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MNOHO fiTÉSTf
V NOVÉM ROCE

všem přeje

redakce i vydavatelstvo

ki- -

f

byl pobodán V sebeobrano pak
zastřelil jednoho Černocha Na

stanici pníc strhla se bitka Když
černoši měli být i zatčeni počali
střílet Vdor tomu že černochu by
lo v městě více než bčlochů pře-c- o

podařilo se bělochům černochy

vypuditi a zahnati j za město
kdež opevnili so černoši v lese

Druhá konference míru

Přijmuvfii zkušební program

navržený ruskou vládou pro dru-

hou konferenci míru v Haagu
vláda Spojených Státu smluvila se

na tom Že má míti právo návrh-nou- ti

rokování o otízce obmeze- -

nenechala se tak odírat Železnice

mi Jak vydavatele časopisů vy-

počítávají platí vláda za 100 li-

ber mezí New Yorkem a 4!) velký-
mi mčsty americkými #801 Ex-

presním společnostem počítá drá-

ha nepoměrně inčnč Mnoho-l- i

to dosud nepodařilo se vypátrati
pončvadž žádná společnost to ne-

prozradí Expresní společnosti

Čítají za 100 liber svým zákazní-

kům $487 v čemž zahrnut jest již
tíž poplatek za dovoz dodávky do

domu Kdyby í plná polovina z

toho připadla drahám což jistě
není pravda tedy by čítaly dráhy
expresním společnostem' pouze

jich studentům a jeho nenucená

disciplina po vfiechen čas činí z

něj úspěšného instruktora a milov-néh- o

mistra svého departmentu"
— Úspěchy páně Voříškovy těší

upřímně každého z p(átel jeho
mezi něž i my se počítáme
Nová česká divadelní společnost

v Chicagu
Před krátkým časem přinesli

jsem z péra našeho chicažského

dopisovatele zprávu že v Chicagu
zakládá se nová Česká stálá di-

vadelní společnost která již v

době nejbližňí zahájí svoji čin-

nost Jak se nyní dovídáme

zpráva ona založena byla na pod-

kladě pravdivém Společnost ta

byla již ustavena a zahájí svoji

rampouch studený požadovali du-

chové ústy Bílkovými hedvábné

Žaty kožešiny vlněné přikrývky
a vůbec vfie co mělo nějakou ce-

nu Když Oellertová neměla již
ničeho čím by opět roznítila lá-ak-u

milencovu zaklínač
'

duchů

Pilek zmizel Vdovička pak ne-

měla ani peněz ani žatu ani mi-

lence Vse bylo pryč i s Bílkem

Oellertová nyní prý jo ráda že

také není pryč — pod zemí kam

se dostala větSina obětí Bílko-

vých
Drobné zprávy 1

V Buffalo N Y zatčen by}j
23 prosince muž o němž tvrdí sér ť
že měl více než 100 žen? 2?cbi se

že je to pověstný í)r Oorge AT

"Witzhotl alias Charles Johri An

í'

Zprávy amorické

Stávka horníků

Depeše z Goldfieldu Nev uvá-

dí Následkem stávky kterou

minulý pátek nařídila Western

Federation of Miners stěhují se

horníci ze zdejší krajiny v zástu-

pech Na všech strunách v Gold-řield- u

vyskytují se sběhové"
Četní obchodníci propustili své

zřízence a zavírají své obchody
Během posledního týdne kleslo

s 15000 na 7000 du-5- í

Slávka jest dosud v prou- -

rif 'liPíiííinf vtAimmi '
tt T)tu irrwTi

činnost již první neděli po novém

roce a bude hráti každou neděli
"V

doktrinč Očekávalo se že tato ' ymi" ' '!""
smyslu' 'krt?ttol't' ™ tčehto výpo-Dragov- y

změna zahájí iniciativu ve

doktríny jež zahrnuje jÉtí tutlnTŤprávo násilné kok-ke- e dluhů ale n?ff 0 f1{W ! P
hM

nebylo známo že americká vláda ™hoáW
]r V(ihk(i T0'M 1řň d

ujme se otázky zbrojení Nao- -

derson jenž sám se přiznal že se (1

až do konce sezony Společnost oženil s třiceti dvěma ženami

má připravený již celý repertoár ják se z úřadu přistěhovalec-kter- ý

sestává vesměs z kusů bude počet tohoto
ných vybraných "Iíráti se bude ) vftr} Ulnt TlřiKvUh nřistěhovalců

du a vc vňech dolech a továrnách pak převládá domněnka že tato J "yTa 1

T
vvima v Onv Honetti! ft FraneÍM 'tnnimmfnf nfiKlcn IhuIa rnnMiilnn í btrýč("k Sam platil co možno nej- -

více v Česko-Anglick- é Svob Řkole nl falcko přesahovati počeť 1300- -Mohavvk práce vázne Nyní stře některé evropské velmocí která
Proti presidentovi 18 ulicí kde provádí se ku zahá V

