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i't ra do či kapes peníze ty plynou a

bylo prý mu řečeno že přijdou
radnímu Coughlinovi

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

KRONIKA UDÁLOSTÍ

da-Peš- ti pocházející kterýž jak
nyní zjištěno v týž den kdy Šíle-

ným prohlášen byl dědicem mi-

lionů zl úmrtím otce svého se
stal

V Baltimore přiznal se ve

Čtvrtek Ital A Ciamcrello ku za-

vraždění Netalíe Brugpa pro kte
roužto vraždu v New Yorku Ital

Angelo Carboni k smrti odsouzen

byl

udržena byla stejnocenost jich se

zlatem 6) Zabrániti Škodnému
snížení oběhu peněz 7) Zatne

ziti vydávání zúročitelných dluho-

pisů vyjímaje případů nepředví-

daných- 8) Docíliti toho všeho

spúsoberr jímž by pokračováno

bylo krok za krokem bez jakého-
koliv otřesení neb násilné změny
až by konečně peněžní systém náš

stal se dobrým a bezpečným a až

by vyhovovati moht úplně stále

vzrůstajícím požadavkům naší

ských od listopadu 1885 až do 3

ledna tohoto roku kdy odvolán

byl a týž vyjádřil se o poměrech v

Číně následovně: "Poměry v Čí-

ně i Japansku jsou nejistými
Loďstvo velmocí evropských bylo
tou měrou rozmnožováno že pří-
tomně zastoupeny jsou tam mocí

neobyčejně silnou za jakým však

děje se to účelem nevím Když
jsem odjížděl bylo tam 5 americ-

kých lodí válečných s jednou
další lodí na cestě as lodí Kaleigh
kteráž tam od Škadrony atlantické

vyslána byla bude tam míti těch

nejlepŠích 7 lodí světa k ochraně

zájmů amerických a k ochraně cti

vlajky americké když by potřeba
toho se ukázala"

Velký požár
V East St Louis zničen byl v

úterý po 9 h večerní požárem
elevator Union největší to ze

všech v místě tom se nalézající a
než plameny utlumeny více jak
za $ 1000000 majetku zničeno V

elevatoru nalézalo sena 3000000
bušlů obilí mimo čehož zničeno
i sousev nákladní nádraží Ch

B & Q dráhy jakož i 10 nákladů
různého zboží 86 železničních
nákladů korný a několik menších
budov okolních

i
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Prudkou vichřicí

téměř tornádu se podobající a ry
chlostí 66 mil v hodině dosáhnuv
ší navštíveno bylo v úterý St

Louis při Čemž velké škody na

majetku spůsobeny pokud známo

dvě osoby padajícími troskám

usmrceny a několik osob více mé

ně poraněno Kolem 3' h rann

vznesla se nad městem prudká
bouře krupobitím a silným lijá
kem následovaná do rána však se

vyjasnilo Ne však na dlouho
Kolem 10 h počala vzmahati se
vichřice a během pftl hodiny roz

poutala se tou měrou že mnoho

nescházelo do pověstného tornáda

jímž město 27 května 1896 zasa

ženo bylo Vítr hnal se od jiho
západu a proto také v příslušné
části města nejvřtší škody spftso

beny Na 12 mezi Locust

Washington ave byla jedna dře
věna budova rozmetena na Madi

son a 24 ul rozmeteny trosky Ij

hovaru Ravenwoodova na 19

a Market ul odnešeny střechy z

několika budov a podobně řádila
vichřice i na jiných místech

East St Louis spflsobeno vichři
cí též značně škod k úrazu však
tam nepřišel žádný

