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lnfl Mly fi#tiií o Ifjííro n

potiŽili tornu nmMm# nteilim ul
otvírat Tskotfrn ra{m ponte
IMoJ

JtNtli fa hlrnt ]itf n#mofritff n

míJoiu J naliti avJík nyim jim
d4tl to njíitíftí J re ta ktmi my
ajkatova'i hinim n#vd ku

Mraky lhnj(

V Islfgřafiokýth rpřiiirh lárrifiř

kýuh irtH m§ jil fprá in ti
tupci lmo(í fvrripikýrh phIII
vládl ttfKi hA spolsériinj notu v níl
bfďidkttlné pfivsdrnlrAinýfh of rav

poía I'v4ri' Js a jliko! fprávy rny
pfih4ií souAstfiá i Cařihada I 1m

dýna imlt o prfdíotl
Jojíth prf hýbnuti Zprávy podobní

m vyt4ny do svřU jil i4kMlíkr4fe

111'ERATURft

Nafh?é pniM4 dllhf avobo

ď myf tífh't U i Jf t Udy od po
IVAv bf h vylim ěfli

ptd buf i li if tu 'ii fi r4lV
„ Ui ' ()hnlim avffft

t MfVý ln' křt u p'!i fko
amrl k'h'' ř- t V ř- -t f #iiřs ia
mbiUtá itkj t% U sijNiit m rsj- -

h'jrf Jlb' r'(fřnf řfi ntU mlá

díl a Jjřrí přijdi řtm!vl

'Mfb( 4 b l# vyhásli
mMftáo i $HSfkh urolikre
na fnh tn A i Jn ly aíítsle
f#lionf?íi"i)$ sv ii 'ly v f Ihiceit
''Htutfilnoii ífcfi! V iJn' n jdntl
pod a!r"u: "AI Jandi i rit H

('ilif iroía av i:ti-- i IV Vt U

plain il rtíil titnť !i f nS

#! y
A yln řfířníku

III fllo lál J#l# rdyřejnA ltUtkíiU i Ifiť v#l n bohi4 a fělivá
úpravně -- )frj- ntttm k svát
kůru váboěnlfi "Z i "

ty hátí jak
mářio v í'iií ui r- - lk i vr I pani
ITiTpil Zmsnova

Hinrrik'ttnk-Novtntl- ii Nwtny"
vycháíjM v 'it! nrfcn P vydány
byly m áeoc v lávu t pnvlu svá
leěnírn Vjly o 20ti tnri4rh a ob

shfivsly látku válkem vánněním se
budící Pan Ifvniřifk s# činí'

pr f irsm ni bfřlíniké konerva

Mi

Mkan J)!lý difík v

Chh byl n rul t A ďtl Istně na

vlt4vrivar4rn přspsdsn lřm niěemy

Jdn mm lil řfi'i ráni ďi hlavy al

Mflka druhý klld mi na

prm a 6 'ail mu blátsm tř

lí pr )) lil J#ho kip#y fil"i-i- l 411

— fýpfatti ti dr lý Iry

0t V Hobift fa tMi řl dne 1 1 ptn
nrm psu Vánv Ulě j-- a Ž

skýrh f ínrů i#nýi h i U v Amt

řírs Zftfilý příjl do f4í im
přd II jrfwhá"! a ClřMtu v

krajt pti-fUM- v háih Pan

UlA byl vlíe pilným élensm p

lfěnisfi li I#k4 Wtnív s ěmsí
h Vfřsjný'h zájmů K pohřfxi

ho dlvíl tu mima Jibé přof
A ffitk a I wa Cty I

ZWlívoítí byv dohnán dmuitlí

mfalý kovář-k- ý dělník W Kwat

bydlící u pí M Kolínké v e U

Canalport av v CMogi drsru Min

M!rtoi Mínni aby nspilt i 141

ve J1 obíshoval kifto'ou kys
linu Kvrirt přiie] dns TI proínt!
domů t př4'e a nařídil Minni shy
mu přinesla ďi světnice volu

