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ti imJ VI k soid bii ři#fif
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li lu blssksm rozdrtí spné trosky

líto Jak yné tak nffvrié trany
Ano páil demokrati t válpnl jl

na vita lida a spínáni jt# ro vslml

l#bké iboií Nsjkomitěji ale vypa-

dá při tom tik ivaný dmokrtiťký
tUk čeaký ba dá 1 mti tky

dsibokratiikými vypukla

nakažlivá epí Ismíe H# takci Jedm

li o ašlecbtílébo týdenníku stojí via

sy na hlavě nad lim 1 jUlá státní

konvvnrn nazývá McKinlejbo bda

lýretn Inu ovem ánové vašemu

Clevetandu se rovnat nernule kde

pak lo by se musil mnoho učili ku

př chytat ryby střílet kachny a na

bezbranné stávkáře poaýlat lidem

placené žoldáky Ovšem ovšem to

by MeKinly nedovedl

Ža mbude McKinUy příliš chvá-

len od Španělska věřím on neni

lim mužem který by v této veliké

svobodné ztmi nechal způsobem pří-

mo Insstiálním vraždili vlastence ké

Žr nebudo chválen na př

pyšným Německem a kramářskou

Anglií jest jisto tak jako jest jisto
že tím více bude ctěn po celé této

zemi

Slavie za Karla Jonáše nositelka

našich národních tužeb není nyní

již ani k poznáni ztrátou síly tak

vynikající Zdá se že stává se pou-

hým orgánem a zbrojnošem mašiny

demokratické Divím ne jen že pan

redaktor který je mnč osobné znám

co človíček velice liberální a kovaný

nevěroc dovede tak slepě věřiti v

demokratického mesiáše — $

V Chicagu vše se chystá k tnovu-zorganisov- ání

strany republikánské
Lid projevil tolik sebedfivéry že p

Chott by měl nahlédnout že vlastní

jeho čeU žádá aby hleděl na zájmy

lidu a ne na zájmy vlastni Doufej-

me že přece dřív pozná že jest na

nepravé cestě než lid vyřkne nad

ním konečný soud Jedno jest jisto

Z POLITICKÉ ARÉNY
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f Jbof Joraul fř#řfi vyj dnátánl o

návrhu druhého í k Jif rsp kluba

žádajícího ta !ourn( obou kliM

my tycliotn loíiíenf loto lijmu
dobré iřii r4'l i vjlřli M !

y
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Cri'om kluba

l'fijta ordinanc tfksjfct pro
deje !da dli d(1 irdaM bmlou pf(
lt£ nuceni yiřdnouti ni lw'rr ku

jrodeji a otn&tuíti tirovtň olkai
jaké Jakkoiti W k Dtb(icnj
je#t Kaldý ledař sloíiti maní '000
bond a aaplatiti $10 t kaM'ho mu
k prodeji leda pouHviruh Za

kaldé porubní ordiosnco (protlťje

seUtébo Indu atd) uloženu pokuta
od 125 do $100

N&vrb radnfbo Gaeli era týkající
a opravení prodeje ovoce aby ta
br&cčoo byloéidbi na váze a Jakkuxli
—- ooí te dosud dť-I- dooti thusla —

odkizán liceniiovérna výboru
Ordinance žádal (cf by pki opatře

ni byli cáhubky po celý rok odká- -

rána právnímu výboru a konečné

přijata ordinance týkajíc! o (právy

Špitálu

Důležitý ndorh učinil oáX alder

man 0 wardy p Klenba a ice týž

týká fté dávno jiZ cftťné potheby

aby epolečnoBt pouličních dráb zá-

padní trany byla nucen prodloužiti
elektrickou svoji linii na Ashland

ave od 22 ulice až k Arder ave

tak aby docíleno bylo epojent mezi

jihozápadní a severozápadní stranou

Není pochybnosti že by toto spojení

přineslo mnohý užitek občanstvu

neboť spojení dosavadní s jihozá-

padní stranou jest dosud pratnizercé
a klademe to naSím radním na srdce

by přičinili se s celých sil o přijetí
podobné ordinance neboť tím získají
ai vděk občanstva Víme že panu
Klerikovi tvlásté leží na srdci toto