PenŽžní konvence

zahájena byla v úterý v Indiana--

polis Ind za účastenství 400 de

legátů Jednání zahájeno bylo
guvernérem Mountem kterýž ďe- -

iegaty imenem státu vítal a na
účel konvence poukázal Co

předseda konvence přeistaven na
to iowský guvernér Shaw Zbytek
zasedání stráven organizací a vý
měnou náhledů o tom kterak by
'náležité opravy finančního systé-
mu našeho nejlépe docíliti se da
lo Druhého dne v rokování po
kračováno a výsledkem bylo při-

jetí resoluce v níž vytčeny jsou
následovní body o jichž dosaže-

ní staráno býti má: 1) Odstrani-t- i

pro vždy veškery pochybnosti o

tom co zákiadem měny naší jest
2) Docíliti nejvčtšího možného
úvěru pro Sp Státy 3) Odstra-

nili z našeho systému peněžního
ony rysy jimiž jak ze zkušenosti
víme tento seslabován jest 4)
Opatřiti měnu papírovou jež by
za zlato vyměnitelnou byla a to

vždy a všude 5) Použití stáva

jících stříbrných dolarů tak aby

Vyrovnají se

Spor mezi horníky a majitel
dolu v Laíayctte a Louisville Co--

lo počitkem měsíce vzniklý a ni
sledkem jehož stávka prohlášena
byla urovnán bude zakročením
státního soudu smírčího Ná
sledkem stávky jeviti se totiž po
čal v severní části státu kteráž z

dolu těchto zásobována jest tak

citelný nedostatek uhlí že koneč

ně majitelé dolu nátlaku na ně či

něnému podrobiti se museli a na

vyrovnání sporu cestou smírnou

přistoupili Horníci vrátí se bez

odkladně do práce a zavázali se

předem že též i oni s rozhodnu
tím soudu smírčího spokojeni lni

dou
' Právníkem tti prakce

jest nyní v Sioux Falls So D

právník J Kirby kterýž na 2 ro

ky do spolkové káznice odsouzen

byl pro přijímání známek poštov
nich o nichž dobře věděl že z

různých pošt ukradeny byly Kir

by zbaven byl hned po odsouzení
svém práva ku provozováni prak
ce právnické v soudech okresních
obvodních a státních a ve středu
učiněno podobné rozhodnutí
vzhledem k soudům spolkovým
Právníkem sice dosud jest avšak

není soudu v němž byprakci pro
vozovati mohl Kirby odvolal se
z rozhodnutí jímž do káznice od

souzen k nejvyŠšímu soudu spol
kovému a než tam rozsudek vyne
sen bude nesmí před žádným sou

dem co právník vystoupiti

Zemětřesení

a to dosti prudké pocítěno bylo
ve středu v 7:50 večer v Helena
Ark Domy v základech svých
se chvěly a otřasy země následo

vány byly silným podzemním du

něním prudkým výbucnam se

podobajícím Dle zprávy pozo
rovací stanice udály se celkem tři

otřasy dohromady as celkem 12

vteřin trvající Podobný zjev po
cítěn í v několika místech okol

nich

Horníci vyhráli
V Chicagu skončena ve středu

porada zástupců horníků s majite
li dolů vzhledem k mzdám jež v

roce letošním placeny býti mají a

výsledek íodenního rokování jest
pro horníky velice příznivým — vy

hráli totiž na celé čáře Téměř

200000 horníkům zajištěno totiž

zvýšení mzdy o 10c na tuně zá

roveň docílena 8hodinová doba

pracovní Usnešení toto vstoupí
v platnost 1 dubnem

Dole ve Wasblnftonu

President republiky hawaiské

Dole přibyl do Washingtonu ve

středu v 2:26 odp a jménem Sp
Států uvítán byl naším sekretá
řem státním Shermanem načež v

čestném průvodu jízdní policie od

vezen v dovozu presidenta Mc

Kinleybo do hotelu Arlington
kdež po dobu pobytu sveno ve

Washingtonu co host národa uby
tován bude Po příjezdu do ho-

telu dostavil se tam soukromý fk

presidenta McKinleyho

aby otázal se kdy hosti milo bude

úřad ní návštěvu presidenta našeho

přijmout! Návštěva tato as 15

minut trvající záhy na to násle-

dovala a se strany presidenta Do-le- a

po 4 h oplacena byla

K pomírum na výchoil
Ds San Franciska přibyl ve

středu pod-admir- ál McNair kte-

rýž zastával úřad velitele válečné-

ho loďstva našeho ve vodách asij- -

„ Obrazy
K doptáni za hotoví u Pok Západu
Jun Ani oh Konipnskt podobizna vé

hlasného našeho zakladatele moderního
školství— Cena 50c

Ilu před koiieilem Kostniekým Hni
mek znamenitého umélcu Viíc Brožíka
Cena 1100

Kritu před pilátein snímek obrazu
znamenitého díla věhlasného maiíře
Munkarsyho vesvřtlotisku velkosti 21x
28 za 35c