nt umyti sr Hutva le dívkt vla
do Kvvsrtova pokoj-

- zavřul tento

dveře na klíč a donutil ji k pili řrče

něho jedu Na pokřik neífaitného

dóvěi tff přiběhli paní Kolínská j"l

vyriziši dvře nalezla dceru svoji

svíjející se v boleních na zemi

Kwirl byl zatčen a dán za mříže

4 Dne 23 prosincw před 8 hod

ranní vysel p T Klíma bydlící v fi

610 Centre ave v Chicagu na zpra
ží svého domu vedoucí do u!iéky jež
dělí Center ave a Allport ul Zrak

jeho padl náhodou na nedalekou

bednu na smetí v níž ku své hrůze

spatřil nezralý dle všeho ahorcí vy-

hnaný lidký plod Pan Klíma chtěl

nátiz odnésti do lékárny když v

tom přišli dva neznámí muži a přede
šedšeho v jeho úmyelu zmizeli Není

pocbybnosii že zde běží o zločin —

snad v českých kruzích spáchaný?

t:
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CESI UMEIIICE

] 3 Mífi jňl in ns l4vnaii

mtnln byl na řarmí v okresu Nir

Ist v MífihMf4 byl smfříím aond

#m v Hivr tílm Minn olk44i
vslké poro4 by r oblfov4n écikn

imyilsm uhltí KUU mu m

viftd le vsíl ďi dom S Krinkí

nimířív rsvfdvsr mJ Ul p"Ja
doval o I filho níi Knuk i

chytil rstolvsr puikMi v ř'e
vyhnal vstřtlřn Krawk j#j iftJnd
ale MNna tvr lí In ji ntvinm

% A Kilián obi'b'lnfk ss st Ml

ním iboifm v 311 Ho nl v ('lí-rsg- n

byl tyto dny přspadsn ve tvé

ohťhodftj infvtnosti Iřsmí bindíty
ktsřf uloupili a Kthn 412 Jllo
pan Kilián bránil ta lil mu j !n
i dtrvhA revolverem tskovn ránu

I hlavy le kll v bfivďiml k

ismí ntúsl lupiči se vytratili i ml-i- ll

1 rWHá pí A K'uli4ová bydlící
u rodiny hrwtlnskéh' p Hukn-rht-

v 6 7i6 i 18 ul v Chioigi byla H

prosince dopolsil ne bdrotníi ppál-- u

a Při přikládání do kimen vxAaly

e na ní íily a než plameny byly
ohi#-n- y utrpla stařenka na tálrt h
krku a hlavě téká popáleniny

1 Paft K JVopička iředseda

pivovarnické společnosti v Chicagu a

parkovnl komisař sehni meii sládky
kteří se sjeli do Chicag) ve prospěch

potavenl čeké útulny ♦2U Hezký
to ui příspěvek! Cin p Vopičky je
hoden následování

J Čtyřletá livbor3 Ackermanová

dceruíka pí It Arktrrnanové i čísla
307 výcb 63 ul v Ntw Yorku při-

blížila se předminulou sobotu ráno k

rozpáleným kamnům a hned na ní

chytil oblík Nebohá holčička byla

dopravena do Fiower hospitalu kde

lékaři o její uzdravení pochybují

% V neděli 20 t m zasazena by
la v Clevelandě pamAtri deska do zdi

stavící se právě budovy "České ná-

rodní síně" příležitostná tato slav-

nost odbyta za neobyčejných význam
ností a skvělého průvodu skoro víech

tamnéiSich spolků Před tim

vyfily české clevelanské Ii4y jak
"Dennice" tak MVo!nosl"ve slavnost

ním vydáním a slavnostním rouše

l Dne 21 prosince byl v Chicagu

přejet lakem dráhy Grand Tiunk
na 15 ul krajan Jan Hioněkohchod

vedoucí firmy "Chicago Fibre Co"
IJrofikovi byla vlakem tím rozdrcena

levá noha

M prVav f tml i la!ní i knle
Mttl tak jikooffoťnt ffM'íII
jíl i fnlnnl4 íijřjr rky A dát

