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arkongresu však to
úá schválení politi

Veselé Vánoce

a Sfastný Nový Rok

ITejlepší TVRDÉ aMĚKE UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd

KejlepSÍ Illinoiskó v kusech fňSO drobné $525 Cherokee drobné za
S425 nejlepSÍ uhlí na vaření NaSe Beacon Nut uhlí $350

jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

COUTAIMT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad 17 a Mason Físárna 1402 Farnam St

' r i

Ze sjezdu federace práce
V zasedání pondělním usneše-n- o

po delší debatě předložití v

roce nastávajícím k rozhodnutí
otázku osmihodinové doby pra-

covní a sice má za účelem dosa-

žení cíle když by toho potřeba
kázala zahájena býti všeobecná

stávka veškerého organisovaného
dělnictva po celých Spojených
Státech Dle usnešení sjezdové-
ho zahájena bude ' stávka unií

kamenickou a když by požadavku
tomuto vyhověno nebylo tu naří-

zena byla by stávka všeobecná —

V úterý přikročeno k volbě úřad-nictv- a

a tu téměř jednohlasně
znovuzvolen předsedou Samuel

Gompers Příští výroční sjezd

odbýván bude v Detroit

Velkým požárem

jímž téměř prý za $2 000000
škody spůsobeno navštíveno bylo
v pondělí večer Terre Haute
Indiána Požár vzniknul v ob-

chodě Havens & Geddes a sice od

převržení svítilny ve výkladní
skříni V závodu tomto zaměst-

náno bylo na 300 osob a téjiěř za
zázrak považováno býti může že

žádný ze zřízenců o život nepři-
šel Několik osob bylo popá-len- o

Je to pravda
V New Yorku potvrzena byla v

pondělí minule námi přinesená
zpráva Že tajní jednatelé vlády
ruské během minulého týdne ve

Wall ulici vyjednávali o upsání
půjčky a sice oznamuje se že táž
od £10000000 do 20oooooo
obnášeti má K uskutečnění půj-
čky prý dojde a obnos dotýčný
rozebrán bude prý hlavně poji-

šťujícími společnostmi kteréž
tímto spůsobem záložní fond svůj
v bezpečných jistotách uložiti

chtí

Šestnáct roků nespal
V Pasadena Cal zemřel v

úterý milionář Howard Bain

předseda "Bain Wagon Co" z

Kenosha Wis kterýž po celém
okolí znám byl co "muž kterýž
nikdy nespal" Dokázaným totiž

faktem jest že za posledních 16

roků Bain ani jedinké hodinky v

lůžku spánkem neztrávil Beze-sno- st

tato zaviněna byla náruži- -

Z vojína kněz

Generál W A Olmsted z New

Yorku kterýž ve válce občanské
nesčetněkráte se vyznamenal pře-

stoupil před nedávnem k církvi
katolické a tohoto týdne byl jak
z Laporte Ind oznámeno na
kněze vysvěcen Prvou mši svou
sloužiti bude na boží hod vá-

noční "

Milionář ve vézení

V Houston Tex propuštěn
byl ve středu na svobodu po dva-

advaceti měsíčním věznění new-

yorský milionář Thomas Tinsley
Týž byl předsedou společnosti
vlastnící hřbitov Glenwood a když
pro společnost onu správce kon-

kursní podstaty krajským soudem

jmenován byl odepřel knihy spo-

lečnosti mu odevzdati pročež byl
pro nevážnost soudu do vězení
vsazen dokud by rozkazu soud-

ního neuposlechl Odvolal se k

nejvyŠšímu soudu státnímu ku

krajskému soudu spolkovému k

soudu obvodnímu a konečně i k

nejvyššímu soudu Spojených Stá-

tů a teprve když tam proti němu
rozhodnuto bylo knihy vydal a

byl z vězení po 22 měsících pro-

puštěn f
Vysloužilem se to nelíbí

Z různých míst dochází zprávy
že vysloužilcům členům Velké

Armády Republiky nelíbí se ozná-

mené již námi prohlášení presi-
denta McKinleyho že povinností
vlády jest pečovati právě tak o

