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i'POLITICKÉMIličák zatčen

V táboře illinoisské státní obraNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
to že tak důležitý krok nebyl by
nabízen telegraficky nýbrž písem-

ně Jelikož hawaiské ostrovy

jsou asi na polou cestě mezi Spoj

Státy a Filipínami nepostrádají
ovšem v nynějším zápase důleži-

tosti

DROBNÉ ZPRÁVY

i

tím dodávky uhlí a poskytnutí
pro lodě naše což Ilawaii

vzhledem k neprojednané dosud
anexi souostroví onoho učiniti ne-

mohlo
Městské volty

v St Paul Min v úterý odbýva-
né skončily skvělým vítězstvím

strany republikánské a sice zvole- -

ny ve Springfield zatčen byl ve
Dráha vyhrála 8tředu miličák W Akín bývalý

V Chambcrlain S D vyoešen seržant chicagské policie a sice

v úterý rozsudek obvodním sou- - obviněn jest z oloupení W T

dem v případu státní železniční Ilarknessc sekretáře Anaconda

komise kteráž žádala o vydání Mining Co Loupež tato spáchá-rozkaz- u

soudního jímž by dráze na byla před 3 týdny krátce před
Milwaucké nařizováno bylo zave- -

(íl)'álf

KAPITÁN SIGSJ3EK A NOVÁ JEHO LOĎ

Kapitán SIgabee bývalý velitel do povřtH vyhoxenčbrf válečného parníku naíeho
"Maine" JmenoTán byl velitelem parčíku "St Paul" zakoupeného od
Interoalloni1 Transportation Co" a nalez-- l § a tf irí přítomné Již na vyso-

kém moři v řinné a1u7be a doufá Je dostane ac mu příležitosti ípauřUku vy-

hozeni "Maine" oplatili

vedení osobního vlaku mezi Cham-berla- in

a Mitchell a sice žádost

tato odmrštěna Učiněno tak na

základě tvrzení dráhy že vydržo-
vání vlaku onoho nikterak vyplá-

cet! Iiv Kf íí nemohlo a soud roz

hodl že dráha nemůže býti nuce-- j

na udržovati spojení tam kde by(
na to doplácet! musela Komise

odvolala se k nejvyŠŠÍmu soudu'

státnímu

Bude povvšen

Poslancem Grantem z Vermont

podána v úterý sněmovně posla-

necké následovní resoluce: "Je-

likož neohroženost a zručnost

proukázaná komodorem George

Deweym při smělém útoku jeho a

úplným zničením loďstva španěl-

ského v přístavu manilském ač

chráněno bylo děly okolních pev-

ností označuje jej co vysoce na-

daného a schopného velitele

námořního proto budiž usneseno

že měl by povýšen býti na hod-

nost admirála a president jest tím

opravňován ku předložení jmeno-
vání toho senátu kterýžto jest tím-

to opravňován ku jeho schválení

bez ohledu na zákony jimiž pový-šová- ní

v námořnictvu řízeno jest"
-- Více peníz

zapotřebí má podobně jako odbor

válečný i odbor námořní a proto
také požádán v úterý kongres o

povolení $18480000 na krytí
schodku do 30 června Z obno-

su toho určeno jest $1000000 na

zásobování lodí uhlím $1255000
na zakoupení materiálu k opravě
lodí $1500000 na opravné práce
na lodích a $400000 na zakoupe-
ní střeliva zbytek pak rozvržen je
na signální službu pobřežní na za-

koupení zásob a na plat mužstva

Největší částka požaduje se na zá-

lohu pro případ zničení neb poško
zení některých lodí naších a na za-

koupení lodí nových
1

Španélští přistěhovalci

nntom ai tn nřihvli v ňtorů nar- -'

níkem Werkendam do přístavu

newyorského a zadržáni byli ko
'

misařem přistěhovaleckÝm dokud
hv r% nírVt ml nnlílaílnfm roz--

'

hodnuto nebvlo leli z přístavu
rntttrAamlUn a ífnrví %ř New

Yorku se dozvěděli že válka mezi

Sd Státv a Španělskem v plném !

—

proudu jest
Na $150

buši vystoupla ve čtvrtek pšenice
na burse chicagské a dosáhla tak

neivyšší ceny od dnů známého

Ipekulanta Obilního B P IIut- -

chinsona Pšenice pro dodávku

itrvencovou vystoupla ni ioi '
y

!