prodloužení a nepochybnjeme že

učiní víe k oskutečnřnční jbo
KonUáty mezi aldermanem Mikem

a B Scbnerbergrem jakož i alder-

manem Petrem Kiolbassou a Srnul-ski- m

odloženy na týden Adolf
Kraus zastupoval Kiolbassu Josef
B David Smulského

Z rwpřdtelikélio tdbora Alt-ge- ld

jest jediným bossem demokra-

tické strany (totiž většiny této) v

Chicagu jak tomu poslední kon-

vence jeho věrných nasvčdčuje
Zlafařské křídlo dem strany nevi-

douc ani nejmenSí naděje na něja-

ký úspěch v této konvenci předvo-
leb se ani nesúčastnilo a tak byla
Altgeldova garda meti sebou Plat-

forma ▼ konvenci této přijatá jest
skutečným přeivapením pro to co
—- neobsahuje Neboť ač Altgeld
nenávidí Clevelanda tu přece o

něm není ani zmínky delegáti zfl-ata-
li

beze všech instrukcí pokud se

týče kandidáta guvernérství a o

administraci Altgildově také v celé

platformě nenalézáme slova Co

tato osóplooit Ci lépe amlíováttí

mi imnsti ti by fwiM vy
♦tliti ori t I km rn k

mlí a řomlití lrtf byby

přijdi příhodný k lnm ! %
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Elitní rinlmím1íj vyl od-

bývali bud# v fivrtik vřčřř #ťhu

ti svojf v (írt'U Northfrtí bovlu v

n(J ba l projřJfi&án mnoho d&

Ulitých vití ivlálté vik jak iv
slavili hnalí v státu vyvol ttié ta--

kliUMm klob-- i Altgeld McKinUy
ovýcb col á ovícrn jiníbo ú'

čřle nclli chytati na tito vějičku
republikány y ro stříbro zaujaté ni
ukor republikánokbo kandidáta
Tannera Jedním z vftlčích avftl
tobolo zvláltňího hnutí jest prý
KohUaal majitel Ueraldu který z

oobní nenávisti bledí poAkoditi
fannerovu tře I)r Jarason vy
slovil se o tomto bnutí ie neobá
vá se sice že by mělo nějaký vliv
na konečný výsledek volby aviak
že vdor tomu r?p výbor bude cbrá
niti se přílišné sebedůvěry v přičti
kampani a učiní vše aby republi-
kánské tiketč zajištěno bylo vítěz- -

stvl Kandidát Tanner pravil: Je
to pouze nepříteífl uskok kterýž se
ale nepovede My nepřehledneme
stce žádnou jeho nástrahc ale ne-

bojíme se ho Kepublikanismus v

Illinoisu nebyl nikdy na pevnějších
základech nežli právě nyní dovede
vzdorovati veškerým útokfim

Z nepřdUUkélio tdb'ru Co se

všeobecně předvídalo stalo se ve

čtvrtek skutkem Obě křídla demo-

kratická jHcu nyní úplně rozdělena a

ve schůzi SOOčlenného výboru pro
zlatou měnu unešeno svolali dru
bou okresní konvenci Schftíe této
súčastnilo se více nežli 1000 demo
kratu a rozhodnutí to přijato s nad
řením V reaoluci předčítané a

přijaté odsouzeno ostrými slovy je
dnání demokratického Htříbrařukébo

křídla a soudce Moran se vyslovil
Že chtéjí-l- i slsťaři býli částí dem

strany tu musi se torganisovali Ke
konci vyslovil txmayor Hopkins
přáni aby mohl vzdáli se vůdčího
místa v organisaci což ostatnó jeit
pocbopitelno neboť Hopkins jest
vlastně terčem útoku střlbrřQv
Aby roztržka byla jště úplnějši tu
většina demokratickéo okresního

výboru hodlá vyloučili ze svého
středu ony členy již se schftze zla
farské v Palraer House súčastnili