hroby v občanské válce padlých
jihanů jako o hroby vojínů sever-

ních" Něco podobného bylo by
prý přímou urážkou těch kdož o

zachování celistvosti unie bojo-

vali

Vyšetřující komise

zasedá doposud ve Washingtonu
nového mnoho však se právě

V úterý nalézal se před
komisí gen Shafter a týž svědčil
že válečný plán při obléhání San-

tiaga byl "all right" a že lépe
než jk on to vedl nikdo jiný by
to nedovedl Kapitán Hardy od

5 pluku illinoisského svědčil že

plukovnf nemocnice byla špina-
vou posluhovačky nezkušené a

strava špatná Mezi mužstvem

aněla nemocnice pověst špatnou a

mnohý bál se jí prý více uež Čert

křue Ve středu dostavil se před
komisi vrchní velitel armády gen
Miles a týž stěžoval si na špatnou
jakkost nakládaného masa za což

prý kdosi ve Washingtonu zod-

povědným jest Co se týče vý-

pravy na Santiago bylo dle jeho
náhledu o vysazení mužstva na

břeh špatně pastaráno a zásoby

potravin i léků byly prý úplně

nepostačielné Mimo něho svěd-

čil gen Merritt o výpravě na Ma-

nilu při kteréž prý vše v nejlep-ší- m

pořádku se nalézalo

Týrají véznl
Ve Vicksburg Miss zadána

byla Černoškou Ella Bi snovou
žaloba na odškodné proti T R

Fosterovi a J J Mulllganovi
kteří od okresu vězně najmuty
mají a sice náhrada požadována je

pro těžké ublížení na těle
odsouzena byla pro pou-

hý přestupek a nemohouc pokutu
zaplatili odsouzena byla na šest

týdnů po kterouž dobu na farmě

obžalovaných pracovati měla

Jsouc nemocna nemohla praco-
vati tolik jak by si toho dozorce

přál a jedině proto zmrskána byla
tak že po pět týdnů mezi Živo-

tem a smrtí se nalézala

Mladý Younř proti mormonství
V New Yorku odbývána v úterý

svobody a mravnosti a že učinili

prvý krok ku zřízení hierarchie v

samém středu naší republiky
Pak-l- i zavlečením mnohoženství
do sněmovny poslanců Roberts

zastupovati má zřejmý vzdor

všeho Mormonstva tu lid nesmí

ustáti dokud nebude odtamtud

vyhozen na výstrahu ostatním

podobným přestupníkům zákona"

Proti boycottu
Soudce Bradley od krajského

kriminálního soudu ve Washing-
tonu vydal v pondělí důležitý
rozsudek vztahující se k otázce

dělnické kterýmž organizované-
mu dělnictvu z rukou vzata býti
má uejmocnější zbraň kterouž

doposud práv svých se domáhala

Prohlášen totiž boycott unií děl-

nickou zahájený za přečin ktérýž
v souhlase se zákonem trestán

býti má Dle rozhodnutí soud-

cova nelze totiž boycott považo-vat- i

za nic jiného než za spiknutí
mající za účel poškození hmot-

ných zájmů a osobní svobody
občanstva

Chřipka
v značných rozměrech objevila se

letos zase v několika státech a z

růdných měst oznamováno jest
několik tisíc případů

DROBNÉ ZPRÁVY

V Chicagu započala v úterý
opětně s činností svou Berry-h- o

"čmuchací" komise minulým
sněmem jmenovaná a sice vyšetřu-

je přítomně počínání si soudců
" '"smírčích '"U'v T"":

