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vydal prooi4n( k (krrn( konvsnct

ni odbývána bude v sobotu V ní

#dřMti se má o renrgtnisaci strany

řijetí nové konstituce a zvoleni de

pgátft d státní a nárotlni konvenci

StMbrařxki demokratická mašina a

ruzi každému vyloučením ze stra

ny kdo by s itdvalií zlafřoké této

konvence se zúčastnili — (luvernér

Altgeld přijel v úterý do Chicaga

aby držel se svými věrnými dověrné

torady Tvrdí se rozhodtě že AU

eld podporovali bude v konvenci

Iloise a ie týž bude-- li zvolen na

bídne mu mlto v kabinetu generál
níbo návladnlho Ovšem hlavní věc

je budeli zvolen — Na sobotu avoláo

jest podvýbor národního demokra

tického výboru do 1'almer House a

z le splacena býti má poslední čásf

je! byla slíbena pro případ ie kou

věnce odbývána bude v Chicagu

Pluk Tanneruo v němi ná5

kandidát byl zařáděn měl své sbro

mážděnl v pátek v Effmghamu i

při té příležitosti ujal se avého

soudruha jen! napaden byl Kohl

saatem obviňujícím Tannera ze zba

bělosti a najmutí náhradníka za

sebe Piek bez rozdílu politického

vyznání svých členů vyslovil své

uznání Tannerovt za jeho sta teč

nost po doba válečného tažení a

chválil přímost i poctivost jeho ka

rakteru Odpověď 89 pluku lila

noieského jest přímým políčkem ve

tvář Koblsaatovi který neostýchá
sníiiti se a! ke lži kdy! se mu je
dnalo o to ublíiiti svému odpůrci
Ale jak obyčejně se stává ta také

tento nespravedlivý útok místo aby

byl ublížil Tannerovt jenom mu

prospívá v očích kaidého poctivé
ho voliče a marné jsou snahy jeho

nepřátel Tannerovo zvolení jest
jisto a Illinois bude si moci gratu
lovati ie v čele jeho bude státi

mu! jen! dovedl povznésti se vlast-

ní prací a silou a! k nejvyiSímu
úřadu který stát může občanu avé

mu poskytnout!

Z nepřátelského tábora V aobotn

večerni konvenci demokratická zla

fařská strana nominovala následující
muže na okresním lístku:

Státní návladní Lindon Evans

Hecorder Edward 8 Ilunt
Koroner Dr IL J Piper

Surveyor (í F Samuels

Klerk apel soudu QM Dansiger
Klerk obv soudu John T Murray
Klerk vyli soudu D V Harkins

Komisaři: J II McMahon C

0'Connell T O White K Mueller

T J Jablonski L Thomas John F

0'IJrieD Ch A Zalin I) A Knab

Petr Philip F J Larger A W'
Ilolchkiss J Schuldgen U A

SobergeraA Moulderbaser Pre--
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chodnl města Chicaga Mtlf po

platntci ra straně západní ti
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diti íet Tannrovu před veřejností

zřejmým překroucením fkt a tku

teěné pravdy a hleděl obvinili

vraždy Tom ErHkina PáU-l- é Tan

nerovy a pamětníci i dob tehdejilcb

vydali v5ak nyní na veřejnont celé

vysvětlení nebbihé té události

odpřÍMáhnutých affidavitecb a z mel

je iřejmo jak bídné zbraně cb&pe ne

Kohlnant chce-- Ii nepříteli nvéou

aíkoditi Ji 2 před nedávnem přinesli

Jme pravdivé vylíčení nebeobnny

Tannerovy proti Ernkinovi nápad

nuvíímu ho e nekerou v ruc a renl
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Vfcftkeří vědkovénicvitr-n- í e ípo
ru Tannera Enikinem a dále při

přelíčení noudním dávají Tannt rovi

▼yavědčenf že jednal jako #Utečtiý
mu! jen! chránil Jivot bv&j v ne

bezpečí Pohana namířená od Kohl

mata na Tannera nenpadá na jeho
hlavu ale na blavu útočníkovu

V jiOilctlnlm zntdlni republikán
kého ttátnfho výboru projednávána
hlavně otázka Jak opatřili černooké
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nýbrl obchodník J n! mflle měKi

