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Pokrok ZApadu 3
7 klíčů k různým dveřím se hoPráva lodi ipanílských

to válce" — '"Co soudíte o tom Více vojska!

Sekretářem války povolány do

zbraně ve středu další tři pluky

počtu námořního sporný článek

vyškrtnut a rozpočet na to přijat
načež beze vfcí debaty přijat roz-

počet na krytí schodku odboru
vá-

lečného v obnosu 136000000
Zasedání odročeno ve 4:20

V senátu věnováno úterní zase

zdali přinese válka tato nějakou

změnu Sp Státům?"— "Ano Po-

važuji válku v tom ohledu za veli-

ce nebezpečnou Jeden z nejdú-leiitěiší- ch

výsledků bude zřízení

zdv a Sestavení týchž svěřeno

v přístavech našich kotvících neb

do přístavů naších plujících přes-

ně vytčna byla proklamací presi-

denta McKinleyho kteráž v úterý

vydána byla a pravidel v téže vyt-

čených přesně na dále šetřeno

bude Dle proklamace té dáván

i
dících Když viděl Že zapírání
marným bylo prohlásil že nebýt

přistižen býval by všechny poslal
do pekla a že nebojí se pro
vlast svou zemříti Má se za to

že bídácký pokus jeho měl účel

dvojí předně zničením jedné z

nejlepších lodí naše loďstvo vá-

lečné oslabiti a za druhé opatřit!

col J L Torrvymu dr Woodovi
I - "

r "a col Grtsbymu Prvnčjšl shanc-
-

ti bude pro pluk svůj dobrovolní-

ky na ieverozápadě druhý na ji- -

itst všem lodím španělským v
dání projednávání soukromých

předloh pensijních jichž celkem

74 přijato mimo toho přijata zprá
západě a poslední v Distriktu lo- -

umbie a Marylandu Do pluků

trvalé armády ve Sptkéa mnohem většího loďstva

než g jakým se ta země mohla až

dosud honositi Obávám se že

při pokusu osvoboditi Kubu ztratí

lid americký to co je mu nejdraž-Sího- -

-- svobodu Velkolepá repu-

blikánská správa Sp Států byla

vždy výbornou zvláště se stanovi

těchto vstoupili může každý za

přístavech našich kotvícím čas do

21 května k naložení svého ná

kladu a k odjezdu a lodi takové

na vysokém moři válečnými loďmi

va konferenčního výboru o reor

eanizační předloze armádní a před chovalý muž od 18 do 45 roků

španělsku další důvod pro tvrzení

že 'Maine' zničena byla výbuchem

vniterným a že výbuch spůsoben

neopatrností a nedlalostí na lo-

dích naších panující Bídák po-

staven bude před válečný soud

loha kterouž důstojnictvu a vojí stáří kterýž jest nejen dobrým
nům jež chrabrostí ve válce se

jezdcem ale zároveň 1 dobrým
vvznamcnaií pamětní peníze a vy střelcem

našemi obtěžovány nebudou kte-

réžto ustanovení vztahovati se ne-

bude však na lodě jež by na pa-

lubě své důstojnictvo neb vojsko

Španělské mělo jakož i na lodě

služby zaiišťovány jsou Ve 2 h
Více peníz

zaháiena schůze výkoná a v 2:15 na krytí vydání do 1 července po
rasřdání odročeno Ve středu

žaduje na kongresu sekretář války
mnoho toho nevykonáno a zazna

menati dlužno pouze podání reso

ska obraného Sp Státy poznají
třeba až bude pozdě Že jestli bu-

dou útočiti na jiné moci jako úto-

čí na Španělsko jestli nastoupí

postavení výbojné jaké nyní zau-

jímají jejich vnitřní spráa utrpí
velice a maže jim konečně přinésti
ztrátu svobody vlastní"