míllsme Jím cfAt I njiltM I akotív

tny mnsll tárovrft nimi Irpíti
frrtol oni Mchtíli Jlll fion na

ktsrort Jsme ajkatovall ti ďxflfme
obnova iMfíjíl ( týv !M hfabf h

pomírft bědou a oni a fi4ml v nich

podlUtl a f nich frff Mit mílí
tfebM tono rifiaMohovall J

' Jtatli f# ntmohn Jiti n4mi

pom4hatl idovj bojovali nimi

blahobyt im4 i blahobyt jo-máha-

obnovili ln blahobyt Jřhol
Jsme polfvall i správy r# fttIt-kának- l

— který taplaJeri byl

politiko-- i demokrati
ckoa tak Jako klidná ulilo aapU
lno IjývÁ vlkem dravým pak
ovJem jednají proti svému vlutnl-b- i

lájma prosploba dávají si

Ipatoá vysvědčení avó soudr ostl

Kofá fflní předloha

V pondéll sahájeno ve Wahinjj
tonu usedání finančního výboru

sněmovny poslancft tu účelem vy

pracováni nové předlohy celní

Zasedání výboru tohoto potrvá plné
dva týdny v kterémžto f ano po-

skytnuto bude tástupcom rflíných
od bor o průmyslu a obchodu dort!

příležitosti k přednesení požadavku
jejích aby vsak aárovefi při tom

tbytečnlma tdrJování do uvarovalo
oináraeno předsedou výboru Ding

leym ie bylo by dobře aby jedno
tlivé obory hlavního řečník tu evo

lily a ten pak aby jo pfed výborem
iMtopoval léZ navrženo aby dů-

vody pro8 by tomu neb onomu

oboru průmyslu vžtSí ochrana celcl

poskytnuta býti mřla pod&ny byly

výboru písemně tak aby členové

výboru důvody ony dokladné pro-

studovali mohli Výbor ina ji!
nyní po ruco mnoŽHlví dat tfka-nýc- b

při vypraoovav&ní c(!ní před
loby Dingley-ov- y břhem prvého
laaedaní kongrenu tak žo rrnohé

argumentovaní tbytc5ným ho Htane

a času se nabyde Úmyslem vý-

boru jest ponky tnouti sluchu kaž

dému při tom vžak tbytečné práci

neprodlužovali
Možná dost že nova taio předlo-

ha celní vypracována budu jeSlé

před skončením aasedaní nynější-
ho leé sotva as bude kongresem

předložena neboť tím ničeho líská-

no býti by nemohl) Ž&dna před
loha celní přijata snémavnou po
alancS nema nadéje na projití
enitem a i kdyby to se stalo tu

vttování její presidentem jistým by

bylo Proto také bude předloha

pouie připravena pro kongres pří-it- f

kterýž možná dost krátce po

inaoguraci MoKioleyové ca účelem

tím ku tvl&štnímu sasedaní svolán

bude a tím ovSem projednaní dfile-lit- i

ot&tky té rařrou nemalou u

rychleno by bylo
Co týče se povahy nové předlo-

hy téžko něčeho s předu tvrdili

Předseda výboru vyjádřil se že při

vypracovaní předk4y pfi?n6 dbáno

bude t&sady ouranářsé tiď vsak

není jefité řečeno že muselo by býti
och rané clo ivýseno býti na onu

výii Ba jakéž aa tákona McKinley-ov- a

ae nilóialo neb že učinčny by

byly v ohledu tom jakékoliv kroky

výstřední Jisto jest pouie tolik

ie clo ivýieno bude víode tam

kde toho ochrana táimft toho které-

ho obora price americké vyžadova-

li bude a žeivýieno bude tak aby

příjmy vládní ku krytí vydání

postačovali mohly

pgT PčknA kniha v elegantní
vatbě jest vkusný a užitečný dárek
vánoční Piíte o seinam knih na