Kiinské dostihy r Cirku Maximu
Velmi krilsný obraz provedený barvotU
ikem v iKjuarellc Cena 50 centů

II ih a Žižka k nísní dva Iitografované
obrazy představující české velikány
Husa a Žižku bodicf se pro spolkové a
veřejné mintnosti Jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady $100

Imll mír Kláccl vtrnií podobizna to-

hoto véliluHného americkelio svubodáře
Cena 50 centů

Itttjirská sralba kntsny' barvotiskový
obríz od ruského malíře M

Makowsky-h-o
cena 50c

Kolumbus ni král dvoř Spané!-xké- ni

snímek znamenitého díla nefvý-teřnřjšl- ho

éeského naiíře Václ Brožíka
kterýž obraz zakoupen byl nákladem
HiÓim a i hová se v Metropolitan Museu
uinťuí v New Yorku

Návrat Napoleona 1 Mohkvr Překrás
ný barvotisKový obraz představujíc)
uprostřed Napoleona v íele řady důstoj-
níků v pozadí řady vojska a za ním záři
bořící Moskva NejznamenitejSÍ to dílo
znamenitého malíře Meissoniera 50c

Z vý-ta- vr koní Snímek zdařilého
obrazu Kosy Bonheurovy 50c

Bitva 11 (iettjhhurgu Snímek známe
nitého díla ppPaula 1'hilioteauxe 50c

Seznam hudebnin
K dostání 7a hotové v knihku

pectví Pokrokť Záp

Ceká veselost sbírka původ humo
rístioky h zpévů a scén pro dva tři I vír
blánu průvodem piana Sbírku tuto
edinou svého druhu můžeme vřele od-c- t

Doruéili spolkům zábavním a ochot--
niokým lif'tuiť olianhiila Iminnot nUl"J " "'J yi 1UUInvcu koiminkvch vvittnnft Ir viKan t_~ ' - - - ~ w mmvmmiuJ ( lD
sedám a td Máne na sklade následující
sežity:

2 Operace komický trojzpev pro 3
mužské hlasy $100

7 Polka pro merlotiny řili brkaékr
fiudeliHÍ žert pro 4 mužské hlasy g prů-
vodem piana VJe

9 Roznáseři kuHnry komické duetto
pro tenor a bns s prův piana 80c

Kinder Klavier Sohule Voriibunaren
W Schwartz cena 80c

Liínka PvSiSvorova komické dueto nr
2 tentory a prft v piana 1125

Král Reludžistánie AU Kábul Kanda- -
bar LXXII: komická opereta Cena
partitury i textu $135- -

15 Bllbřil ft Zúibirbn línmifL- - ?mM

pro nižší avyiiíhlas $100

nuii 111 OI1IIA fll T MIIIHU
ikladeb obsahující :

1 rwitmV vlflBtt fí( uett nn alnA
Rul Jabloiiskt-h- pra 8rřet upravil V

„ _

ury 1 masu 100

2 Sumařský trojlístek hudební žer
iro 2 klarinety a řajjot 25o

4 Osudná plseii (Hudba a píseň k
lei
j ijmiMH)i činohře EliAky Peškové V{- -

ior div her sv 5) siuu

Fraška a Basa nínníi a sborv a DrÓvo- -

dem nlHnn Toxt v Div Orhnt av 3(1

—Mše hudební žrrt pro 2 tenory a soío

if bas Cena 30c

Symfonie řili Kouzelná hlína neb
'Záhuba rodu Šnof ninova" velká kou
zelná romanticko-komick- opera v 5

a moc rámusech Ciiat hudební
i text pouze 1200

Pánům úradníkflm spolkft
ťYetnf (ot)cbKlní) knihy jako Ledfr-- r

Jfitirualn denní knihy a iiuéod
3c nahoru u Pokroku Západu

Pohřeb s překážkami

Ve Filadelfii odbýval se v pon
dělí pohřeb los Ilandlcye nej
většího a nejsilnějšího to muže v

