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se ještě vydobude z tuny za #20

zlata a 14— 15 uncí stříbra RudaLaskavým
Veliká povodell!

Prudké deště v Pennsylvanii
rozvodnily řeky Monongahelu a

Allegheny v Pittsburgu tak že

vystoupily ze „ břehů Na stoku
obou řek v Pittsburgu vystoupila
voda 24 stopy nad normál a za-

plavila mnohé závody zde se na

Toto poselství presidenta Mc

Kinleyho jest jedním z největších

státnických dokumentů jaké kdy
před kongresem se objevily

Armád Spoj StátS
dle návrhu gen Milese má sestá-

vat! ze 76730 mužů tak aby z

tisíce obyvatelů byl vždy jeden

V tomto ř(le poČ(náme uveřejBovati velice poutavý a

román jehož krátký obsah tuto Čtenářům uvádíme

Do Filadelfie připloulo z již-

ní Afriky 58 amerických občanů
kteří tam doprovázeli muly zde

nakoupené a pak tam sloužili na

válečných vlakách co průvodčí

Jakýsi Rích Smith uhlokop
v Scofieldu Utah v ožralstrí
omráčil ženu zabil 3měsíčn( dítko
a zapálil domek v němž by byly
za živa uhořely ještě jiné dvě
jeho dítky kdyby nebyl oheň

'uhašen

Nedaleko Gladbrooku v Iowě
stála na postrannní koleji kára v
níž se farmář Peters stěhoval de
jižní Dakoty a ta 27 listopadu se
vším shořela Peters jeho tři
koně 6 kusů dobytka a domácí
náčiní vše shořelo

V New Yorku se objevily na
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Spanilá Ada dcera zadluženého uherského šT$čhtíce byla

i

zasnoubena s jistým mladým kavalírem který ji rovněž tak

vroucně miloval jako ona jeho r
Ale byl tu ještě jiný bohatší nápadník hrabě K kterýsi

umínil že ji musí stňj co stůj za ženu dostati A toho účelu

dosáhl ďábelskou lstf Svého soka křivě udal Že byl horlivým

podporovatelem uherské revoluce následkem čehož musil ten-

to dó Turecka uprchnout! a jeho statky mu byly zabaveny
otce jeho milenky pfiveďl skoupením jeho dluhů do velkých

nesnází a tím jej donutil že mu pak musil dceru dáti aby jím

nebyl o všecko jmění přípraven

Když pak nešťastný uprchlík do svého domova tajně se

vrátil byla jeho milenka a bohatým hrabětem K dávno již

oddána který i ní že msty velmi ukrutně nakládal

Aby nešťastná Ada jeho ďábelské zlobě unikla požila v

tajném dorozumění se svým nxlic :c z- -n rakého zdánlivě

umrtvujícího nápoje upadla v mrtvé itrnutí a byla do hraběcf

hrobky co mrtvola pochována
Z této hrobky ji pak její milenec v noci po pohřbu na

bezpečné místo tajně odnesl a když byla ze své strnulosti se

probudila a zotavila vydal se s ní na útěk který byl velmi

dlouhý a nebezpečný poněvadž byli hrabětem K a jeho zlo

mys'nou kuběnou stále pronásledováni
Konečně se nešťastnému uprchlíkovi podařilo opatřili si

písemné důkazy o své nevině a o hanebných úkladech hraběte

K což mělo za násltdek Že mu bylys jeho poctivým jménem

také jeho zabavené statky navráceny

západní straně města neštovice v

povážlivé míře tak že v jediném
dni 22 na nákazu onemocnělých
bylo odveženo do hospitálu

V Tampa Fla panuje oba- -'

va před bouři mezi doutnfkáři a'
šerif již požádal guvernéra o

vojsko

V Burlington la zastřelen

byl na cestě k nádraží cedarrapid-- "
ský občan Linter a jeho manželka

postřelena od lupiče který je
přepadl 1

Ve Wellstonu O zastřelil
černoch Čassel jiného černocha v
kostele při odbývání methodisti-ckéVilavnos- ti

posvícefiské a uprchl
'

Tři železniční káry pšenice
ukradl v Des Moines la jakýsi
Wesser a stržil za ni Í1600

V Rayville La se dobyli
zloději na poštu roztrhli dyna
mitem pokladnu a vybravše z ní
za několik set dollarů peněz a
kolků zmizeli beze stopy