Po novém roce opětně započne
jest jí daleko více životněji dotče-

na než Spojené Státy Jakýkoliv
plán jenž by byl snad na obmeze- - tuhý zápas a jak už nyní lze sou k f

Jit bude to boj neobyčejně tuhý

000 osob
# President Roosevelt obdržel

letošního roku veliké množství vá-

nočních dárřů daleko více než lé-

ta minulá

Hrozný štědrovečerní den

měli v Birmincrharau Ala Toho

ní přijat nctvkal by se Spojených

jení činnosti nové 'divadelní spo-leČnos- tí

již pilné přípravy
Veliké neštěstí na dráze

O hrozném železničním neštěstí

oznamuje se dne 24 prosince z

Fargo S Dj Osobní vlak dráhy

5'Státft ježto armáda naše pravidel-- ! Boj povede se proti presidentovi a i '

i-

- v nS v dobe míru čitá pouze 60000 proti propuštění černých vojínů
mužů Německo' na příklad se kteří dopustili se hrubých násílno

svými statisíci vojínů stálého voj- - stí ve Fort Brown v Texasu Se Minneapolis St Paul a Sault Ste i dne spácháno bylo totiž v tomto f

ží doly spolkoví marňálovč"
Otázka úpravy celního tarifu

Jak se z Washingtonu oznamu-

je otázka upravení celního tari-

fu zatlačena byla opětně do po-

zadí Předáci strany republikán-
ské sestavili již svoji celní politi-

ky až do roku 1909 dle níž míní

bc říditi Z té příčiny myslí se

h budoucího jara nebude žádná

jrímořáďná schftze za příčinou
celních sazeb Jest' prav-dčpodob-

ie celní zákon přijde
k přepracován mimořádném
zasedání kongřesstí' fibed páiía-stolen- í

nového příštího nresiden- -

nátor Foraker zápas onen zahájilskn jest celou záležitostí proniká městě sedm vražd dvě sebevražMarie zniěen byl v Euderlinu ne 7 -

i

vě dotčeno a očekává se že proti-
vit! se bude rokování o oné otáz-

ce Jiný návrh nasí vlády jenž
nebyl zvláště vyznačen v progra-
mu vlády ruské týká se ímmunity

i

před útokem a zabavením privát
ního majetku na moři Spojené

daleko odtud dne 23 prosince

odpoledne pří srážce a výhybko-

vou lokomotivou Deset osob by-

lo usmrceno a mnozí jiní pohřbeni
byli v troskách Sedmatřicet po-

raněných cestujících bylo z trosek

vytaženo Soudí se že nejméně
deset z nich bylo nebezpečně po-

raněno Nebezpečně poranění

dopraveni byli do nemocnice v

Euderlin a o lehčeji poraněné po-

staráno v místním hotelu Z ja-

kýchsi nevysvětlitelných dosud

Státy žádají aby nebylo zasaho
ř # v

"Tak stane se po 4 březnu

Ota f Ku konci -- dlouhého
v roce 1008 bude zvolena

váno do obchodu neutrálů a lodi

jejich aby volně mohly se brátí

již před svátky a ti nejvýmluvnčj-š- í

senátoři zápasiti budou s ním
Bude prý to zajímavá podívaná

jak se političtí velikáni budou me-

zí sebou biti Dne 26" prosince
dlel u presidenta ijenátor Spoo-ne- r

aby promluvil s ním o černoš-

ské otázce Zdá se že Spooncr

povede obranu presidentovu Dří-

ve mělo se za to že Spooner pů-

jde proti presidentovi Spooncr
však dosud so nevyslovil při kte-

ré straně bude státi Jak sám

prohlásil své vánoční prázdniny
věnuje této značně choulostivé

'