Pokrok Západu

(xikal dá ak4ialy býtl pitnými

boHiv4lky ~ tnlokřils prý vlatt

kfn#fři4 vlm'Mi ďly k prVsvH

th1 I# slibfirn tarrfkjrfi dole vířili

M fiřtnftís a ( rola ké 1 nb'id

třpífl r# 1 lny I nýhřl pl
ť)ikuo bul bodkUdftýrh llhh
Tomu li ktilrífi4 tk "ťl molno

viím právem tvrdili i mriky na

váíttnrn obioru etroptMm th
tlí stahovat! se počínají !e do i4
koiík tý l" konečná ku ttnttehi
tik dlouhj se vlikoiicí otáiky východ
ní doj I

'
sliby ttli4novy a:d t lnope

tnUku nsují bylo ovSm Vřlmoffm

vrrpkým d4vno ji! dobře mámo

div vfru Jntle teprvé nyní roahoďy
nt n£ vích nedhati Pravdou asi

bnd le velmoci nikdy nevířily ie

by sultán sliby čirřnA skutfčoé vy

pbiti lamýilgl považovaly táro

vtn t% svou povinout k provedení

jích náležitého času mu dá' i a mimo

toho nebylo ineti nimi ani náležité

uhody a jedna velmoc pohlížela po
dezřívavě na druhou v 'ihA že při

nata!ém dílení řlíe turecké ne tak

dohře by pochodila jako druhá

Nelio ovňeni popírali že pronásle
dování křesťanů není tam přítomné
tak krutým leč co ochrany tákonité

se týče jsou na tom dnes právě tak

iatnř jako tehdy když a vražděním

jich capočato bylo Z oprav hned

tehdy od velmocí požadovaných do

nud ani jediná provedena nebyla a

dokud tak se nestane budou křesťané
v říši turecké v nebezpečí neustálém

Jakého následku spoUčné toto ta
kročení tástupcfl velmocí míli bude

nelze dosud určili — sdá se véak že

porta mnoho chuti nemá nátlaku
tomu povolili byť by tím i vlastni

zkázu sobě přivolávala Tomu axjoň
iiasvě lčovati se zdá odhodlanost s

jakouž sultánem odpověděno na po
známku velvyslance ruského že

dalším odkladem trvání říše olirožo

váno by bylo: ''Nechť jsem třeba

posledním kalifem (sultánem) — ale

khedivem nestanu Sd nikdy!' Ne

bylo hy proto divu kdy nábožen

ckým fanatismem podněcován spo

jeným velmocím na odpor postavili
se rozhodl a ''svatou válku" na vyhu
bení nevířících prohlásil V případě
taru mohlo by se ovřem očekávali ve

dvou dílech světa krveprolitf jaké
mu! od válek křižáckých rovno ne- -

CincinnatMká"CommerciaI Tri
btine" oznamuje že oblek lei 2

bude mlti pret-iden- t McKinley dne
4 března při své inauguraci na

sobě bude zhotoven i amerického
sukna zhotoveného a americké

vlny
# V sobotu byl v Chicagu olou

pen bohatý majitel dolů v Montaně
John llurlh o $7600 o skvosty v

ceně 9200 Ilurth nalézal se na

cestS klem světa a právě se vracel
do svého domova v Ilutte Mont

I o Nt Ioiiíh ]Io
Tímto znovu upoiorfiujem ct

v St Louis žep Ant Čí

žek a čís 1300 Allen Ave je jednz
telem naiich lislfl a jest oprávní n

přijímali před- - i doplatné aneb vy-

řizovali obchodní záležitosti druhu

jakéhokoliv které se nái týkají

Vyd Ik ZápKnih
a Hospodáře

— Předplácejte avým přátelům

'Hospodáře" do Čech pouze II SO

Tržní zprávy
CtU- - tu ptm M

fiututut rl-n- l kťrl 'p ( bflo i
ftnla J4n t ")ill!nli bk f o li (

HtKtm Mlnl4ii n4l4k-- r!4]fa(
ftlné lítll Jl tklndl o ft44Utr-lo- Jliía
nt4Uto Ihi ďlnka 6 trh ohllnl Mrxll
fé kitnU rniina ěiUmi V ldnl iBll4a