V Davenportu la praskl
parní kotel v továrně na glukosu
zabil dva dělníky a 5 jich poranil

'

z nichž jeden ještě asi zemře Po
výbuchu vypukl v továrně oheBy
který zničil za $ 2 o 000 majetku

-

Dovolujeme si žádati

opomenuli upozornili krajany na tento román kterýž

svojí zajímavostí předčí mnohé jiné Novým odběratelům

zašlém" tento román od začátku —Předplatné na Pokrok

Západu pouze $100 ročně

Vydavatelská spol Pokroku Západu

Školní rada v Cincinnati po -

i
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Z KMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ

čténářům!

naše laskavé čtenáře by ne
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Vttahy i jiným temtm

Za touto Čínskou otázkou jsou

vylíčeny vztahy Spojených Států
k jiným zemím jež jsou vesměs

uspokojující až na menší nedoroz
umění mezi Rakouskem a Ameri-

kou kteréž postálo přílišným
amerických občanův

jež přišli do Rakouska na návště-

vu o čemž jsme také v P Z své-

ho času podali důkladnou zprávu
' S některými jihoafrickými repu-
blikami učiněny důležité poštovní
smlouvy a obchodní styky v této
Části světa jsou vesměs uspokoji-
vé až na Brazilii leč president
doufá že v krátce i s touto zerrí
budou obchodní styky urovnány
a zlepšeny"

v

Značná Část poselství věnována

jest přátelským stykům mezi

Francií a Spojenými Státy čehož

jest důkazem postavení Lafayet-tov- a

pomníku a súčastnění se

Ameriky na paříŽké výstavě Sp
Státy měly tam největší oddělení

po Francii a obdržely v celku

2476 cen a vyznamenání což jest
největŠÍ počet jaký byl kterému-
koli národu udělen

Naše styky s Německem v po-

sledním roce byly znamenány přá-

telským urovnáním rozepře Samo-ansk- é

a jediný rozpor povstal me-

zi naší zemí a Německem náled-ke- m

přísných zákonů této země

proti dovozu našeho masa'
Také s Anglií v posledním roce

udržovány styky přátelské které

jen poněkud zakaleny byly válkou

t Boery v i

Pokud se týče Turecka tu v po-

selství se praví: "Naše požadav-

ky tykající se náhrady za zpúso
beoé Škody americkým občanům
v Qúnenii budou beze vší pochyb-
ností sultánem uznány a vyplněny

Fifíýimk Kuba

Co se týče filipínských ostrovů
ta president nemá mnoho co by

připojil k instrukcím damým ci-

vilní komisí kteréž instrukce jsou
obsaženy poselství
V Kabi rozvoj vlech věcí po-

krme je-- aspokojiv! vláda Spoj
Stát (pije k vjplatsf sávukft
ttat £Ja s£a&: fc£ža
phd oťai §vZ3eaa

zene a Kubal hyl potlučen na

prsou na ruce a na noze Oba

poranění vyváznou životem ač je
Holasovo poranění dosti vážné

Podfvaá zivřť
V New Yorku byla odevzdána

'probátnímu Soudu poslední vůle

Henry Moora který zemřel v An-

glii ale má jmění své ve Spoj
Státech Moore v této poslední
vůli odkázal 1 100 tomu kdo mu

po smrti jeho podřeže tepny a

dalších JI500 tomu kdo mrtvolu

jeho dá spálit! Toto opatření
učinil ze strachu aby nebyl zaživa

pohřben ale pak-l-i bylo vše pro
vedeno se neoznamuje V

Už je po slávř
Nadšení národa amerického pro

vítěze manilského admirála Dew

eye pokleslo až k bodu mrazu V

prvním návalu slavnostního nad-

šení pří příjezdu adm Deweye do
New Yorku bylo mezi některými
boháži ujednáno že mu ku cti

bude zbudována trvalá slavobrána
z masivního kamene dle vzoru oné

slavobrány která mu jen z dříví a

omítky na jedné z ulic new-y-or

ských postavena byla Ku prove-
dení díla toho zvolen byl výbor
ale ten přišel nyní k náhledu že

je provésti nemaže a 10 hlasy
proti 3 rozhodl dne 3 prosince
od díla toho upustiti Lhostejnost
obecenstva k trvalému pomníku
vítězství Deweyova přiměla výbor
k rozhodnutí tomu který vrátí