Mátni rep výkonný výbor odbý
val v pátek svou schfii v Great
Northern hotelu za uejk pAf nálady
veškerých přítomných členů Ve
schůzi usneseno podríditi se přání
kandidáta guvernérovi Tannera a

zahájiti volební kampaň teprvé
dnem 14 září neboť on jest toho
náhledu že příliš dlouhý volební

zápas poškozuje obchodní zájmy v

čemž ním úplně souhlasíme Ve

výboru byly projednávány věci pou-

ze podřízené důležitosti a týkající ne

jen zdokonalení okresních organi-
saci Otázka přeložení národní

republikánské konvence ze St Louis
do Cbiciga nevzala na přetřes Vý-

bor odbývat! bude ccbfisi svoji opět
dc i Ccrtoa a kdyby do 14 doby

řfřttťbkdy dílnbtvool-yřsjf- t abfrá

♦ do rír a a prá Nklří l—
nové mltká niv iif ollrili
d bř" lni tp rilkťfýeh vyinkíjl
ei li právníků ! m£tk4 ravta mhU

právopIatnA m podobné oř linancí

unitb

Ořgní4loř mjifikř'lní tjp"gřa
fífké unl Pavel i Ma vrátit v

olotf (i svýrb et o f IIinoia jr}

poAÍkvl ta přít ínoi orgtfiiatUka-- f

&r M tvých zpráv setkal m

ifltčiiým zUrsm v své prá i a nyní

hd!á o Wnovtí p'á i aorgtntsovérit
utií# řportřř!i

l)rli-g:- univ zedníku byla phjaa
v jxxledfiírn iMu f erneslnh ké

rady a tárovtn til zátupvl nedávno

utvořmé unie kamrnnlknv Tím

vák-r- á stafební řemesla pojena

jou v jednu Vťlkou urgatiísari kle

raž prý bude nejmřrnéjí a nejil
néjši ze všech dosavadních délnkkých
slor&

V poaledním vydání 'Union Work

min' se oznamuje zilaverí dalšího

vycházvuí do září poněvao hlavni

redaktor jeho nemaže rty ni práci své

věnovali náležitý čas

Výbor representujte! stávkáře po--ul

čnícb dráh v Milwaukee meškal

zde posledního týdne několik dnít

aby vyjednával s dráhami a parolod
nimi společnostmi o vypravení
zvláštních vlakfl a lodí na piknik

jenž odbýván býti má v Minwaukee

příští neděli ve prospěch stávkářQ

Očekává se veliké účaslenstvi se

strany organiaovanébo délnictva chi--

cagského

Ve scb5zi typografické unie čís 16

jmenován byl výbor jenž navštívili

má školní radu a protestovali zde

proti zadání smlouvy ku tištění škol
ních knih v Akron O Unie jest
toho mínění že práce tato muže býti
v Chicagu zhotov na zrovna tak

levné a vkusně jako v Ohio a že chi

csgšií tiskaři přispívající svými da

němi na placení účtů za tiskové

práce mají v přední řadě nároky na

podobnou práci Zcela zdravé sta
novisko

Do doumfkárské dílny A Gold- -

steina v čís 322 Franklin ul přišli

delegáti doutníkářské unie K Vale

Jiří Fair a K Iiackus žádajíce maji-

tele by používal uniové známky
Přišlo k hádce a konečnó i k potce

při čemž použito za zbranó prázdných

doutníkových bedniček používáno

jich jako střel a když kraval byl v

nejlepším proudu přikvapila policie
a delegáty zatkla

Již dnes zdá se bÝti liato ia in— -t- -

itpn_ _ nřlnlh nrfnixilnrft rnn— — J- —n
blikánaké atranv v (Jliioatru Vo- n-„ O ~w

gresník W Iorimer bude příštím
kandidátem pro úřad mayora Volba

tato byla by nanejvýš šťastnou neb

ívonxer jesi znam jaao zauseny
a

politicky pracovnu

Socialistická dělnická strana ve
své konvenci odbývané v sobotu od-

poledne v 2 4C Madion ul nomi
novala celý lístek k příštím státním
volbám a sice navrhla aa guvernéra
Karla Bastiana i Chicaga lieutenant

uustava lierbra a bašt M
£uv aekretářt státu J IL Pcnna

i Chicaga auditora Wm Schmidta

piKlxxbivý klub

tiAtnl narninl koovrfifa v m
I iiisa ittnít v plném počtu svém
K jftd ]dr4n ttláílbl vlak s Pull