Alger a sice žádá na krytí schod-

ku celkem $34000000 Z obno

pro zamýšlenou zradu a uznán-1- 1

bude vinným tu jistá smrt pra-

chem a olovem jej očekává

Paris v bezpečí

Parník 'Paris' zakoupený vlá-

dou naší od společnosti American

a o němž před týdnem prohlašo-
váno že po odjezdu svém z pří-

stavu aglického válečnou lodí

nělskou zajat byl přibyl v sobotu

luce kterouž požaduje se odbor

jež vezly by více uhlí než ku plav-

bě do nejbližšího přístavu Španěl-

ského potřebují aneb kteréž by

potřeby válečné a kontrabant ve-

zly Lodím španělským jež vy-

pluly z přístavů svých před 21

su toho připadá $21000 na odbor
válečná o sdělení tak velkého ná

signální $5766661 na služné
kladu vvžadovalo by důkladné vy dobrovolníků $1425253 na služ
zbroiení kubánské armády povta- - né armády pravidelné $2730643

na vydržovaní armády $1750000lecké a vydržování téže dokud by dubnem a jichž cíl některý přístav
náš jest dovoleno bude přistání a

ŠDanělové z Kuby vyhnáni iieby na potřeby armádní a různá vydá
li Resoluce odkázána výboru na vyložení zboží jakož i odjezd beze