peníze již k účeli tomu sebrané
dárcům a rozejde se

Upálen za živa
V Dallasu Tex spáchán byl 3

pros hanebný zlocm jehož pfíči
na jest neznámá Žalostné volání
o pomoc přivábilo policajta do

jednoho salonu ve vých Dallasu
a tu spatřil muže v židli přiváza-néhojeho- ž

oděv hořel plamenem
Za nálevnou hostince stáli Eugen
Faulkner a J Chapman lhostejně
se dívajíce na muka hořícího člo-

věka a na Žádost policajta odmítli

přinésti vody k uhašení plamenů
Policajt umačkal plamen kabátem
ale člověk na židli přivázaný byl
již tak popálen že brzy na to v

nemocnici skonal iam byl sto--

tožněn ueb seznánože je to Pate
Bain který byl po mnoho roků
konstablem v Garlandu Vyšetřo
váním bylo zjištěno že byl Bain

uspán nějakým lékem přivázán
na židli polit terpentinem a za-

pálen Teprve kdyŽ byl v plném
plameni se asi probudil a poČaJ
volati o pomoc již mu oba pří-

tomní Faulkner a Chapman po-

skytnout! odmítli Oba byli za-

tčeni ale zdráhali se učiniti jaké-
koliv výpovědi ohledně zločinu

Jak se zpráva o tom roznesla počal
se lid sbíhati a oba zatčení by byli

lynčování neušli kdyby nebyli v

čas uschováni Jak se praví byli
odveženi tajně do Fort- - Worth
neb seběhlý lid by je byl jistě též

upálil kdyby je byl do rukou do-

stal

Dítě roztrháno paatherem
Asi 16 mil od městečka Cart- -

wrightu ve Wisconsinu bylo od

panthera roztrháno lleté děvčátko
farmáře

'

Rileyho Dítě šlo po
cestě nedaleko farmy když z

houští vyskočil pantheruchopil je
a odnesl do bažin kdež později
byly nalezeny jen nepatrné zbytky
z dítěte Farmáři z dalekého oko-

lí učinili hon na panthera a skolili

jednoho který měřil to stop od

nosu na konec ohonu ale ještě
další dva byli viděni jež zastřelit!
se nepodařilo

Národní konservatoř

Newyorská národní konservatoř

paní J M Thurberové na níž

působil náš slavný krajan drAnt
Dvořák otevře po vánočních

prázdninách opět nový vyučovací
kurs pro hudbu a zpěv Přijímací

zkoušky konány budou pro všecky
hudební nástroje sborové 26 pro-

since pro zpěv 27 a pro piano
neb jiné klavírní nástroje 28 pro
since Kdo oy se ao Konservatoře
té přihlásiti chtěl nechť tak učiní

pod adresou: The National Con-servato- ry

of Music of America
128 East i7th Str New York

Poklady v Aljafce :

Z Aljašky se oznamují opět bo
haté nálezy kovů pakli to není
nové lákadlo na hloupé hejly aby
se Um hrnuli Nalezen prý byl
na zlato velice bohatý křemen u

Gleaner v deltě řeky Taku Loži-

sko tohoto zlatonosného křemene

jest prý 18 stop mocné a obsahuje
místy zlatá zrnka tak hustě vtrou
ieaá že vydá za #12000 zlata z

půl tony Z dolů aa rada mě-diao- a

a Vhiíe Horše pESi zprá-
va ie se taas tysi ašls! doleje a

bude letos vysílána po saních ku

dráze a dopravována k moři i

zimě Také z Cookinletu přišly

zprávy o bohatých nalezištích zla

ta i různých rud

Srážka vlakS v Mexika
Na mexické centrální dráze se

srazily kdesi blíže města Jimal
dva vláky při Čemž mnoho lidí

bylo zabito a poraněno Nákladní
vlak dvěma lokomotivami tažený
se srazu v hlubokém údolí s via

bem dělnickým na němž bylo asi

150 Mexikánú pracujících na drá
ze i f 1 parovozy a asi 40 želez
ničních vozů se nakupilo ná hro
madu zvýší asi 40 stop a v tro
skách těch se nalézalo asi dvacet

mrtvých a asi 60 raněných Za-

městnanci na vlaku kteří se neza-

bili museli se spasiti útěkem před
zuřícími Mexikány kteří je hro-

zili lynčovati jako by oni byli
neštěstí zavinili

Americká mládež

Do San Franciska přivezl pís-
ník Thomas tři americké kloučky
v stáří mezi 9 a 13 roky kteří