V St Louis spáchala v úterý
samovraždu požitím kyseliny

kar-bolo-

sl B Hite-ov- a Učinila
tak v pouliční káře v níž do

města jela
V Lexington Ky vznesla

velká porota obžalobu proti may-oro- vi

členům policejní komise a

100 hostinským pro porušování
zákona nedělního

V Clay Center Kan padnul
v úterý při přecházení tratí W
Erickson pod kola přijíždějícího
parostroje při čemž mu levá no-

ha v podkolení rozdrcena

V New Yorku zničen byl v

úterý v noci příbytek Chas H

Ráymonda čís 2660 záp 73 ul

při čemž tři osoby uhořely a tři
těžce popáleny neb skokem po-

raněny

Sedmnáct pivovarů baltimor-skýc- h

spolčilo se pod firmou

"Maryland Brewing Co" a jest
prý naděje Že i zbývající čtyři
pivovary ke kombinaci té se při-

pojí

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou poue Jlioo ročně

Velkolepý vánoční

V Chicagu setkali se ve stře- -'

du blíže nádraží dráhy North-

western D E Riley tajný poli-

cista železniční a J A Mayer
mlékař z Pleasant Plain Wis
mezi nimiž již delší dobu nepřá-
telství panovalo a bezodkladně

přikročili k vyrovnání sporu s re-

volvery v rukou Výsledkem by-

lo že Riley zabit a Mayer za
mřížemi se nalézá

The Rock Island Playing Cards

jsou ty nejvkusnější karty jaké
posud byly vydány Jednu hru
těchto vkusných karet obdrží kaž-

dý kdo zašle 15 centů v poštov-
ních kolkách a kk zašle v obno-

su 50 centů kolků aneb poštovní
poukázku obdrží 4 hry karet
těchto po expressu vyplacené —

Adresujte na

JOHN SEBASTIAN G P A

Chicago Rock-Islan- d & Pacific

Railway dt2gx3
CHICAGO ILLINOIS
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Ve schůzi sboru Čechie č

161 AÓUW dne 8 pros
usnešeno vzdáti vřelédíky p

Josefu Vackovi za veškerou

ochotu a přátelské služby

jakých povždy sboru i úřad-nicí- m

prokázal Sbor přeje
mu zároveň aby užil s jeho
rodinou šťastné a veselé svát- - 1

ky Jménem sboru 1

Lud Mlaskat taj j§

bíbjhi aiaiaraiaisraisiiaiaiBisiaiBiaisaiBiiiBi aiaia

S vysokým ramenem

illiMte ofl $10 flo $25
— — koupíte přímo i

'' y 30 dni zdarma na zkou

lek lednittelúui aniž žádáme

penive píedem $65 Kenwood

tiroj za Í22 50 Žádný Upiti

12MďM "? alSl0JiíTnU"llBTÉ roli
-

UíéTq
"
mil a" tíOV--

pflatroje zdarma 100000 V C"
Viní Seznnmy a odporučeni zašlou ae zdarma
Piěte dnes o zvláštní dopravní cenu

CASH BUYERS UNION
4 W Van Buren St B2S0 Chicago III

Pani A KRETSGEHEB

RANHOJIČKA

m ijinutvDiaa ucenv aw i cil uc a uy -

Hnné masti (ctyřl druhy) k vyholení
Zt každé ránv & boIpRti natři

Op 19Í0 jižní 1S t
Pji veiK Kraoicua (o unci teto vy- -

teíné masti BtoJf 60 cti Na venkov
íasýlají ae nejméně dvě krabičky
aa 1110 počtou

prodej

'S-
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prý nezu

ky rozpínavosti a mnozí členové

kongresu kteří takovou politiku
neschvalují budou přece hlaso-vat- i

pro smlouvu majíce za to
že schválením smlouvy nebudou

ostrovy Filipínské ku Spojeným
Státům připoutány nýbrž že bu-

de dosti času pojednávati o tom

jaká politika vůči Filipínám za-

hájena býti má až smlouva bude
schválena Smlouvou pozbyde

Španělsko veškerých práv avšak
nám nebude nic překážeti aby-

chom jednali jak za nejlépe v tom

ohledu uznáme

í V kabinetním sezení minulou

sobotu jednáno bylo o instrukcích
kteréž poslány budou generálu
Otisovi velteli v Manile k uve