Vyznamenání krajana

O vzácném případu neúnavné

píle píšou "New Yorské Listy":
Dostalo se "nám do rukou prosin

r i V "zvláStní komise která provede ( v
svou cestou pakliže ovšem neve

zou náklad pro nepřítele Opro
f

dy jedno přepadení jeden Člověk

byl přejet vlakem' a usmrcen a

jedna osoba byla nešťastnou náho-

dou zastřelena

President Roosevelt vydal '

zvláštní poselství k národu ameri-- i'

ckému v němž vyzývá ku sbírkám

ve prospěch Číňanů trpících hla-

dem Na 15 milionů lidí trpí v

Číně hlad V provolání se praví
že Spojené Státy jsou s Čínou

spřáteleny a proto měly by jim
pomoci jako pomáhaly jiným ná-

rodům živelní pohromou postiže-

ným
Jak ze statistiky vysvítá bylo

letošního roku zpronevěřeno přes
$14000000 peněz Nepoctiví úřad-níc- i

celou řadu bank přivedli na
'zmar

New-yorkš- tí Židé žádali před
svátky školní radu v New Yorku

aby nebyly na školách pořádány
obvyklé školní slavnosti Školní

ti tomu se tvrdí žc Anglie nepře i
je si zmčniti nynějších pravidel

zmčny co možno nejdůkladnčji
Tak totiž po dlouhých' úradách
ustanovili se republikáni a plán
svfij oznámili presidentovi Pre-

sidentovi plán tento se valnč ne-

zamlouval pončvadž inčl v úmy

válečných týkajících se soukro
mého majetku na moři spoléhá

důvodů výhybkový parostroj zajel
na hlavní trať a když osobní vlak
se přihnal vrazil do něj Vlak

byl plný lidí vracejících se dojíe se na to obrovským loďstvem

svých domovů na svátky a kdybyslu svolati hned na jaře mimořád
byl vlak se hnal plnou parou po

r r tčet mrtvých mokl býti dalekovčt- -

svým dovede uchrániti svůj ob-

chod kdežto z cizího obchodu mo-

hla by kořístiti Konečně má

býti projednávána otázka bez-drátn- é

telegrafie a jejího používá-
ní v průběhu nepřátelství Vý- -

cové číslo odborného časopisu The
ší Osobní vlak snížil svou rych-

lost při blížení se ku stanici - zá- -
Alumni Journal] vydávaného nič- -

tra co výhybkový parostroj posiciie od Alumni Associntum od

né zasedaní za pneinou úpravy
celního tarifu To vidělo tiy
rovnčž rádo několik vlivuplných
vfideft v obou sněmovnách poně-

vadž lid na úpravu celního tari-

fu sám naléhá President ve své

výroční zprávž ku kongressu
sám naznačil že by viděl nejra-

ději aby úprava železničních sa-

zeb uskutečněna byla co nejdříve

m v -

'

Sf'ťíVthe College of Prahmacy of the
koušel se dostati na jmouyýhyb
ku z cesty „''' v

City of New York prahmaceuti

viu řiditelných balonů a vzducho-

lodí skýtá další předmět k roková-

ní jakož i několik problémů
vzniklých z poslední války rusko- -

ekého departmentu university C Další oběti Bílkovy
Šarlatán Bílek jenž byl příči V"umbie v němž velice pochvalným

japonské
'

a uznání hodným způsobem podá rnou hrozného neštěstí rodiny Vr-

zalovy svoje nekalé řemeslo proDráhy vládu okrádají £ na jest delší stať o new-yorský- m

váděl již delší dobu a obětí jehoCechům chvalně známém kraja

Současně prohlásil že v opravě
cla rád by měl též zařáděny daně

Z odkazů a důchodů Žádal aby

na to vzat byl zřetel až s na o- -

Jest všeobecně známo že poSta

Strýce Sama každoročně prodělá- - jo nesčetný počet Jednou z nichnovi a Sokolovi Antonínu Voří

je také paní Karolina Oellertováškovi který během osmi let vlastvu znacne veliké obnosy peněz
Woodland ave Chicago 111 Bíní pílí a vytrvalostí dopracoval seMnozí svádí příčinu tohoto pro
lek připravil prý ji o $1500 o ve

rada žádosti jejich nevyhověla a z

té příčiny usnesli se Židé že zahájí
stávku školních dětí Židé doka-

zují že veřejné slavení svátků je
ve Spojených Státech protiústav-
ní poněvadž spolková ústava žád-

ných svátků nezná

Farmoři pozor!

Zde jest pro Vás néco
zcela nového!