prodělali na Filipinách válečné

tažení s vojskem Fred Saegel- -

stell i3letý dostal se z Clevelan-d- u

s 13 plukem na Filipinykdež
dělal vojákům zvěda — Jednou
zajal i jednoho Filipince ale byl

pak sám zajat od povstalců po

zději však propuštěn — Druhý
chlapec John Wolfing je teprve
gJetý a připojil se k vojsku v Buff-al- o

s nímž se dostal na Filipíny
Třetí je černý chlapec který neví

ani odkud je aniž jak je stár

jmenuje se bam Larter baegel-
-

stell a Wolfing se chtěli dostati
do vnitra ostrova Luzonéí byli
však na cestě od vojska americké-

ho zadrženi a posláni i 0 černoš-

kem do Spoj Států - í

Výbuch parního kotle
V Chicagu na nádraží North-ister- a

v pendčli 3 pros večer

vybuchl parní kotel elektrárny v

níž se vyvozuje elektřina pro osvět-

lování nádraží toho Výbuch byl

neočekávaný neboť vyšetřováci
komise

"

pojišťovací' společnosti
prohlížela kotle elektrárny té 1

zan a 1 listopadu shiedaitc jev
úplném pořádku V kotelně se

nalézali v tu chvíli 4 cizí lidé jež
nikdo nezná kteří si prohlíželi
zařízení Tito lidé byli výbuchem

usmrcen? a dva z nich bylí vyho-

zeni proraženou střechou daleko
od místa výbuchu Též jeden
zřízenec železniční byl zabit kdež-

to poraněných jest asi 13 Roztr-

žený parní kptel letěl do Vzdále-

nosti 75 stop a zasáhl spací vozy
vlaku který v tu chvíli z nádraží

vyjížděl a v něm byly poraněny
dva párky novomanželů vracející
se z cesty svatební do Wisconsinu
Škoda výbuchem spůsobená se

páčí na $100000 a nádraží zůsta
lo po celou noc ve tmě

DROBNÉ ZPRÁVY

Památní kámen ku kapitolu
státu Arkansas byl slavnostním

spůsobem položen 28 list

V Baltimore odsouzeni byli
někteří vyrabitelé frankfurtských
uzek ku pokutě £10 za to že ku

barveni svých klobásů upotřebo-val- i

anilinu a jiných barviv

Ve Washingtonu zemřel
mrtvicí rear admirál Spoj Států
Fred G McNair

Na Cheyenne reservaci v již
Dakotě bylo nalezeno ložisko
dobrého uhlí blízko povrchu ze-

mě jež bude možno velmi levně

dobývati

V San Francisku vstoupila
na americkou pudu budhisticka

"

misionářka Sanghamita rodilá
Texasanka která chce v této zemi

šířiti náboženství Budhovo

Policii v Hóboken _ N J
bylo oznámeno dopisem že ně- -

jací italští anarchisté se spikli k
zavraždění presidenta McKin- -

leyho

Do San Franciska připloula
japanská vojenská komise

si
'
americké ' váiečné

lodi a bude-l- i uspokojena ob

jedná několik menších lodí váleč

ných od stavitelů amerických

Konsul Spoj Států v Berlíně
tvrdí ve své zprávě že němečtí

agrárníci jsou velice rozmrzelí na
stále se vzmáhající dovoz ameri-

cké kukuřice a ovsa

ktlynáli a obchodaíci obilím
v Kaasasu chtějí pro farmáře tam-

ní zaopatliti pieaiá m&o-tare-cko-a

jíl prý jiaa tsZi : fcca

: Přehled ze svéta politického a kronika událostL

lézající tak že veškerý práce v

nich- musela býti zastavena Co

nebylo dobře připevněno voda
odnesla tak že Veliká škoda na

majetku byla spúsobena TéŽ 3

lide pri tom zahynuli! Dva se

utopili při pokusu přeplouti roz-

vodněnou řeku v člunu a jeden
při vynášení nábytku z 'domu vo-

dou ohroženého se zabil"

