1500000

Sněmovnou michiganskou

a dátí „ůže Majitel co dělá
delá pro sebe kdežto nájemník jetu dnes a přes rok kdo ví kder
K rozhodnutí všelikých zan'"

ství sněhu napadlo tak Že místy882444 V příjmech jeví se ú

bytek proti témuž měsíci roku mi doprava železniční přerušena bylapřijata v pátek předloha kterouž

spravedlivějšího oddanění korpo
milého as $3000000 a ve vydán t ic- -V Coon Rapids fa vylou- - "jcii oiazeK nékdv nenašlapřírůstek téměř $5000000 I — u jerací a společností železničních pena v neděli v noci tamní pošta ani soud i když všechny okr 1'

telegrafních a expresních docíleno k dodání do loděnice brooklynské stí vyšetřil a všechny svět!)
a aa ia e j uu uKuci a známek noKuíelSm viletným

Ve sněmu ohioském podánabýti má a sice stalo se tak s tou Podobných objednávek učiněno slechl a proto takó Hov rna se"

nemůže o řešení takových otázek
změnouj že výbor jehožto povin prý více s tím nařízením že dopátek sen Rileym předloha kte-

rouž k účelům válečným částkaností bude výšku daní společností 48 hodin k dopravě železnicím pOKOUSCtl
$1000000 vyhražována býti má ARCHER Neb Prosím dx

těmto ustanovovati bude volitel-

ným a na místo navrhovaného
odevzdány býti musí Celkem prý
objednáno s milionů lb naložeZ obnosu toho určeno bylo by

štovních ukradeno

V Chicagu nařízena stávka
stavebních truhlářů a to násled-
kem toho an organizace tovaryšů
odmítla přistoupiti na to aby ne-

bylo pracováno pro stavitele kte-

ří členy stavební unie nejsou Po-

čet stávkujících odhaduje se na
3000

v Hovorně jakému trestu podléhájmenování guvernérem ných potravin a dráhám nařízeno ten$450000 na zakoupení zbraní
na vypravení státní milice $500

uu uy jinému veí eině n rť
při dopravě přednost zásylkám utrhal Václav Procházka000 určeno bylo by na provedeníKRONIKA UDÁLOSTÍ vládním dáti

OJp: Pro ústnf utrhání natakých kroků jež by presidentem
Cti jestli tOtO SDOlVnn —

Zanechali práce
Z Clevelandu oznámeno v pánutnými uznány byly a $50000Pro neoívlslost Kuty

určeno bylo by k rukourr guverné
Pensijním odborem oznáme

no kongresu Že v rozpočtu nen
tek že veškeří horníci v distriktuSenátní výbor na záležitosti za

ra na krytí vydání mimořádnéhohraniční odbýval v pátek a v so sijním pro rok letošní schodek $8- -
ohioském zanechali práce a to ná-

sledkem toho poněvadž 10 procTouže předlohou oprávMován jestbotu porady v nichž jednáno o 070872 jeviti se budezároveň guvernér ku zvýšení po

ven s rušením pokoje totiž jestliutrhač působí při tom výtržnostmůže proti němu býti podána ža-
loba pro působení výtržnosti
Aneb může býti civilně Žalován o
náhradu pro na cti utrhání Když
utrhačství takové jest buď tiskem
neb písmem může se ruVrui

tom jaké kroky senátu vzhledem přídavek na mzdě povolený horní-

kům po poradě mezi zaměstnava- -čtu státní milice na 10000 mužů- - V Richmond Va upáleniku rozřešení otázky kubánské od
koncem týdne panáci představutely a zástupci unií hornickýchOsudný soufcojporučeny býti by měly Výsled
jící presidenta McKinleyho a senodehrál se v pátek kolem 6 hod

ve Waco Tex a sice mezi zná
obmezen nyní pouze jen na horní-

ky samotné a mzda pomahačů je--
sledkem jednání bylo jednohlasné
usnesení odporučití přijetí rerolu- -

Hannu a sice učiněno tak davem
jemuž se politika administrace na- -ich touže co dříve se nechá Hormým po celé zemi W C Draném

dvěmi cestami buď řízením trest-
ním aneb civilním totiž o náho

ce kterouž by neodvislost Kuby e v otázce kť bánské nelíbíníci tvrdí že do práce se nevrátíredaktorem časopisu 'Iconoclasťbyla uznávána a kterouž by ráro du aneb obojedokud mzda všech ostatních zřía M F Daviscm Oba poraněniveřl za účelem dosažení téže bran Odborem námořním zakoiiDe- -
tzenců podobně zvýšena nebudesmrtelně tak že smrt záhy na to no nyio v pondělí v New Yorku

následovala a pohřeb obou v ne

děli odbýván Mezi oběma pano-
valo již po delší dobu nepřátelství

to parníků jež se vší možnou
rychlostí v obrrěné křižáky pře-

měněny budou

Spojené Státy koupily v ha
a to následkem toho poněvadž

moj uíhnU ChamWrlain-6- 1

wn Balm proti dorf

Jako znamermy li„fmiit rJU rUmali- -

nich h dali jme - ranným _ W Jí iivIit U d (Vek Ň V '

ri!iiVfcyr"M h'lním % :ře'l"ích

h muífi íWni( _ w 1 '_

né zakročení odporučováno bylo

Jak se proslýchá učiněno bude

jaksi podkladem ku resoluci této

vyhození parníku Maine do pově-

tří neboť prý senátní výbor na

základě vlastního vyšetřování k

tomu pevnému přesvědčení dospěl
že vyhození parníku onoho pů-sobe-

bylo podkopem vládním a

Skvílého daru
dostalo se v pátek universitě chi-

cagské a sice oznámeno presiden-
tem Harperem ve schůzi důvěrní-
ků že neznámým lidumilem věno-

vána pro fond universitní částka
$320000 Jméno na výslovné
přání dárce vlastně prý dárkyně

Davis Branovo kritizování Baylor- -

vovy koleje kterouž dcera jeho
lu parní jachtu Aegusa náležející
společnosti Florio Rubinato Ce-

na obnáší $300 000 Aegusa byla
vystavěna v Anglii v roce i8y6

navštěvovala za osobní urážku
Považoval Davis několikráte se