řejnění co proklamace presidento
va Dá prý se ujištění FilipiBa- -
uům že Spojené Státy zavádějí

vojenskou vládu na ostrovech
duchu míru a přátelství a Že všech

na práva jichž až dosud obyvatel
stvo požívalo má požívati i nadá-

le a že nová vláda hodlá zbaviti je
břemen jež musili až posud nésti
Též bylo v kabinetu usneseno že

nynější okolnosti připouští další
zmenšení válečné moci Spojených
S áíT a proto nařízeno sekretáři

války aby učinil ihned přípravné
kroky k rozpuštění 50000 dobro'

volníků

X Bývalá královna hawaiská za
slala senátu následující protest
proti zabrání korunních statků

"Já Liliokulani z Ilawaii kteráž
ustanovena jsem byla nástupnicí
dne 18 dubna 1877 a prohlášena
královnou hawaiských ostrovů 20

ledna 1091 tímto rozhodne a

úctivě protestuji proti zaujmutí
Spojenými Státy americkými
tak zvaných hawaiských ko-

runních statků zaujímajících asi

jeden milion akru Kteréž jsou
mým majetkem a zejména prote-

stuji proti zaujmutí týchž co zba
vení mne majetku bez náležitého
soudního řízení a bez spravedlivé
ho aneb jakéhokoliv jiného od
škodnění Proto dodatečně ku

svému protestu ze dne 18 Června

1897 vyzývám presidenta a národ
ní sněm lidu Spojených Států

aby učinili po právu v této záleži-

tosti a navrátili mi můj majetek
jenožto používáni zbavena jsem
byla Vaší vládou nepochybně ná-

sledkem neporozumění mého prá
va majitelského"

KRONIKA UDÁLOSTI

V chicagské radí městské
obnoven byl ve schůzi pondělní
boj ve prospěch ordinance na

prodloužení výsad pouličních dráh
o dalších padesát roků a sice na
návrh radního Mayera kterýž
rozhodným odpůrcem prodloužení
onoho jest usnešeno 36 proti 31

hlasu aby ordinance tato vzata
byla z rukou výboru železničního
a aby odkázána byla výboru na
radnici Výsledek hlasování po-

važován jest za vítězství občan-

stva a to proto poněvadž na vý-

boru tomto odpůrci ordinance

dotýčné rozhodnou většinu mají

Švindler vybrává
Nejvyšším soudem illinoísským

zvrácen byl ve středu rozsudek
jímž bývalý bankéř chicagský E
S Dreyer pro zpronevěření do
káznice poslán byl Dreyer byl
pokladníkem parkovní komise zá-

padní strany a při úpadku svém
mimo okradení dlouhé řady vkla-

datelů i komisí parkovní o #316-00- 0

okradl a právě na tomto bodu

porotou do káznice poslán byl
Rozsudek zvrácen hlavně na tom
základě že prý Dreyer nikdy
cestou zákonmtou o vydáni část-

ky této požádán nebyl

Ruská sekta ia severozápad
Z Lake Montreal došla ve stře

du do New Yorku zprá'a že par-
ník Huron kterýž do St Johns
N B z ruského přístav n Datum

vyplul na palubě má 1822 osob
tvořících prvou výpravu Donho-bor- ů

nové to ruské sekty nábo-

ženské kteráž na kanadském

severozápadu usadili se bodli
Výprava nalézá se pod řízením
hraběte Zerge Tolstébo syna
proslaveného romanopisce ruské
ho Výprava zůstane ve Winni--

pegu přes zimu teprve z jara na

zakoupené pozemky vypravena
bude

přeje v5em svým čtenářům

i?
pokrok Jtápadu

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Z kongresu
V senátu jednalo se v úterý opět