Jimilli lk Ulo fccoř mluiiU piii4 Unlo

lti'0 ít 1ifI'JiiJI M-- lc po4U naova

lonpUl v n4 rdvá xi ]nrk llf 1 u SOS

' pra l4in 'ffl put řrD mni
Oilsk řrvn a % VI '''!
Kaknf Ic troeba mni il- - plll ptoiiii m

po 13"

Ofi Mtrnává tnvam it Ha líi i bil 11

ftl
Žito Jmi o Ulilo Jrn ryiéf ccay xn tfí%

itltotn )'! Ul pU lclul)!ia yťAíii i

Ln'ni ismcno )'! vihUdon k ottnImii enr
oblomí nmwA
Dobytek hiTÍJ mí odbyl tkrovný olomini r

ennli ndrlojs Xrmnani voli prodávaly m
UiBoa po HOwřfítO olndíi a Z43i0a

tvlúlU píkní at do 3 Voli k llrq jioo po
I31ivai00 křiv? a talovlc 1 11584"
Vepřový dobytek ]t ceuy eliki prodírá m

po $30&íya41'itiUlnou 330e938

Oinubii 33 proa
V týdou vál fiilm byl přívoz loviiho dobt-k- a

a výjimkou prrnicli dvon dul alaby vapfo

rf vlak vzdur Uol pHtAon v (loineoi po

řtu Cn hoi Iho dobytku Jo ukoro rtmiai-n- a

Voli krmanl prodávají m po 138024 SO

voli k lira $173r3ts5 krávy a Jlovlo $1003
tis
Vtptif lobytk byl ochabli v týdnu

mlnnlím al ka konol týdne a poíálk'm
toboto aa cena poíalit lnptlt l)ma vlnk opit
c na kleala Prodává ta lilky po %3 00®jr
Uliky $810318 I

Vejce pfl oyiiájtlin uitriiioi pínl kle V
oati4 jaou iemtví s 10ilj p
Miala atolutbo málo privát! a to pro' '

po lWiHci obyřeJn4 k nakládáni KaiSc j
loven 30&21o if
řvářlny pořno v brko obývatl nebo'

av4ř neaml aa po uovím rocu atřlk-t-l a

váli Dlvok al plca po $fl W&r+J'
koroptve II 0T®taS kachny tl3KiiStO limy
1400700 tajlol 10(íll60 králíci t(3flOo

jeleni lišilo antilopy 9a

Drfibel je (plťt l"vní)M aa nadriajlclho ť plí-- bo

poaál Binplca jaoa po ťií6o krocani íill
kaoliny a hoay 7'iiSo

Scnojaapfii leviiéjil x výlln t40 0440
niiin ta to

Brambory alále ae pMdávajl po 35c domáot a

po BOo 100 Ib WyoiulnKk4

M d piknýbily Je po 13tlUo ib kallforniký
10 cti
Zeli kyaa'e pdl andu $174 cely and $3003

