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Staré válcovny v severním Chicagy

vlastněny df íve Illinois Steel Co byly
v nonděll otevřeny od Universa! Con

struction Co nhnk v razných oddě- -

eních zde pracují pouze neunlovl

iroe měně nežli v líních závodech

podobného druhu Unie železářských

aocelářskýclidélníků kteréž ve wro

piMliiikately přivodila uzavřeni mvo

du toho iied 3 roky jest rozhořčena

nad tímto jednáním nové společnosti
Universal Gmstr Oj nabídla sice

bývalým zaměstnaucum postavení v

fi h i fo#jč fifi yn "'m""
L)rt M „drilii klrXII# ltA

niht t dlřtto Vjkoc

ft„ ls li j nft vji4fi ťy
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worth -

byli tyvlani na statku
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okreat (Vk a ívoUh fb"r Jnl
fynaiisíill e tuk zrnění mlotity

liunÍovou hudbou

DROBNÉ MYŠLÉNKY

WlMDKATH ihtěl ošidit sprtdl
not líčením iílenstvf al provaz

učinil komedii jho konec

Jistt nswyonký vydavatel práv

vydal knihu: Věrný zrádce'' Well

nejedná snad o panu KohUaatovi?

Vt' tlAU už lo máme!

"' i"' v~' í

a NYfíl do třetice všeho dobrého:

' i(l4 poroin v Chicagu také

dvojelta y la se 2o to(Jvoennet
tuze nakažlivé

jg N0 uhnilého ve státu dán

symo )ravj Hamlet Co pak by

ale tru'(lnoray( princ musel říci o

„„ké právé nasí?

AI zavzní přistl měsío polnice

gvolávajíoí věrné demokraty ke

konvBnci chicagské tu bode to iisté— ~ o

yu smui uj

Malé příčiny mívají velké násled

íamaae a mancuencuBvv
_I I J 1 1 L

nie jrislo v cnicsgsnycn ocemrnacn

skoro 2000 dělníka o chléb
__—— -
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K „AgiivAícÍM volbám v českých

demokHtjckch had&ch se již výsky
kandidátu do razných úřa

dft Nenl l0 gvlWlníi j8 mermomocí

m jim _ vprl„kuř

VrnAVATEL "Tirnes-Herahl-u"

Kohlsaat pustil se tyto dny do Tan

nera Dobře mu takt Proč pak si

ruvl od ieho svrchevanosti vvsoké

gabemálnl povolení aby směl běžet

8

"ČÍM viu tím hať" nadepsal Hla

satel svoji správu o úpadku Kozlo-

va Ano ano čím dál tím hůř —

pr0 Kozla vkladatele i věřitele
i pravf písmo svaté: "i přijdou

knil „rufifikl"

I SAnT rKAVRlK 1 rjisleiji 0'lS'lU

sen tyto dny k nahradt #1700 jisté
paní Cerkovské Ta panička má

nyní aspoň to sladké vědomí le je
má od U bpsteiaa dostat jestli je
aosiane 10 ie ovsem jma oiaza

J "l nejvySSí řas aby koroner
_ _I i i_ I r n

" Vrviumnm vypoveo nasi siato"

aemoaraucae sírany aiera priprs- -

vuje se k lichému věčnému spánku
Pak oechř je opět připraven v lito
palu by učinil tak v tlřlbrařského

dvojčete

závodě avSak za sníženou mzduJyi j)0raučn poněvadž jsem nucen
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lVj'rv vrrni 1 x v l" li im vr-fcjii-

a s ní Kii I riil ií m

n tloliIMkoii jMilin jní a h An

[Míván l) l když M lkal m-- Dt zriil-lili'- -

ilii'l ztl it(iti jMikliiilní-kft- n

VolMirkvin rri liií hatiky
jukvVl 11( VVl'' liU j't
Hit Mírnit VIII ťXjMltlIII llrbut