o otázce annektační a sice hlavně

senátor Tellerz Colorado přimlou-
val se za přivtělení všeho území

co se dá Dovozoval že by ne-

bylo obtížno spravovati lid ani na
Kubě ani na Porto Ricu ani na

ostrovech filipínských když by se

tru dala taková samospráva jaké

jest schopen Též pokračováno

bylo v debatě o nicaraguanském

proplavu Ve středu nic důleži-

tého nevyřízeno a senát se odro-

dil na prázdniny
V sněmovně poslanecké posla-

nec WiHiams z Mississippi horlil

proti annektování Filipín Po-

ukazoval k tomu že by se nesná-

šelo 3e zřízením této země aby-

chom chtěli vládnouti devíti mili-

onům lidí kteří si naší nadvlády

nepřejí a že by nebylo ku našemu

prospěchu abychom k vůli udr-

žení nadvlády takové rozmnoŽo- -

valí vydání své o 1140000000
ročně V týž den prošel rozpočet

pro potřeby odboru hospodářské-
ho v obnosu $3696322 Před-

loha tato obsahuje též opatření
kterýmž umožňuje se opláceti Ně-

mecku jestli toto hodlá zabraňo-

vat! dovozu masa z Ameriky —

Ve středu zasedala
4'
sněmovna

pouze málo déle než hodinu a

přijato v zasedání tom usnesení

kterýmž požaduje se vyšetření
zda-l- i členové kongresu kteří při-
jali místa důstojnická v armádě

jsou oprávněni ku podržení oboj
důstojenství totiž členství v kon-

gresu i důstojenství v armádě

Z Washingtonu
X President vrátil se ve středu

ze své cesty po jihu
Sekretář zahraničný Hay jest

nemocen Ochuravěl grippem
X Válečné křižáky Oregon a

Iowa přistály v sobotu minulého

týdne ve Valparaiso v Cbili a
v úterý vydaly se na plavbu do
Callao

X Capt Mercer kterýž pečoval
o Indiány na výstavě omažské

jest za jednatel Leech
Lake reservace v Minnesotě kde

byly nedávné nepokoje
1 Bývalý guvernér Minnesot- -

ký Merriam nestal se nástupcem
sekretáře vnitra Blisse nýbrž
president nominoval na místě
Blisse Ethan A Hitchcocka z
Missouri kterýž jest nyní m

v Petrohradě a bezod-

kladně byl senácem potvrzen
Změna v úřadě nenastane až ně-

kdy v únoru

X Úřední zprávy velitelů z mi-

nulé války na moři i souši se uve-

řejňuji a přivádí ve známost mno-

hé co až posud známo nebylo
Nejnověji uveřejněny byly zprávy
praporečníka Warda a poručíka
"Wbittleseyho kteříž konali hned

od samého prohlášení války dobré

služby co zvědové poskytnouce
důležitých zpráv o nepřátelských

pohybech a výpravách

í Vůdcové kubánští hledí ne-

trpělivě vstříc změně ve správě
ostrova Kuby a očekávali Že bu-

dou příjmy tam dostatečné

nejen ku krytí běžných výloh
vládních nýbrž i k vydržování
kubské armády Vyrozumívá se

le požadovali aby Část příjmů
ostrova k tomu cílí byla vyhrazena
Podle zprávy generálního konsula
Williamse se asi jejich naděje ne-

splní neboť vysvítá fc téže že již

po čtyry roky před vypuknutím

války byl ve správě kubské scho-

dek tak že asi co sotva bud

zbývat pro vlastence kubské

X Ifi se všeobecni za to že

smlouva míru uzavřená se Špa-

nělskem bode schválena ještě v

vostí s jakouž obchodu svému se

věnoval Od té doby co beze-sno- st

se jej zmocnila trávil téměř

veškerý čas svůj jezděním po káře
neo draze noci pale trávu buď v

místnostech pro kulečníky neb v

divadlech kdež tu a tam na něko-

lik okamžiků si zdříml Byl 75

roků stár
Škodí jim na blznysu

Protestantští velebníčkové

odbývali v úterý schůzi v
níž rokováno o příčinách pro
kteréž poslední dobou při večer-
ních bohuslužbách lavice v koste-líc-h