věnovati vřevhen vfij ža— Demo

kraté illmoi#tí mají také kandidá

ta pro úřad preidenua Íce v oko

l Will K MorriMoua Jemul

političtí jeho přátelé chějf zínkati

illinoMikou delegaci a za tím ué

lem meíkajl zde a ním v Chicagu
Mr Morrinon zabfvá ne zde a n

příliá unadným úkolem hodlá totil
tun Iři ti rozvaděná křídla de mokra

tická a hodlá přiměli je k tomu by

podrobili politické dinciplině
eláli v demokratických řadách bez

ohledu U3 to zvítězí li stříbro íi
zlato Zlaťaři jgou víak odhodláni
k nelhorífmu a kdyby v konvenci

měli býti pura2f ni a Ktříbrňáěníci
zvítězili tu hodlají voliti pro řep
kandidáta Adam A (toodrich í

Ad KrauH zvoleni byli za tím úče

lem aby v demokratické státní
konvenci v Peoria odbývané pro
tťHtovali proti stříbru a kdyby pro-

test tento neměl účinku tu mají
ohlásiti ie zlaťařská strana výhra
žuje si samostatné jednání v pří
štlch volbách Sekretář státního

demokratického výboru Nlson

op'tně vydal zprávu z ní! se jeví
ia Allgeldtovi stále přibývá nových

příviíencflv v delegacích do kon

vecce zvolených

s Chicago sídlem národního repu
blikánskeho vtboru dosud sice ne

ní avšak John 11 Tanner a I)r
Jamieson přióiňujf no všemožně

aby se jím sulo Jim nápomocným

jest té! nás kongresník Lorimer

který tvrdí ie mnozí ze clena ná

rodního výboru jsou pro Chicago
zaujali Ve Hchfiii státního repabli
kánského výboruodbýv&né v (íreat
Northern hotelu přijata resoluce

nařizující ělenůra národního výbo
ru a delegátům stdouiikým by při
činili se o to aby Chicago zvoieno

bylo sídlem národního výltoru Vý
bor objednal té! 60000 Tannero

výcb kuortíkft k rozdělení neboť

jest tobo náhledu íe toto bude

"knoflíková kampaň volelrl" Zá

roven ve výboru polána zpráva ie
íllinoisxká delegace musí se spoko

jiti pouze se aedmi světnicemi v

Southern hotelu ao jich p&vodoS

objednala třicet a poněvadž tři
těchto mosí býti používány za stán

delegaění tu zbydou pro viecbny
pouze čtyry světnice takže páni
delegáti budou zde asi stlačeni ja
ko slanečci hx guvernér Fiíer
člen nárcnlního výboru zúčastni
se té! ponledoí schnie státního vý

borti a oblehán byl iadately o vstu

penky do národní konvenci FifVr

měl sic smlouvy avšak Žádné
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tfolený vypracoval své dobřd4f
němí s fádá l lepil sjdti-- i !s

ríbl a brffií zákony iHUtřanínl

úřadu ty řovf4c(bíi (board ol

jtialUítíon) t% xjinl niětkýcb
4rlft okrasními a oltřnřl tak

ivanlrh okrskových úřa lft S hftis

tělu sú'tftily afflaké dělnické ort
iiK s svými iHříkty coi jfst n- -

kam nutné potřeby opravy lrnl a
konečně zvolen vynoř jemni uloleno

vypracovat! n4vrhy ěelicl k Apln
řefurmé z lrova lbo systému

Idlvl i)4a nvn 1 maior svého

času bělel proti l1opkínovi a byl

oralen tu výsledek tét volby po
klá lán na účet volebních podvodů

repubtik4nská strana dala proto
SwifUiVI ještě Jednou příležitost

aby vedl její lístek k vítěznému

mavorskému zápasu col se také

sulo Přání Swiítovo bylo koneo

né splněno po volikaletém čekárí

On stal se hlavní osobou v druhém

největším městě Spojených Státa a

budoucnost jeho politická zdála se

býti plna nejskvělejsích nadějí
Poctivá rozumná a intelligentnt
městská správa mohla přinésti
Swiftovi po případě i úřad guver
néra aneb senátora Spojených
Států Vůdcové republikánské