SM
Ht Lnlt 39 pr 'M

Miinio tento týden atoopá a dottooplla jli
c rv-- X na Mc tvrdá Jarku 8J!4

Koknřce ao laciná ae opit troba ! il!a Je

ta 3014

N' w Orlfna 39 proa 'M

Bi vlna Je ceny peu4j4( prodává nyní pro-třed-

aa

U cestojící ieflnalBloFé

ťan F K Vontlrcls
niti oprávnřnv' cestující Jednatel nulczá

se nyní v So DukotS a navštíví po no
vem rce M to nesoiu

Pan Frank Fiala
clivslnft znrlmV krsjnn kterjf skoro po

1 i i
4l) rokn IIVOII'1 nilu iinvi-nu- nnnim
liiiilotwl

y
li ilncrih líowsrd a Vsllcy Co

a Jiné okrcny v Xebrssro co nni rá- -

stupte
Titu iiiniivt'' lnou onrávnť-n- i víechnv

tiileiitostl naiiho rnvodu vytiovsti
Vyd Pokroku Západu Hpodi'třt

a Knih Aniurirké
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HOVORNA

ilolmy plným raénem taute! up
Iton dojdou pnviímantl odpovědi Do-pl-

oo)Kůťpftné nonymni n'e-in- a

pohodlného niiiii kot!)

Woodbino Iowa Prosím sdělte

v Hovorně: 1 Když sem přijede

do této země hoch ve stáří 14 roků

sám a bez rodičů sdali musí míti

oba občanské listy aneb jeden po

Htačf aby byl americkým občanem

2 Když vyslouží v zdejší armádě

5 roků aniž by byl re válce zdali

dostane pensi když je přes CO roků

stár Čtenář

OtlpotáC 1 Když přijede dři-v- e

než jest 18 roků starý tedy po
dosaženi plnoletí jestli jest tu již

pět roků může obdržeti plné ob

čanské právo Podá totiž najed-

nou jak prohlášení že občauem

státi se chce tak i přísahu Co

nazýváme první občanský list jest
pnpze prohlášení úmyslu státi se

občanem (leclaration of intenlion

to become a citizen) Kdo přijel
sem plnoletý ten musí takovéto

prohlášení nejdříve podati načež

po dvou letfch jestli jest již pět
roků v zemi může obdržeti občan-

ství neboli druhý list Kdo přijde
sem neplnoletý jak svrchu uvede-

no před 18 rokem stáří ten po

dosažení plnoletí podá najednou

prohlášení o svén úmyslu a záro-

veň můle občanem se stáli 2

Pouze jen ti kuří sloužili v ob

čanské válce co dobrovolníci jsou
oprávněni k pensi ale ne ti kdož

sloužili v armádě pravidelné

správnou adresu ob

IDO ZAŠLE drží krásný knoilík
k zapíchnutí hodící

se dámám I pállňm fnln y1nrmn i

Adresujte: Veselý & Co 134' let ave
New York City N Y tiiu im

% V Scbulenburku Tixas stala se

dle sdělení D III dne 10 prosince

dvojnásobná vražda jejíi obětí stul

se Jan Matula a Vincenc Krobot

Vrahem Jest Klement Matula bratr

prvně jmenovaného Oba Matulové

bydleli až doposud u své matky Ny
ní si Jan Matula najal dohromady a

Krobotem farmu na níž se chtěl od

elěhovati Za tím účelem odnášel z

domova věci Jež mu ani nepatřily
To zavdalo příčinu k hádco a koneč-

ně k řtčenó dvojnásobné vraždě

J St Líuisští kriijané kteří v

soudních přích právnické pomoci

vyhledávat! muní zajisté s polěáa-ní- m

přijmou zprávu Je dostalo se

městu St Louisů právníka českého

Pan W R Schery jehož úřsdavna
nalézá se v čís 41 — 44 DeMcnil

Huilding na rohu 7 a Pine ul

ujal se v St Lnuisu prakce právni
cké a a ochotou krajanům poslouží v

jakýchkoliv soudních záležitostech

při vymáhání dědictví udílení rad m

vůbec všem co do oboru Jeho spa
dá

J Nejznamenitěji žák Joacbi--
mů jenž zván jest králem houslí

stů pan Karel Halíř mešká již od

poslední soboty v Chicagu Pan

HaKř vystoupí doe 1 ledna jakožto
sólista v Thomasově orkestru v

Auditoriu Halíř jest jedním a těch

kteří šíři slávu českého jména a

české hudby přítomné jest p Halíř
i i

#Mcasari