kdv inu Kozi l nařidil hy vyhu-lovi- l

hulanci lumky tu vyptiritl

její jini-n- í nu 50ihmi a při tom

uiuMl xáni vr-r- smáli jak číkov-I- I

il(vfd' uiWati niri hu ihVo

Mladíkovi tomu hvlo lo ovm-h- i k

smíchu k tdáíi ! to alf vťřite- -
a

lam

'A jiné výslechoví cpisisly oprt- -

né rtť ukazuje čím Kozel vhudné

byl — nadutým ihluhilem Kdysi

podepisoval záruku za paní Hub-

kovou a udal hvv jméní na pět-

krát tisíc a to hylo již v dolu

kdy bankrot vznáíel se nad jeho

hiavou Vysleeh Kozliiv přeru

en pončvadž tyž musel so dosta- -

viti k Houdci Sabathovi a La liuy- -

uvi aby zde byla hložena záruka

na obžaloby naň vyzvednuté

Illinoisfká delegace usnenla ře

na následujícím programu pro

konvenční práce: Usilovuti o no-

minací MeKinleyovu za presiden

ta a li Clay Kvanse za mítopre
identa zasmliti s o prohlášení v

platformu pro zlatou měnu u zí

kati pro Chicago hlavní htan re

publikánského národního vylxíru

Zpravodaj

Sarnovraždll zastřelením spáchal
v úterý z neznámé příčiny chvalué

známý hostinský Matěj Chraelík

sice zastřelil se po návratu z hostince

v bytfi svém kolem 1 hodiny ranní

Uyl členem U S 1' Jednoty la- -
boritO eodvislých Jsníka a I u
O F

Našim dámám budiž vzdána všech

na čest! Mf Alenka vzniknuvší v je-

jich hlavách aby podána byla ke

knihovní radě petice by v české

čtvrti zřízeno bylo odvětví městské

čítárny a knihovna českého oddělení

rozmnožena o nová díla jest tou

nejznamenitěji! 8 níl jsme se v po- -

slední době setkali na veřejnosti

Noviny a kniha jsou tím nejlepším
vzdělávacím prostředkem pro lid

nebude to dlouho trvali kdy stanou

sa lidstvu tak potlehnými jako denn

chléb Myšlénka tato měla by najiti

nejžifějil podpory ve víech kruzích

českých a petice měla by nésti pod- -

pisft do ťisfcft Uk aby měla na skol

ní radu náležitý vliv Když naSe

české dkunf daly podnět k tak vý
horné myšlénce a nás muže Um za

hanbily ta by bylo naíi svatou po--

viouosil bychom apoň stali se bor
Iivtui sífiteh jejfrai

MIH (i#4v!(ifí li iki!(n'{ ni

třtť ?jp'iknaf-- vř b' J ''
f Kf t nvlíiá pod 4hni!-v- f

ni fn'ri kwý kO tfm kinli
kem rtft m1l #pln"iO ik re

íík4vlo to ťk ryt hl fini
d41 J řl H ' KoitnvÉ o lhI]
n řík 1 fiín ho Infho n j Iíi4

ftl Um vl vy h4z n jvo l

liiii tft J lr%! ~- - ř '
ii

n trv'iiva lehkomyslň Í

knt iiií!ii upUul i klií-k- do

liti se mtjm-- 1 Ir I riiU ve tf tu

iltf dopoledne j''kř"4ii' opít ii

výslechu K'ilí VU V poboční atrii

okrnlho mi 1 1 I )){ ii fi itr4

véno ¥! h is ú" ififho ('hllit
Jnl 1I# ktiíh rttutA t

us

nýth vylíčil iti tarky v l i

příznivém vít! Pravil le jmění
din knihovnli h i4mmíJ obni!
#1 M0o dluhy # 1

--íí: fiej

vřtií č4t jmění 4o'l4 v mjfl
tich jel páčeny jsou bviou ve

j

výi IHnl iv i o Knihovní tilu

hy invu'ií't obnáJejf v celku

#'13703 zbyuk tedy vlče nežli US

tisío vypadá nu bankovní vkhly
noty a t d I)!o %Ai-h- ji4t míjn
tok Cťiiřn jřllii vyoko % tdri i!4li-tí-