prázdny jsou a přišli k závěr-

ku že vinu toho nesou dlouho-prsťá- ci

kterýmiž obtěžováni jsou
ti kdož pozdě večer na ulici se

ukazují Zvolen byl výbor kte-

rýž policii ve schytání ptáčků
těch nápomocen býti má

Není prý to pravda
Z Washingtonu popřena v pon-

dělí zpráva žeby členům komise
míru bývalému sekretáři státnímu

Dayovi a redaktoru Whitelaw
Reidovi za jejich služby po
$100000 vyplaceno býti mělo
Plat komisařů těchto určen bude

samotným presidentem a týž do-

posud vzhledem k tomu žádného
rozhodnutí neučinil

Nový spSsob léčby
Do New Yorku přijel v úterý

Raoul Pictet Švýcarský učenec a
člen as 40 různých společností
nauk a sice přijel sem za tím úče-

lem aby lékaře zdejší seznámil s

novým jeho spůsobem léčby plic
žaludku a ledvin kterýž "Frigo-therapi- í"

nazývá Léčba tato
spočívá v mrznutí v aparátu jím
vynalezeném a nesčetně prý jest
již těch kdož jím z nemocí výše
uvedených vyléčeni byli

Stavba železnic

Za letošní rok položeno bylo
2867 mil železničních tratí což

jest nejvíce od roku 1892 kdy
4419 mil tratí položeno bylo
Nejvíce nových tratí položeno v

Minnesotě 263 miL načež násle
doval Texas se 188 Louisiana se
171 Alabama se 161 Oklahoma
se 157 Arkansas se 140 Maine
se 123 Californie se 115 Missou- -

lri se tu a Michiean a Geonrie se

mužské i ženské krásné obuvi pozůstávající ze
šněrovacích i zapínacích jemných střevíců

10 až 25 proc srážky za hotové
Mužské $500 zimní žluté střevíce a Ženské 1400 jemné kolínkové Sně-

tí voj násob podrážkou ó i fl rovací Střevíce s látkovými avri-2- 0

proc srážky tedy ta $4UU ky 80% srážkou tento (hQ Aíl

en tedy za ty) fl]Mužské 14 00 dobré teleefiněrovael

střefíce s tvrdými ipič- - ÓQ Cíl Ženské 13 60 a 14 00 jemné kotin- -

kaml 10 pro srážky ta Q0UU kové tapínací střevíce (t)Q nn
VUUU

Mni MOO telecí inérovací střevíce

a podrážkou tv Globe nn ženské 1300 jemné kozínkové lni- -
Tol Welt 12 pře erážty j)U JU rovací střevíce s tlustými pode

Hromada mužských 13 60 aiMOO 'ypřiBřřené ku klouzlAft nn

ánžrovacíchl perkových střevíců rnsltch nyní t gjUU
zbytky to cř kolika velikostí do Něco zlomků ženatých dobrých
bré cbuvi 25 procent tí0 Cíl zapínacích atřeiíců vy-

- (M np
rižk tedy budou ta $U UU prodáme po Ql 10

Možské vánoční pantofle za Ženské pékoé vánoční pantofle
35 65 75c $100 až $200 po 35c 50c 75c $1 i $175

schůze presbyteriánské misionář-

ské společnosti za účelem prote-
stování proti zasednutí v kongre-
su Brigham H Robertse z Utah

kterýž jak sám doznal v mnoho-ženst- ví

Žije a hlavním řečníkem

byl Eugene Young vnuk zakla-

datele mormonství Brigham
Younga kterýž zle ca církev

mormonskou útočil Pravil mezi

jiným: "Na východě zvláště mezi

politikáři považováno jest hnutí
ve prospěch obživení církve mor-mons- ké

za věc bezvýznamnou a

zvolení Robertse troj- - či čtver-násobné-

mnohožence považo-
váno jest za nezbytný následek

poměrů společenských v Utah a

za pouhou otázku osobní mrav-

nosti Přijde den kdy poznají
Že Robert jest pouhým nástrojem
a zástupcem silné moci Pozna

jí že zvolením jeho na 300000
Wm N Whitney 107 j 16 uL

1 105 mílemi mužů odvrátilo se od americké

♦ r