vší překážky a lodím takým povoí ní $1500000 na koňstvopro jíz-

du a dělostřelectvo $6000000 narílPÍitosti voienské Ve čtvrtek

Z kongresu
V sněmovně poslanecké podána

byla v úterý výborem finančním

předloha zavádějící daň válečnou

kterouž minule jsme v plném zně-

ní nfínpsli a sice učiněno v téže

hvlo iednání klidným a nevykoná

z rána do přístavu newyorského a

ještě téhož dne započato s úpra-

vou jeho v křižák válečný Cesta

trvala 7 dnů 17 hodin a 45 minut

a jak kapitán tvrdí po celou ce-

stu válečné lodě španělské vůbec

dopravu vojska $10000000 na
lena bude cesta do všech přístavů

jež loďstvem naším blokádovány

nejsou
no nic co by za obšírnější zmínku

tálo
výzbroj a oděv $37474°5 na dč'
lostřelectvo $750000 na zásobu

léků a obvazků $500000 na tor-

péda k ochraně přístavů $150- -

V senátu nevykonáno v pátek
nic co by stálo za širší zmínku a

Kořlstní soud

jmenovaný v Key West spolko-

vým soudcem Lockem z Jackson-vill- e

Fla za účelem rozhodování

o tom kterak kořisť ulovená chy

totéž platí 1 o sobotním zasedán

několik menších změn Tak po-

volena 5procentní srážka na kol-

ky pivní a uložená dafl na zprávy

telefonické když do větší vzdále-

nosti se mluví Po přečtění před-

lohy a po úvodní řeči předsedy
vzhoru Dinirlevho podán Bai- -

V nondilí přijato bylo několik

předloh válečných a mezi nimi též

034 na dopravu vojska na Kubu a

$300000 na zřízení kasáren a tá-

borů celkem tudíž $34019997

Do Floridy

ani nespatřil Vyhnul se ji nej-

spíše tím že jel as 30 mil dále od

obvyklé cesty kterou se lodě spo-

lečnosti té pravidelně béřou
Dobře takl

Z Fort Scott Kan oznámeno

v neděli že z Girrad vyhnán byl v

neděli G E Bowman spolure-dakto- r

časopisu socialistického

cením různých lodí španělských
mezi súčastněné v tom mužstvo

i rozpočet na kryti schotuu vocid
válečném V 1 h zahájeno zase

dání vvkoné kteréž do 2:35 potr stahováno jest v poslednfeh dnech

pravidelné vojsko v Chickamauga
národním parku v Georgii utáboře

valo a ve 4 h zasedání na středu

odročeno

lodí amerických rozděleno býti
má zahájil činnost svou ve středu

a sice započato s projednáváním
lodě 'Catalina na $400000 ce-

něné kteráž parníkem 'Detroiť

J ' ¥ U J

leym ve jménu demokratické men-

šiny návrh náhradní jímž poža-

dováno vydání dluhopisů v obno-

su 500000000 v měně splatných
a uložení 3procentní daně z příjmů

kteréž více jak $2000 ročně obná-

ší Návrh tento hlasy republi-

kánskými proti hlasům demokra
ni ř ti m

chycena byla Jednání soudu je

tajným a rozhodnutí prohlášeno
bude teprvé pak až všechny pří

sul

Appeal to Reason' kterýž před
2 roky byl v Rhode Island sociál-

ním kandidátem pro úřad náměst-

ka guvernérova a sice stalo se tak

následkem hanlivého článku kte-

rýž o vlajce naší do posledního čí-

sla časopisu onoho napsal Psal

totiž o národní vlajce naší co o

kusu barevného hadru na klacku

4&
V

pady dosavadní ' plně projednány
budou Zajímavou otázkou při

tom jest co státi se má s muž-

stvem a cestujícími zabavených lo1 U dí jichž v Key West přítomně

240 se nalézá Dle všeho prohláAI

tickým a populistickym zavržen

V dalším usneseno započíti ve

středu s debatou kteráž potrvati
má depátku kdy o 4 h ku hla-

sování se přikročí Zasedání od-

ročeno ve 4:25 Ve středu dle

programu vytčeného přikročeno
k projednávání předlohy o dani

válečné a sice zahájena táž Ding-ley- m

kterýmž jednotlivé články

předlohy opodstatňovány Jemu

odpověděno bylo zástupcem men

Siny Baileym kterýž stěžoval si

hlavně na to že předlohou onou

uvalována jest dafl válečná vý-

hradně jen na bedra lidu dělného
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šeno bude mužstvo zajatých lodí

za zajatce válečné cestujícím pak

nejspíše volný odchod povolen bu-

de Soudí se tak z toho že zále-

žitosti té ujmul se odbor války z

jehož rozkazu jednáno jest se za-

jatci spůsobem co nejsluŠnějším

přivázaném Před provazem kte-

rýž rozzuřený dav občanů proň
nesl zachránil se jedině rychlým
útěkem a to pouze s tím co právě
na sobě měl