Povodní

oznamovány ve středu z jihozá- -

adníčástě státu Missoun M--

síedkem několik dnů trvajících de- -

íťů se totiž řeky a potoky tou mě- -

rou rozvodnily že z břehů vy- -

stouply a nejbližŠÍ okolí zaplavily

Z kongresu
V sněmovně poslanců věnována

větší Část zasedání projednávání
soukromých předloh pensijních a

zasedání dodáno zajímavosti pou-

ze útokem se strany demokratické
na oněch 6 demokratů kteří při
hlasování o předloze na daň váleč

nou s republikány hlasovali V 5

hodin odročeno zasedání na 8 h

a zasedání večerní opětně soukro-

mým předlohám pensijním věno-

váno Ve středu přijata zpráva
konferenčního výboru o rozpočtu
na práce opevňovací a zbytek za-

sedání věnován rokování o pozem-

kových zákonech pro Alasku Za-

sedání odročeno ve 4:20 Ve čtvr-

tek přijata byla předloha kterouž

pozemkové zákony naše na území

alašské rozšiřovány jsou a záro-

veň přijata předloha kterouž za-

váděny jsou smírčí soudy ve spo-

rech zaměstnanců a společností
železničních Ku konci zasedání

přijata předloha kterouž otvírány

býti mají pozemky bývalé Mill

Lac indiánské "reservace v Minne-

sotě osadníkům k zaujímání Za-

sedání odročeno ve 4:35 na pon-

dělí

V senátu po krátkém za to ale

dosti prudkém rokování přijata ve

středu resoluce kterouž odporuču-j- e

se následovní dodatek k naší

ústavě: "Ve všech případech vů-

či nímž žádné opatření článkem 2

odstavcem 5 ústavy učiněno ne-

bylo když nebylo by tu osoby

oprávněné ku zastávání poviností
úřadu presidenta tu tytéž spad-

nout! mají na místopresidenta —

Kongres může zákonem připraviti
se na případ když nebylobytu
osoby oprávněné k zastávání úřa-

du presidenta neb místopresidenta
kterýmžto zákonem ustanovováno

by bylo který úřadník takový má

dle toho jednati dokud by ne-

schopnost dotyčná odstraněna ne-

byla neb dokud by president zvo-

len nebyl" Demokraté snažili se

přivěsiti k tomu dodatek jímž by
též i daň z příjmů do ústavy vra-

žena byla leč návrh ten 32 proti

29 hlasům poražen Po krátké

schůzi výkonné zasedání v 5 hod

odročeno Ve čtvrtek věnováno

celé zasedání projednávání rozpo-

čtu pro odbor poštovní jímž cel-

kem $99224300 požadováno jest

NejdůležitějŠími změnami jež v

rozpočtu učiněny bylo škrtnutí

položky $300000 na svobodnou

donášku poštovní na venkově a

usnešení že v žádném městě byť
i sebe větším pošta vícekráte jak

čtyřikráte denně roznášena býti
nemá Ku konci zasedání přijata
resoluce kterouž president a od-

bor válečný opravňují se k opatře-
ní povstalecké armády kubánské
zbraněmi a střelivem jakož i po-

travinami a pomoci lékařskou Za-

sedání odročeno po krátké schůzi

výkonné v 5:25

Příchod tisíciletí
PHchcxHťiuttnélio tohoto řuwvího období

fato byl utanovon rtiici tak mnohých vyzni-n- t

lei tollkercb oarfiif llo e sUUinánl la nž
povážlivá nod&vřra o tkutrfnoatl iwxistaty
vplíllla ne r mysl I Uch nejdi viHvřjf leh Lu£

tl Jli oeotnlm poxnrovánim a zUunti obe
uiámunl poxnávajlie Hmtvtterova hoKlce

Jent obdivuhodnou pomůckou ku

vMJkyeh neduha ledvin a irfr-hyt- a

neduht Jaternich aacpy boleni hlavy lxiletl
ilvfi a Der v a pocltfi ialudku a t
p víemu tomu předejiti lze ulivániin tohoto
blahodárného mgolátoru a illltele Kdy i chuť
k Jídlu Jefit obmezena rdyi atiíeni Jste n

a nonvf iuJlclm Rpánkrm tu Jodoa
vloná tklénka lloítetlerové hořké požiti před
Jídlem a Jedna po Jídle vbrzku překoná ve--

keré nadWené nenniu' DT--

Pánům úřadníkftm spolků
Účetní (olKluxlnf) knihy jako Trdír

rr Journal tlonní kniny a ji uj
"4c nakuř tt u Pokroka Západu

Ve Springficld 111 nalezen
v úterý v noci mezi zavazadly 3

pluku národní gardy balík dyna-
mitu kterýž tam neznámou rukou
zločinou položen byl Vyšetřová-
ní bylo zavedeno