minovými spfnmi vosy a rďpř
vnXHti tjlnlnt bu Ibt pluku v

počtu 60 muló

V# čtvrtém korigřinfrrt okrku
bodSaJÍ dmiikrat navrhnout! Tom

(iallab-r- a t% kandidáta a doufají
ním pfritl zvláitě jtli se WfKb

tuanotl oUrf rosdvojiti republtkln
ské blay

Z POLEJRÍCE _
Výbor ze 1(1 člerift vt

dený T J Kldi-rkíne- navštívil v

úterý ráno mayora Swifta v táležito

stí jmenováni tří záfttupcav dělni

ckých do školní rady Lhůta 8 členu

této projde v červenci a dúliiícké

orgioisace vAím právem žádají za

uznání v d&Mitó této radě Mayor

vyslechnuv žádost výboru a jeho d6

vody přijal Holinu obsahující jména
mui6 důvěry délnictva požívajících
z nich) mayor u lze zástupce vybrat!
a slíbiv výboru že žádost jejich ve

zme v bedlivou úvahu propustil jej

Dvacet delegát&v kamenické a zed-

nické unie bude přijato v pátek ve-

čer ve schůzi rady stavebních řeme-

sel neboť o veékerých podmínkách
sloučení Be s výbory k lomu cíli

zvolené dohodly Sloučení toto je

vysoe důležité pro dělnický svět

chicagský poněvadž veškerá staveb-

ní řemesla jsouc v jedné unii mo-

hou hájili své zájmy úplným vědo-

mím na konečné vítězství

W T Mason předseda holičské

unie zasazuje se o to aby v příští
legislatuře přijat byl zákon proti
neschopným holičům Iíoličská unie

žádá aby každý holič dříve provedl
d&kaz svých schopností nežli bude

připusiěn k práci v hol tmách a jestli
se to panu Masonovi povede tu zaji
sté si zinká nesmrtelné zásluhy o nás

ubožáky již jsme to někdy zkusili

oo to jest dostati se do ruky holič-ském- u

učňovi

V úterý u L Kurtzmana v čífle

192 Washington ul vypukla atávka

zaměstnaných tam krejčovských sil v

počtu ani 40 osob Kurtzman pro

pustil tři zaméstnaná tam děvčata a

ostatní dělníci složili okamžitě práci
a žádali za výplatu Zároveň chtěli

dostati své nástroje ale detektiv a

Pinkertonské agentury zastoupil jim
cestu do dílny a jemu na pomoc při
volána též policie od Kurtzmana

jenž zatím najednal si neuniové síly
a proto nechtěl připustiti aby bývalí

jeho unioví dělníci měl! přístup do

dílny Když jim bylo slíbeno že

nástroje své obdrží záhy spraveno
vše v klidu Tím vlak Kurtzmanuv

"trubl neskonSen Po poslední
stávce musftl každt zaměstnavatel
uniových dělníku položití $200 bond

Jako záruku že dodrží po celý rok

podmínky onii uzavřsné kurél

— dějiny strany republikánské jsou

dějiny strany vlastenecké a dodnes

třída politických chameleónů aby
zabila dvě mouchy jednou ranou

strká stranu republikánskou do jed-

noho pytle se stranou demokratic-

kou Skutky strany republikánské

zřejmě dokazují že žádná strana se

a ní měřit nemaže Dnes již je ruálo

rozumných občanu kteří by vlády
demokratické neměli až po krk

Dnové této vlády zůstanou vždy
znamenáni jako dnové národního
neštěstí Mluvme upřímně jeit to
zájem vlasti v celku co udižuje stra-
nu demokratickou při životě? Zajisté
ne Jest to opét ten stříbrný dolar

který nepozbyl svého lesku v očích
těchto lidiček co na tom jeli téměř
polovic hodnoty bude platili ten
ubohý dělník a rolník jen kdyl
bude pomoženo "stříbrfiáckým ba- -

ronnm" "Když ne zlat tedv asnoft

stříhrný toť heslo těchto lidiček:
a v '

vflaa: on to ten chudák zaplatí Šťast
ní stříbrní baroni! Ku podivu! Pocti
vé peníze za poctivou práci nezdá se

býti tou slabou stránkou strany de-

mokratické Uvidíme la-- li bulící
řpikovanf etřlbrným dolarem tift

Idou demokratickým souchotinářům
VUrban

(