Prvým válečným zajatcem

stal se jak do Key West zpráva o

tom došla španělský poručík Juan
Pino Fernandez Týž byl velite-

lem strážní pevnústky při ústí ře-

ky Canasimaje pod velením svým

20 mužů a v pátek obdržel zprávu

KUBÁNSKÝ ZNAK A PAMÉTNÍ PENÍZ

né a soudí se z toho že v dnech

nejbližších s dopravou vojska na
Špatné vyhlídky

mají letos dle docházejících zpráv
šeho na Kubu se započne Rozkaz

k bezodkladnému odtáhnutí do

Key West dán byl v pátek osmi

bateriím polního dělostřelectva 9

sadaři californští neboť většina

úrody byla jim pozdními mrazíky
a dlouho trvajícím suchem zniče-

na Již po 10 roků nebyly prý na

ovoci spůsobeny mrazem škody

tak velké jako letos Ranné hroz-

ny v jižní Californie úpluě pomr-zl-
v

a vinaři již jen na druhou úro

Z Washingtonu
X Senátem potvrzeno v úterý

jmenování dosavadního příručího
sekretáře státního Daye co se-

kretáře a podobně stalo se s jme-

nováním příručího jeho prof
Moore V obou případech učině-

no tak beze všeho odkladu a beze

vší debaty
X Státním odborem oznámeno v

úterý cestou úřadní všem velmo-

cím a zemím "s nimiž Sp Státy

pluku jízdy a 24 pluku pěchoty a

v sobotu obdržely rozkaz podobný

kdežto kapitálu— bankám a těm

kdož peníze uloženy tam mají —

neukládá prý se ani jedinkého cen

tu Baily následován byl Dolli

verem rep z Iowy jehož řeč

hluboký dojem učinila Bellem

pop z Colorado Sayersem dem

z Texas a celou řadu poslanců ji-

ných V 5 h odročeno jednání
do 8 h a schůze večerní až do

10:30 se protáhla Ve čtvrtek v

debatě pokračováno a dlouhá řa- -

10 pluk jízdy a 25 pluk pě

že manželka jeho v Matanzas dlí-

cí synáčka mu porodila Jsa žá-dost- iv

prvorozeného syna svého

spatřiti vstoupil na loď rybářskou

by se tam doplavil leč ta byla
dělovou lodicí naší zajmuta a za-jmu- tý

poručík na palubu admirál-n- í

lodě dopraven Když kapitán
se dozvěděl za jakým účelem po-

ručík na cestu se se vydal propu-
stil jej po poradě s admirálem na

svobodu a když byl tento dříve

prohlášení podepsal že v této

choty zároveň oznámeno že v

nejbližších dnech 7 pluk pěchoty
a 2 pluk jízdy budou následovat

du počítati mohou Meruňky ve-

směs pomrzly a totéž platí i o

Do Tampa vypraven v pátek 22

pluk arizonskýC)
styky přátelské udržuj vypuknu-
tí války se Španělskem a sice uči-

něno tak za tím účelem aby neu
Kubánskou juntouda řečníků obou stran se vysirma

la Zasedání večerní trvalo do

10:30 kdy jednání do 10 h do tralita jejich zajištěna byla a aby
v New Yorku vydána byla v pátek

proklamace ku gen Gomezovi a
Sp Státy vyhnuly se všem poža

broskvích švestky pak utrpěly za

se dlouhým suchem a horkými při

tom větry Následkem sucha jest
též i velice špatná vyhlídka na

ostatní a celkové vyhlídky

jsou prý letos v Californii prabíd-

nými Již nyní přiváží se do Ca-

lifornie seno z Kansas a Nebrasky
a platí se zafl $45 za tunu při kte-

réžto ceně není ovšem možno ma-

lému farmeru dobytek svůj držeti

davkům o náhradu v případě lodí
iež by blokádou před samým cílem

svým zastaveny a zpět obráceny

byly
Národní náš dluh

polední odročeno
V sněmovně poslanců pokračo-

váno v pátek v projednávání před-

lohy o dani válečné a táž konečně

přijata 181 proti 131 hlasu s tě--

mi změnami pouze jež republi-

kánskou většinou výboru finanční-

ho odporučeny byly Během de- -

baty podávány k předloze menši-

nou nesčetné dodatky jež vesměs

obnášel na 1 května po odražení Následkem toho také prodáván
iest v okresích jižně od Montereyhotovosti v pokladně $1018432-