V Boone la přišel ve stře-

du v dole Tower Vtin Coal a Mi-

ning Co o Život horník J Blaske

Spadl naň totiž balvan jímž hlava

mu roztříštěna

V Chicagu vypuknul ve stře-

du požár v Armourově továrně na

31 a Bcnson ul a než plameny

uhašeny téměř za % milionu ško-

dy spůsobeno

CincinnatŠtí páni sládci

zvýšili ve středu cenu piva o $1

na sudu

President omilostní prý v nej
bližších dnech kapitána John D

Harta kterýž pro pořádání čet-

ných filibustérských výprav na Ku-

bu s parníkem 'Lawrada' na 2 ro-

ky do káznice odsouzen byl

V New Yorku oslavováno ve

středu stříbrné jubileum povýšení

arcibiskupa Corigana do stavu bi

skupského

— Pro prodávání lihovin Indi
ánům kteří přítomně v městě na
šem co svědci před velkou poro
tou spolkovou meškají zatčen byl
ve středu Frank Sawyer Týž se

přiznal že koupil dvě lahvičky

kořalky jednu za 25 a druhou za

VE STftELBĚ
dobou ▼ loďstvu našem {ádnou zvláSU

35 centů a že pak obě Indiánům
za $100 prodal neviděl prý v tom
však nic zlého Toto přiznání
přivedlo mu na krk ještě žalobu
druhou pro prodávání lihovin bez
license

— Městským zápisníkem ozná-

meno že za měsíc duben vybráno
za různé license celkem $338486
Vydáno bylo 1872 licensí psích
32 licensí mlékařských a 14 licen-

sí pro pouliční prodej ovoce a

zelenin

Předplácejte na Knihovnu Ame-cko- u
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ni republikáné do úřadů mayora
pokladníka komptrollera dvou

municipálních soudců všech devět

assemblymanů a 8311 radů Nej
větší většinu obdržel kandidát pro
úřad komptrolera a sice 3724 hla-

sů

Mim y

VJ a □ u o

NOČNÍ CVIČENÍ
blavnó a dřly ryrhlopalnými není poslední

tWMmiá
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tím než Akin z návštěvy své v

New Yorku do Chicaga se vrátil

Nová koupí
Ze San Franciska oznámeno ve

středu že vládou naší zakoupen

byl od Pacific Mail Steamship Co

největší parník vody moře tiché-

ho brázdící 'City of Pekín'g jehož
příjezd do San Franciska zítra o- -

čekáván jest a jehož ku dopravě

vojska na ostrovy filipínské a ku

dopravě zásob naší pacifické
ška-dro- ně

použito býti má Parník
ten jest 425 stop dlouhým 96 st

širokým s vnorern 27 stop nosno-

sti jest 4500 tua a snadno na něm

2000 mužů vojska místo naleznou

ti může

Povýšeni

Presidentem oznámeno ve stře

du po kolik dnů očekávané jme

UUVdllI iiidjui-tiitsaj-
u a aiwc uu- -

stalo se jmenování toho následov- -

ním: Brigádnfm generálům 1 E

Breckenridgeovi E S Otisovi

í I CoppinCerOVÍ W R Schaí- -

terovi W H Grahamovi J F
Wadeovi a II C Merriamovi dá
le J AWilsonovi z Delawaregen
konsulovi F Lee-o-vi z Virginie
sen W J Sewallovi z New Jersey
a J Wheelerovi z Alabamy vše
chna jmenování tato byla senátem

hpmíkladně schválena Mimo

nrMontcm tibu
n„vMintviI1U dUá puvf Jiun v utnu w

podplukovolkl na brigádnl jene
rály

Vítaná nabídka

učiněna bvla jak ze San Francis- -

ska ve středu oznamováno repu- -

blikou hawaiskou presidentu Mc

Kinleymu a sice nabídnuto muk

disposici za účelem válečným celé

souostroví jakož i bohaté zásoby

potravina střeliva pronáší
Škadronu pacifickou Nabídka ta

učiněna byla po poradě kabine- -

noRtl vyobrazeni nitše ukazuje mim atrelou uo terce z knzaku indrbleneau
při řemi terč reflektorem oavřtlován jeat

i S'rt

Ostrovy Hawaiské

Ze San Franciska došla zpráva
že prý president republiky hawai-

ské Dole zaslal presidentu tele

gram nabízeje postoupni ostrovy
hawaiské Sp Státům vzhledem

ku válce se Španělskem a zásobo- -

vati americké lodě v pacifickém nu

dostatečně uhlím i střeli-

vem Tento krok prý byl učiněn
následkem tajné konference hawai-skéh- o

kabinetu když došla zprá-

va o prohlášení války Sp Státy
proti Španělsku Z Washingtonu
se popírá žejby byl nějaký takový

telegram došci a poukazuje se na

V údolích řek Walnut a Verdigris

příhraničích kansasských a okla-Juh- lí

bomských spůsobeny prý škody

největší neboť tisíce akrů bylo to
k zaplaveno a místy i tratě železnič- - tu kterýž svolán byl jakmile zprá-- K

ní odplaveny V Indián Territo- - va o vypuknutí války se Španěl-- b
~

Ty též řeky značně rozvodněny skem tam došla a jiné usnešení

Cy'n" severně od Purcell dosáhla prý téměř ani očekáváno býti ne-l~- ff

řeka Canadian Šířky více jak jedné mohlo Prohlášení neutrality bý- -

mfle valo by totiž totožným s odmítnu- -

it