víc vych4t( umutnó ik'nn tm

jevo I ířřitflé och)ill v celku

velmi žjiatnř Jmřnl banky ť#t&

vi i41e jťíti f rfttnfeh centijth
paiiírň dluhů DHolíiifch not % t u

ve vfží I11ÍJ75 iiihl Kkutťřná

LcxlnoU ne-JUl- a c viak r j i h t i t I'H

něžný úcetnl naloil lunoho morgióĎ

not a majetkových Hatin o nichl

vfiak v knihách nculojl kutnu n41e

Její Iiankovních vkladů cnlatnýih
na požádinf naproti Cekflm nenf

celých 10 tiale dollarft Na Illinm

Nttional bance a niž Kotel mři

otevřený úče- - bylo dle bankovní

knížky v celku uloženo #3420 avSak

t toho Koiel #1000 vybral s&m N

hotovoMti nenaleten ani jediný dol

Do jmetil počítáno taktéž řa #800

akcií četikó iraportérnkú Kpoleuoo
8ti která dávno odpočívá v pánu a

jež nemají cenu včtíí než jako ta

rý papír Při výtilechu svědka to

boto odhalen poněkud závoj pokud

týče 86 tiskárny Koxlovy která n-

ice v majetku jest uvedena avšak

prodej její není nikde v knihách

jtanenen Výslech Hvedka tohoto
skončen jeho vyjádřením ce e vy-

šetření jeho donud není Hkončeno a

2e mnohé položky v knihách zane-

seny budou muset býti potvrren)
osobami jichž se týkají Na to

následoval výmlech Kozlův vedený

právníkem Křížem jenž apoň čá-

stečně objasnil lehkomynlné jeho
nacházení 8 cizími penézy Proti

Kozlovy vyšly od mnohých stran t

nimiž obchody vedl a jež mu d6vč-řoval- y

věci téměř hranic podvodu
se týkající na jevo a budou mít ta-

ké ircif velmi Spatné následky pro
Koiía Jistý p Hrubý obdržel

prostřednictvím Kozlovým od ban

kéřft bratří půjčku
13500 i nichž #1000 vnak Kozel

tadržel nějaký Karel Htroner e

Kozla opět t padělání podpi-
su na margiči jistého p Hentse p
Sedláček prodal majetek Vězeňské- -

ran a ooar2ei na učet notu na

♦ 1300 Jíž vsak ponechal v rukou

Kozlových & týž upotřebil jí
jako svého majetku vyp&jčiv
se na ní s banky peníze
Podobnou Btížnost má proti Kozlovi

paní Zemanová Již v první den

přelíčení přiílo na řadu tolik různých

pochybných manipulací Kozlových
že věci utváří ne proň tSze spalně
Při výslechu Kozel dle vlatní své

výpovědi zápasil itf těžce s pamětí
a o mnohých jím provedených obcho

clech nechtěl nic věděli Výslech na

to odložen na 2 hodina odp ve čtvr-

tek Sotva že Kozel soudní sin

opustil ta byl zatčen a předveden

před soudce Sabalha nacel týž po
tavil jej pod '000 záruky jíl za

nřj složil jeho žvakr pan Iiver'
Dalil záruky na #1000 a #a0O0 týká-

'

jící se zpronevěření podjány
pravoikem p Veselým r řeličenl o
twtw 2aioba:b odbýváno bod dne

iv+nt a iU'Voi? ii ifioi
poit-n- o ni ♦jř-b-

doulhlk4 a

(iřtl
'ři ťřit arnsfiiké h)tvm pr4#

llomper o#k4v4n jft ď ( bi it
aby urovnal $ U r tnul hm

íďkona Jílfii ko r lti illní
esviii nriri-st-fř- i vyí-ir- '"7
j řoj Híodvé '( se fttsťťirilt

PrfUUbt If lft- - )l- -r dřliítkho
kongrMti iwftl líootptr zprávu
v fill otř íitoíl n řmrlnit kou
r 1 1 a 14 14 bv ibrtrř ítto byl i- -l

io!4n Toto posls lni trlrw ivr ll

I kofijjřss li't vinen irb'h# r"pořil
I

tmt oběma tělty a U Jduné pMítl

f#deř4Ínl konverw rníils přítomni
I

spor roiluutí

Úředfifri mezinárodní uiiÍm střiij- -

nické rozenislt V)zv4nl ks člrnlvu

aby toto připflo brnotiiou pomocí k

oloveni riesiřstl členy ortíínisace

tělo při poslední bouři f St IouíU

posiihnuvií Zirovert požádány Mt

luiské unie aby poUly seznam j

svích Melift IÍŽ buď byli zahltí lith

poraň ni aneb utrpěli hmoiiié ztráty

by tento uveřeinén byl v

ulrojnickém časopise Iledaktor té

Marshalla sekretáře t Louisské

unie v němž tento dse: 'Vítr

tie iir v i

se plnými prouuy uo aomu po ceie

dvé hodiny Já s mými dvěma dce- -

rami „kryl
{
jsem s ve sklepě a uni- -

iiďiiis n a inu iiiirsnriii wmm v iiiiiihi i" " '
bylo vodou zničeno Uosud nesly

sel jsem že bj některý z našich člena I

bouři tolik neštěstí spDsomvsi po- -

čalo se dělnictvo tirnouU nouiueao

ťt Louisu takže dělnická řemeslni- -

L ra]a mcena rozeslati vy

„„„„(„ abv
n- - - i

varovali svo cieny preu jiauuu uo i

St Louisu toněvali iiŽ nyní nalézá

se iich tam množství marně práci

hledaliclch
I

Na velkých vratech vchodu vedou- -

i ii i: ť I

cicn (10 oceiaren ciuokyh !