-

6!2 což jest o $9716307 více

válce více zbraní proti Sp Státům

nepozvedne poslán byl u Cajima-r- a

v člunu našem pod bílou vlaj-

kou plujícím ku břehu a tam na

svobodu propuštěn
Prachárna

firmy Atlantic Powder Co naléza-

jící se as 7 mil od Dover N J

vyletěla ve čtvrtek odpoledne do

povětří při čemž 6 osob na místě

usmrceno bylo Prachárna sestá-

vala z 10 budov a ty všechny byly

zničeny a jen spousta trosek na-

značovala místo kdež dříve závod

se nalézal Škoda jest velice

značnou neboť pracováno tam ve

dne v noci na vyplnění objedná-
vek vládních a značná část týchž

byla již k dopravě připravena
Ruský bodlák

rozmohl se měrou obrovskou v

armádě povstalecké a sice vyzývá-
ni jsou tito aby vstoupili do slu-

žeb Sp Států v tom okamžiku

kdy americká vlajka na ostrově

vztýčena bude Učiniti prý tak

mohou v plné důvěře v presidenta
McKinleyho Proklamace tato

jest prý výsledkem vyjednávání

gen Milese s kubánskou juntou a

cílem jejím býti má spolupůsobení
armády povstalecké s vojskem na-

ším od toho okamžiku kdy prvý

vojín náš na Kubu vysazen bude

Povstalci podřízeni budou velení

americkému a až Španělové z Ku-

by vyhnáni budou ponecháno bu-

de jim na vůli utvořiti si vládu

jakou za dobré uznají

než před měsícem obnášel Zvýše
ní toto vysvětlováno jest zmenše

Ším hotovosti v pokladně z kteréž
k účelům válečným značné Částky

byly vzaty Dluh celý obnášel

$1234243274 z čehož připadalo

$487347010 na dluh zuročitelný
$1280680 na dluh z něhož uro

ky platit se již přestaly a $385- -

jak dobytek hovězí tak i koně za

babku a mnozí dobytkáři prý již
ranče své opouští

Španél bídák

Dvojvěžný monitor 'Puritan' za-

chráněn byl v pátek jak z Key

West Fla ohlášeno plavčíkem

jedním před týmž osudem jakýmž

válečný parník náš 'Maine' v pří-

stavu havanském zasažen byl

Plavčík jeden spozoroval totiž to-

piče Carlos Inglasiase kterýž v

loďstvu našem námořním již po

sYt roku sloužil v okamžiku kdy

tento provrtával dvéře do hlavní-

ho skladiště prachu vedoucí a vě-

da co to znamená rychle se od-

plížil a nejbližšího důstojníka o

tom uvědomil Bídák po tuhém

zápase byl zatčen a nalezen u ně

zavrženy S republikány hlaso-

valo 6 demokratů 2 republikáni
hlasovali pak s demokraty a popu-list-

y

proti předloze Značně

mokratů hlasování se zdrželo V

jfcbotu většina zasedání věnována
" Ja rokovaní o zprávě konferen-

čního výboru na rozpočet námoř-

ní debatě zprávaa po tříhodinové
zavržena a senát o novou konfe-

renci požádáu Jedinkým spor-

ným Článkem rozpočtu byl doda-

tek senátní jímž opravňováni
dů-

stojníci námořní ku zvláštní od-

mění za vynálezy jichž by učinili

a jichž by Sp Státy použily Ná-r- h

na vvškrtnutí článku toho

59y584 na "n" nezúročitelny

Rychlé spravedlnost
dostalo se Wm Bestoroví a Wm

Jewellovi dvěma to lupičům kte

X

l ří ve čtvrtek ve Waukesha Wis
zatčeni byli pro zavraždění stařtč

Republlkáné lowŠtl

odbývati budou státní konvenci

svou z usnešení státního ústřední-

ho výboru dne 1 září v Dubuque
a počet delegátů na 1220 určen

jest Konvenci této předléhati
bude navržení čekancú pro úřady:

pokladníka tajemníka auditora

soudce nejvyššího soudu zpravo-

daje nejvyŠšího soudu nejvyššího
návladního a dvou Členů Železnič-

ní komise

okolí Correctionville la a pole

jež dosud úplně prosta téhož byla

jsou prý nyní jím jako by poseta
Zaviněno prý to bylo prudkými

jarními větry jimiž semeno ze

starých a nezničených keřů na

všechny strany rozneseno Kdy-

by suché počasí nastati mělo tu

vyslovovány jsou obavy že drob-

né obilí na mnohých místech úpl-

ně udušeno bude

kých manželů v Black Earth V

žaláři nalézali se ve 30 hodinách

po spácháné vraždy loupežné a
— J

hválen 118 proti 42 aseaani když v sobotu při předběžném vý

slechu k činu se přiznali odsouze
ni byli na doživotí do káznice a ho chuchvalec bavlny ferpentý-ne- m

nasycený několik patron a

odročeno na pondělí v 4:29 V

pondělí oznámeno dohodnutí se

výboru konferenčního jímž z roz ještě téhož dne tam dopraveni

4