Nešťastná hra
V San Francisku Cal byl v

den díkůčinění odbýván závod

mičovýk němuž se ovšem seběhlo
množství diváků— Nja střechu

sklárny v sousedství rejdiŠtě vy-

lezlo asi 3001 lidlňejvíce mládeže

aby odtud mohli pohodlně stopo-
vat! průběh hry' Náhle se však

střecha pod tíži lidí prolomila a

asi 100 diváků se propadlo do

prostoru kde' se nalézaly skelné

pece Následoval hrůzný výjev
neb asi 40 ze spadlých ie škvařilo
na rozžhavených pánvích Skel

ných a než jiní Vbyío '
pomoženo

vytaženo ze spoďu sedni chlapců v

Stáří mezí 10 a 15 řety mrtvých Z
ostatních propadlých bylí' všichni
více méně por'ui

'

z nichž další
tři brzy po vyproicii? i é strašné
situace ducha vypustil} 'Další 4
zemřeli ještě do večera "a opět jiní
4 podlehli utrpení do rána Mezi

zemřelými je jen jeden horník stár
46 roků další dva v státí něco

přes 30 roků kdežto ostatních 1 5

jsou vesměs mladíci méně ntgž 20-le- tí

Nejméně 80 jiných jest po-

raněno z nichž ještě několik ze

mře Majitelé sklárny sháněli lidi
se střechy obávajíce se neštěstí
ale nemphli je odtud dostati —

Poslali pro policii ale právě když
se četa policistů dostavila k domu

aby diváky se střechy sehnala tato
se prolomila Střech se nalézala
nad podlahou ve výši 40 stop a
mnozí se pádem zabili neb po-

tloukli- Míčovému ' závodu při- -

4Mížla na oooolidír byli
zé zábavy té neštěstím vyrušeni a

další hra byla ovšem zastavena
Ze zástupu kde byl jaký lékař

spěchal nabídnouti svých služeb

znešťastnělým

Neštěstí aa dráze

U Castle Rock na dráze U P
ve Wyomingu se vyšinul jeden
železniční vůz z kolejí a strhl
dalších 5 za sebou Na kárách
těch se vezli co slepí pasažéři tři
lidé kteří byli strašně potlučeni
Dopraveni byli dos nemocnice v

Rock Springs ale jest malá nadě

je ze budou na živu zachováni

Boj stávkářfi

V San Antonio Tex panuje
stávka zřízenců telegrafických a

telefonických již 'po celý měsíc

aniž by bylo došlo k výtržnosti až
v den díkůvzdání Najatí stávko- -

kazové opravovali potrhané dráty
když po jednom z nich Šandy
Smithovi počali stávkáři házeti
kamením On se uchýlil do blízké

půjčovny povozů kam jej stávku-

jící následovali a zde se strhla
bitka mezi níž vypáleno bylo ně-

kolik střelných ran Praví se že

jen Smith sám střílel a jedna jeho
kule zasáhla policistu který brzy
na to zemřel Další dva dělníci

jsou též tézce raněni a několik
lehčeji raněných se rozuteklo
dříve než se policie dostavila —

Smith raněný na hlavě kamenem

byl zatčen Druhý z poraněných
zemřel do rána a poněvač byla
obava z dalších bouří byl guver-

nér texasský požádán o vojstco k

udržení pořádku

Vražednice odsouzena

Na jiném místě t 1 naleznou

Čtenáři delší zprávu o soudu který
byl odbýván ve Van Wertu O s

pí Liewovou za to že měla politi
sl Hammelovu kyselinou sírovou

Soud ten byl skončen 30J Jist a

porota uznala pí Van Liewovou

vinnou zločinu onoho načež se
tato k vině přiznala 1 Soudce ji
odsoudil do káznice na 10 let a

ještě téhož dne byla Van Liewová

do státní káznice v Columbus do
- 1

pravena

t Čeil přejeti vtakesi
V den díkůvzdání si vyjeli chi

cagští krajané Kubal Holas a
Polánek oa venek a když se večer
domů vrscelir byli přejeti vlakem

dráhy Burliogtotské Seděli vši

chni tři oa kozlíka a když přijeli
ku trsti zůstali státi si přejela
lokomotiva Vlak sotva ie vjeli
aa trať přihnal se oeobai vlak