Jest vám zajisté všem známo

že naše ilavné povoláni bylo od-

jakživa považováno za "Popelku"
a rolník za tvora který nemá míti
na starosti než jen robit a klánět

nemocničního stewarda na prodělku na zavedení venkovské p
i líškerý její majetek Gojlerová

pravě bude pracovati

Vojna z plemenné zášti

v 'A Meridnn Maxs so oznaniu

je že v nedalekém Walmlaku vy

pukla válka mezi černochy a bělo

fesora analytické chemie v newšty ale zdá se že hlavní příčina
deficitu spočívá v tom Žo dráhy jest vdova a dříve než navázalayorské lékárnické kolleji Jak

jsme se už svého času zmínili u styky h Bílkem měla milenců
Tento však se vdoviěky nabažil

počítají vládě za rozvážení pošty

příliš mnoho LoÚHkého roku pro- - stanoven byl pan Voříšek po svémchy která nabývá hrozivé tvář
právě v době když si tato mysliobdržení první ceny fakulty unidélek vlády obnášel půl milionu

dollarů Vládu uby zabránila to
nosti Třináct lidí jw zabito a

množství poraněno Vojsko pro- -
li že si ji vezme Když ho neversity zmíněné n diplomu jenž

muto každoročnímu deficitu che opravňoval jej k hodnosti doktora mohla nikterak k sobě připoutat
vzala si na poníoa hádače a vykla

i S chází s po ulicích ale to nikterak

nezar uvuj t bezpečnost Válka dražili poštovné zásilek druhé lék 'trnietví fakultou za inspekto
v"

dače karet Bílka Poněvadž alela lékárnietvi pro píištl kollejuitřídy t j ěiihopisň které až do''mezi řfrmchy a bělochy rozíířila
j

jest Milek jen ohycejnym smrtel' Do i na měiíto Seooba Hovněl rok Posici tuto xantával p Vo se zlatému teletiud požívají té výhMy ze platí
potuu jeden cent za dodáni l

libry Pie nejnnvf&icU ví počtů

iííck už do poiliniku tetoHiiihn ro Žijerai v době pokroku I Sta- -níkem namluvil vdavek chtivé
vdově ít to pňjd jen pomocí duku načež (Mívoláit k nynější hod- -

rý ten cep musíme odhodit doba
chů A hloupá vdova tomu uvě- -nerálnlho poštmistra Cortelyona činu je idel Upozorňuji na méuoti vé aby totil přednášel na

univcrMté o rolHrué chťiiui ila zvlittte kily Ji Milek vyprauplatí vláda drahám v roku 11)07

! mál 11700001)1) ktleitu #U voval i? touto cťhtou přivedl pod"Pro úřl tento dr VoriSek e

'cpee jíl nejednu lenu BílekUMKNJ új„ě y dostačilo V poiné inanienitě IohIí" praví "The
lačal itnly vyjednávat a duchru a cenami jel dráhy fltaji ex- -

vyskytují se jovřiiti( ít d51o na

prudké srálky úM& vnitroze-

mí při uichl bylo prý mnoJUtvf

Udí políito Šerif tkreu Keni

per žádal o vojsko a bylo mu oka-nalit- ě

v) hověno Meri mrtvými

nnlťžaji větiiuu ěeruoi alf i

mnoiMvl bílýrh ih HilmlAno a

poraněno Ni trně írrnfhů

Uráty daleko větU V4k

povktaU hlavně a pracky kterou

uvadli ěrnioii in Ko-

nduktér C'"r fht'l iikr''li alo

Alumni Journair' "Sympatická
n příjemná onobuont pojui

pojednáni v tomto listí
Vál pro právo a spravedlnost

všem J r DRÁBEK
52k3

KalondrAř "Amerikán"

liž ncra&ixie!

nlo ti kladli neobyčejní poJadav-k- y

£idali nejen jn-nlz-
e a! ta

prennlm spoleěiiiMtrm VyiUva
Uh avopínů kteří zeeli přiroleně
potnviii Mi proti dralováii{ do- -

nlecnokii Uká mu přatoNtví
ušlého lúml přijle do Ktkit ké démantoví náuinic hodinky a

iní ukvukty Kdyl doviOki d-- 1Jeho hhovSvavý tri livý pů-o-prmry éoiiů prteittijl pnka
Bílkovi jíl joilelul yrvA alejijivt n ( in }%' piti?i iioddi by řvmáliht překážek n titt"nf b- - - V v

milence b} k ni us jru jko jfisio si o xietSieryjmylitých pi ch ům h náur4'V áut

I