evnen lesí naieuuiici imion: um- -

ir t
ove miny iunoisu oci-- r

: l i Si
ecnosu uuiou uzavřeny u ururu- -

j # i i iri_(lOU (10UU S vyiiiiiJKUU uuucieui

výhním Veškeří zamOstnanci kro- -

mě oněch u výhní pracujících bu- -

dou vyplaceni dne 9 Června J i
Walter superintendent'' Výbor vy
alanýod dělenctva měl rozmluvu s

Wallerera V ffttea avsas neuoBiaiu

se mo žádného povzbuzení kdy prá
i

ce v dílnách opět bude zahájena

Henry Weisseman i New Yorku '
I 11 lu 1 okal-ulr- I

seKreir hici umuuhi ucibv m

7cukrářské unie a redaktor pekařské- -

ho časopisu očekává se do Chicaga
I

na návštěva

Unioví dělníci protestují proti to- -

mu aby práce na viaduktu na Mil- -
waukee ave konána byla ve " Vulcan

„lln2 t géUr k líililll clil ttn
len má navítíviti v té věci mayora

v!wf

C L Kvan sekretář národní unie

dělníka pracujících při tabáku po--

pirá že hy bylo bývalo CO členQ unie

usmrceno v Su Louisské bouři Těl

bratmtvo mosaznikft tvrdí že žádný

clen nepřiSe! o Život že vsak utrpěli
Hmotné ikodv

Distriktu! aswrably č 24 necxlv- i-

slých rytlřo práce ▼ poslední své

schflii zavrhla tak sváný PbiIIippafiv

dllnický sákoo ced4vno sněmovnou

'A
'

í

1

5

3

I

1

1

4
4

1

f
1

i

'i

mzda jakou povolí NeHpokojení
lělníci umístili iřed továrnou iiáiis
tohoto znění: "VeiSkeíí železářští a !

ocelářští dělníci chraňte se North

Chicago Holling Mills polcud wr
1 o i

Neunlovl tesaři ustanoveni byli k

práci v úterý na budově záp 43 ul a

Jackson boulewardu za pomocí policie
poněvadž unie lidi své vyvedla na
stávku Delegát Lewis s výborem

vyhledal kontraktora C S Mattice a
oznámil mu neprof

UHtl-l- i ihned ne li
niové tesaře že veškeré dělnictvo na
budově zaměstnané opustí plácl

Obuvnická mezinárodní unie oz

namuje svoji uniovou známkou do-brý- m

zpOsobem a sice rozdává malé

okrouhlé kousky kftže v podobě pdl-dolar- u

vyraženou na nich znám

kou Podobné oznamování díti se

má ve všech městech amerických

V dopise zaslaném ÍJ W Per- -

kinsovi plše Charl Peck sekretář

doutníkářské unie St Iouiské: Z

1000 člena v tomto mě i té nebyl
ani jediný zabit ani raněn po dobu

trvání smršté Jen někteří utrpěli

škody na svých majetcích Uudova

stojící naproti mé úřadovně byla
vichřicí rozbita a trosky t ní prora
ženými okny vlétly až do vnitř
místnosti aniž by byly koho a pří
tomných poranily"

Nová organisace zřízencQ Evyíe-nic-h

dráh bvla utvořena v Chicacu
a byl ji vydán cbarter od národní

organisace zřízenců pouličních kar
Unie tato jest výsledkem ichAze od

bývané v pondělí v Iloranově síni
od zřizencQ zvýSenó Metropolitan
dráhy Příští schůze odbývána bude
v pondělí a v ní zvoleno bude též
úřednictvo Praví ae že svolen bude
tvláštní výbor by urovnal rozmííky
mezi zřízenci a podnikately Metro

politan dráby

Chicaffské továrny doutníkářské

vyrobily 100 doutníka pro každého
mole fenu a dlte chicagské dle udl
ni koUVtora JenI privi ačU pří- -