který ea

vojákem Tento návrh' byl před
ložen tajemníku vojenství aby dle

něj vypracoval návrh zákona ku

příštímu zasedání kongresu Mimo
to odporučme gen Miles aby k

armádě náleželo 5086 mužů nebo- -

jovných kteří by sloužili co uby-

tovatelé ženisti signální sbor atd
Dále ještě by mělo býti učiněno

opatření ku sestavení sboru z

20000 mužů sestávajícího který
by sloužil co záloha pro neočeká

né případy
Ústavní konvence

ve státu Jowa nebude svolána
neboť úředním sčítáním hlasů

bylo shledáno že návrh v tom

smysld daný k odhlasování pro
padl většinou asi 550 hlasy Při

úředním sčítání se nalezly různé

chyby na lístkách hlasovacích

jimiž bylo asi 1000 hlasů ve pro-

spěch svolání ústavní konvence

odevzdaných za neplatné pro-

hlášena Tím se proměnila většina
v menšinu a následovně stát Iowa

nebude prozatímně ústavu měnit
Na svolání ústavodárné konvence

záleželo nejvíce prohibičákům
kteří by opět rádi lidu s na bedra
vložili jho zákona zápovědného a

nyní jsou v očekávání svém zkla
máni

Kongres zahájen
V pondělí 3 prosince bylo za

hájeno druhé Uk zvané krátké
zasedání 56 kongresu za velikého
účastenství jak zástupců tak obe-

censtva V zasedacích síních

bylo veliké množství květin téměř

na všech stolích a zástupcové bez
ohledu na nedávný boj politický
a bez ohlťdu na strany se přátel-

sky vítali Po zahájení schůze

sněmu zástupců při čtedí jmen se

ozvalo 275 načež přikročeno k

dalšímu 'jednáni' Odpoledne pak

přijato "bylo posejství presidentov-

o" v obou' sněmoVnáchi načež se

další jednání odložilo na úterý
' Přípravy k prflplavSai

Národu i vládě Spoj Států nej-víc- e

záleží na tom aby cesta pro
lodi přes střední Ameriku byla co

možno nejdříve zařízena Bude lř

zbudován průplav Nicaraguaiský
nebo dokonce Panamský o tom

bude asi rozhodnuto v příštím za

sedání kongresu Aby pak který-

koliv z obou projektů mohl býti
co nejdříve proveden uzavřena

byla smlouva mtzi Spoj Státy a

republikami Nicaraguou Costari- -

kou i Columbií Smlouvy tý jsou
dosud tajné a musejí býti senátem

schváleny než nabudou platnosti
ale tolik se o nich dostalo na

se jimi všecky tři vlády
zavazují dáti Spoj St severo-

americkým pro průplav tolik půdy
í vod mnoholi bude ku stavbě
třeba Tím by měl kongres úplně
volné pole ku přikročení ku prakti-
ckému provedení průplavu mezi

moři Atlantickým a Tichým

KRONIKA UDÁLOSTÍ v

- Drabá zálava

U Leaservillu v záp Virginii
se shromáždilo u reky Ubio 20

chlapců 'aby se dívali na rozvod-

něnou řeku Udělali si oheSaby se

ohřáli na nějž kladli dříví tu

Jeden z chlapců nalezl

též jakousi krabici již se dřivím

do ohně uvrhl ale brzy na to ná-

sledoval strašný výbuch Tři z

chlapců zůstali na místě mrtví 14

jich bylo poraněno z nichž ještě
asi tři zemřou Nádoba do ohně

uvržená obsahovala nitrc glycerin

Vlak sjel 40 řeky

Rychlovlak jedoucí z Clevelan--

du do Pittsburgu sjel z kolejí u

Beaver Pa na mootě přes řeku

Ohio a spadr do vody Tři zří-

zenci železniční a několik cestují
cích se při tom utopilo

Seaator zeaiřel

Minnesotský senátor Cushman

Kellogg Davis zemřel v St Paul

27 list Asi přede dvěma měsíci

se roznemohl jak se tehdy ozna-

movalo na otrávení krve od barvy

punčoch Nemoc ta vlak měla

jiné příčiny neboť se u senátora
Davise vyvinula nemoc ledviny jíž
konečně podlehl Zemřelý byl

předsedou senátního výboru pro
záležitosti zabraničné a byl vyni-
kajícím státníkem této sem! ' což
dosvědčila celá lada telegrafických
adres soustrasti rodině zemřelého
od nejpřednějUch mnžfl národa
tirtvola Davisová byla soboto
1 praéiace pohřbena na kibitov

Calttry StTtat ca ehroaao

i

)

smrti svého písaře Griffitha se-saa- su

Je í během svého i4letého
úřadování okradl asi o $100000

:

r

Důlní inspektor v západní
Virginii „ vypátraU že výbuch v
dolu u Berryvillu jímž 14 horní- -'
ků bylo zabito spůsoben byl z

pomsty naproti dílovedoucímu
avšak i původcové výbuchu toho
sami přišli při tom o život