městě pohřeb byl ale spojen

velkými překážkami Hanley
bývalý policista vážil asi 550 H a

v ramenech byl asi 4 stopy široký
Pohrobník musel obstarat zviášt

ní rakev a sice 7 stop dlouhou 4

stopy Širokou a 2lt stopy hlubo

kou Rozumí se že pro tuto ra

kev nestačil obyčejný pohrobnic
ký vůza proto musela být vezena
na hřbitov na těžkém nákladním

voze Kakev byla opatřena želez

nými obručemi a vážila i s mrtvo
lou 1200 H Hanley byl 48 roků

stár

DROBNÉ ZPRÁVY

Válečný náš parník "Maine'

vyslán byl vládou naší na Kubu

kamž ve středu k polednímu při
razil a kdež dostalo se mu přísluš
ného úřadního přivítáni

T E Watson populistický
kandidát místopresidentství ho

dlá se v Georgii ucházeti o úřad

guvernéra na lístku populístickém
Konvence svolána jest na den 6

března

Nově jmenovaný přísedící

nejvyššího soudu spolkového J
McKenna z Caliíornie nastoupí
úřad svůj ve středu a obřady s

tím spojené zaujmuly dobu sotva

4 minut

V Cincinnati zahájena byla
ve středu národní konference stra

ny prohibičnf v níž jednáno být
má o přípravách k příští kampaň
národní

Demokraté v sněmu státu
Tennessee dosud marně kaukusu- -

jí o senátora spolkového Do

včerejška hlasováno celkem 102

krátě aniž by který z čekaneft by
náležité většiny obdržel

Příjem vnitrozemních daní za

prosinec obnášel $ 1437 3 682 což

bylo o $ 11 70 120 více než před
měsícem

G E Robert z Fort Dodge
la redaktor časopisu Messenger

jmenován byl ve středu řiditclem

spolkové mincovny

V St Joseph Mích rozko

tal se ve čtvrtek v noci při vjíždě
ní do přístavu obilní parník "City
ol Duluth" a mužstvu záchrané

stanice jen s nadlidským namáhá
ním podařilo se všech 40 osob na

palubě se nalézajících zachrániti

V zákonodárstvu kerrtuckém

přijata byla ve Čtvrtek sněmovnou

resoluce kterouž požaduje se na

senátoru spolkovém Lindsaym

poděkování se z úřadu a to proto
an prý týž platformu chicagskou

nepodporuje a v mnohých důleži

tých otázkách s republikány hla-

suje
V Clevelandu vypátrána ve

čtvrtek tajnou policii spolkovou
celá banda švindlerů prodávají
cích falešné loterní lístky

V chicagském blázinci zemřel

27 listopadu L Ohrnstcch z Du- -

IUVINO - UARRYMOHE

Známý herec Irving syn starého Henry Irvlnga zasnouben jest ro slečnou Barry
more nadanou dcerou Mauriee Barrymore

Hezké pomřry

panovati musely doposud na poli
cil chicagské Při vyšetřování
senátem nařízeném ukázalo se to-

tiž v úterý že policie od čínských
a bělošských držitelů opiových
brloh úplatky přijímala a za ně

beztrestnost jim zaručovala Před

výbor povoláno několik Číňanů
mimo dvou odepřeli však všichni
svědčiti a to ze strachu před ná

sledky Sing Tin majitel jedno-
ho opiového doupěte prohlásil že

by vše vyzradil kdyby mu guver
nérem neb mayorem osobni bez

pečnost zajištěna byla V posled-
ních 10 dnech dle '

výroku jeho
navštíveny policii všechny místno-

sti podobné a majitelům dána vý

straha aby před výborem svědčiti
se neopovažovali Též prohlásil
že jiný majitel podobné místnosti
Sam May loni na stanici severní

strany po 15 dnů tajně vězněn

byl a to proto poněvadž prý
"mnoho mluvil" a konečně že i k

opuštění města policií přinucen
byl May Tin jiný nebešťan
svědčil že policií ukládán jest
všem majitelům podobných míst-

ností týdní poplatek íio on sám

pak platil však pouze jen $3 tý
dně Jednou ptal se prý kolek to--

t -