strany radili Swiftovi aby hleděl

si vážiti této příležitosti a splnil

sliby učiněné veřejnosti v politi
ckém boji a tím získal správě své

úctu nejen u politických svých

přátel avšak i nepřátel ale Swift

pojednou jsa zvolen zapomenul

na všecko a domníval se býti ma

lim "oánbíčkem" Uez ohledu na

přání strany zvolil v čelo nejdůle-iitějšlc- h

odborft městské správy
iduis jako Johna J líadenocba

Kenta a Kerra jich! neschopnost

veřejností dnes úplně jest odsou

zena a místo vděčnosti mužům

čelo Chicaga jej postavivším splá

cl nevděkem a poškozoval zájmy

strany nerozumným svým jedná
ním Uvlo led? nelvfň lil na

é w w m

čase ie Swift odsouzen k politi
cké smrti poněvadž republikánská
strana udržováním a podporováním
Swifta byla by poškodila
svolí dobrou pověst Jen ještě
několik měsícft a pak po Swiftovi

nebude neili upomínka a to ne tu

ze pěkná

Ve schůzi illinoisské dělnické

vzájemně se podporující organisace

přijata ve prospěch kandidáta kon

gresního D W VVillise násle

dající resoluce:

"My vzájemná podporující se

dělnická organisace illinoiská při

jímáme republikánskou kandidátu

ro I) W Willse t 12 wardy vo

kongresním okrsku a uznáváme je
za schoDného k zastávání tohoto

úřadu Činnost jeho Jako obča

na i jiko úřadníka lidu odporučuj

Jej nejlépe k zastupování lida

kongresu a my slibujeme mu svojí

nejúčinnějsí podporu v nastávají
clm volebním boji"

Frank Foster redaktor bostonské

ho dělnického časopisu praví ie
osobní záAC poškodila více dělnickou

věc nežli nepřátelští zaměstnavatelé

Svatá to pravda

vQbi!C nemel ani pontu o isniuveieni

a také se o to nestaral jak jsou ve

deny Když Kozel asi viděl že

krach" jest neodvratný tu hleděl

zachránili co se dalo jak nasvědčují

různé ty manipulace čekovní je! t
výslechu účetního banky u Kozla

vy hází na jevo Ve výslechu po

kračováno v pondělí odpoled-

ne- Mezi tím zatykače se na Kozla

eu hrnou tak ie pod tíil jejich
musí mu býti nevolno a půjde li to

tímto spfisobem tu snad ani jeho

přátelé ji! nepostačí se svým jmě- -

ním by za něj skládali mohli záru

ky V poslední době vyzvednul naň

zatykač Fr Žilník z čís 1152 Saw-y- er

ave pro podvod dále A Partu- -
šek a jistý Polák Klama Předmě

tem těchto ialob jsou vesměs pod

vody a ukáie-- li se při přelíčení ie
věci mají se skutečně tak jak ža-

lobníci udávají tu Kozel neujde vě-

zení Pan Adolf Sedláček odevzdal

Kozloví k uschování trust deed a

notu lý! však ji pouiil k vypůjčení
se pencz od Illinois banky a pan
Sedláček vyzvednul si nyní zástavo
vací rozkaz nroti této bance Ilude

mít tedy Kozel opětné s bankou
r

opletání — Hlemýždím krokem vle-- 4
če se výslech Kozlův a jeho zřízenců
„ _# -- #_! I _
v souum smi suuuco Vsncra m iuy-

-

teřnň nohlrnvAn v isnu ním itenfrn
I" J 4 I

náleiející věřitelům Půjdedi to

tímto spůsobem dále tu snad celý

majetek pohlcen bude útratami toho-

to výslechu V celku ve výpovědích f

Kozla i zřízenců jeho nejeví se nio

zvláště důleiitého co by osvětlovalo

poněkud poměry padlé banky a

její tajnosti neboť Kotel

odpovídá na všecky otázky krátce

buj nevím nepamatuji ne možná

ie ano možná že ne atd Mezi vý
slechem přichází často k půtkám
mezi advokáty stran vyslýchaných a

Btran poškozených a soudce Carter
často musí rozhodovat! o choulosti

výcb otázkách Ve středovém vý
slechu t zásadě rozhodnul ie výslech i

tento věsti má pouze k osvětlen!
finančního stavu bank v a nikoliv k

sbromažď ování materiálu ka trestní
ma stihání Kozlova Na přetřes