Dráha Northern Pacific za-

vede na místě nynější služby tele-

grafické podél trati spojení telefo-

nické které se osvědčilo daleko

lepším

p„ Z Vanconvcru B C vyplout
parník Empress of Chica na němž
veženo bylo 50000 sudů piva do

Manily

V Chicagu vystoupila cena

vajec v krátce z 13 na 19 centů
za tucet což se přičítá spojení se
Armourova a Swiftova obchodu v
růžek

Do Spoj Států se přece při-

stěhuje několik set Boerů z jižní
Afriky kteří se nyní nalézají v

Lourenzo Margez se svými rodi
nami jsouce vypuzeni z vlasti
své

Ve washingtonské mincovně

bylo během listopadu naraženo
za $16545120 peněz kovových
Zlatých bylo raženo za tix- -

za 13130000
a drobných mincí za $230120

'

V městě Juarez na mexické

straně proti ElPasu v Texasu po-

řádány byly štvanice na býky
jichž prý se účastnilo přes 2000
Amerikánů

Do Momence lil se vrátil

jakýsi Karel Melka z Německa

který tam byl na návštěvě a v

Hamburgu byl uvězněn aniž by
věděl proč Během jeho uvěznění
mu prý nebylo ani dovoleno obrá
tili se na amerického konsula se

žádostí o zakročení

Biskup Potter v New Yorku
v chráme sv ťavia vyzýval obča-

ny aby utvořili vigilanční výbor
asi z 25000 občanů sestávající a
takto pronásledovali nemravnost a
zločin v městě bující

V Bostonu byly spuštěny na
vodu dvě torpédové lodi válečné

Blakely a De Long každá (nos-
nosti 165 tun a rychlosti 26 uzlů
za hodinu' v

V Red Win Mino vyhořela
továrna na hrnčířské zboží čímž
asi 1000 dělníků zbaveno byiO vý-

živy a za $75000 škody na majet--'

ku bylo (působeno ' t
'

Průjem letni nemoc džtí i do- - -

spělých koliko křeče rycLle
trvale odstraní Severov L£t jrr'J
choleře o Mtiao Útr"2 r:

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Poselství presidenta McKinleybo

ke kongres&v

V zahajovací schůzi kongresu
odbývané dne 3 prosince předčí-
táno bylo poselství presidenta Mc

Kinleyho v němž různé otázky
předlehají před americkým náro-

dem vyloženy jasně a zároveň uči-

něna v poselství tom různá odpo-

ručení o nichž kongres má v tom-

to zasedání jednáti
Čínská ótiika

Nejdůkladněji zpracovaná část
věnována jest čínské otázce V

poselství celá situace jest
na od početí povstání Boxerův až

k obležení vyslancův v Pekingu
Presidentův přehled počátečných
bouří a celý průběh události v Čí-

ně jest psán jasným a soudným
způsobem kterýž tuto část Činí

důležitým dokumentem pro histo-

rii tohoto roku V této části své-

ho poselství president poukazuje
na úspěchy americké diplomacie
jichž tato v celé čínské otázce do-

cílila v

Americkým vojínům již tak

skvělým spůsobem v Číně hájili
čest své země McKinley vyslovu-

je své hluboké uznání a zárovtfi
uvádí v poselství ie v celku padlo
na bojištích v Číně 5 mužů a 135

jich bylo poraněno Amerického

vojská bylo do Číny posláno 5000
mužů jež stáli nejprvé pod vele-

ním plukovníka Liseuma a později
pod velením generála Chaífeeho
President ačkoli je přesvřdčeože
útoků na vyslanectva (účastnilo se

tél císařské finské : vojsko tu
uznává téi nestraonost některých
čínských vícekrálů v jižních pro-

vinciích již snažili se povstání
Boxerův potlačili a zachránili
mnoho cizincův před smrtí „ 1

V dalli části tvého poselství
pojednává president o nynějších
krocích diplomacie pokud se týče

požadované náhrady na Číně za

spáchaná bezpráví a praví fa tato
otisk jest velice vála! asi

Yfúmu ivabn' os zřetelem as
leri dclsosti a iUhČkj fcl

t? i'JZz=Í tlMr sa Om
líaiaxýai tzllj tttZL toďae ewvXJZJa feiai be£tonlv2td já £yi i CJ


