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Ařtbeř ave a zle inul s platit
nov jsidiiA tbeelí s í lovk tlisl!Í
d-- i Town 'f Lake Při dnelnicb bí I

nýi-- mzdáeh jest takové vydání pro
dílníclvo břrni'bsm kdežto obchoď
nictvo by opít tiskali spojením tím

na novím přírůstku odWrateln kteří

by pohodlný ni spojením vábeni zaji
sté často zajlždílí ri t zápa lni str um
do velkých ceskýib oltthoda nyní na
lllue Island stan svflj majících

Pko riuvbv prý se lidé nejvíce

hněvají Tcho důkaz přinesl nám

nejnověji Slovan Americký Puvě-d- íli

isme minule že od něho neoíe
káváme že by zásada a přesvědčení
byly u ucho mocnějšími nežli stráni

ci ví Slovan so sice hněvá že jsme
pravdu pověděli a odbývá nás že

jest to jeho věci co za dobré činili
utná i doznává že prý na vzdory
Pokroku Západu setrvá věrně při
straně demokratické háje měnu zla-

tou Proč pak na vzdory uám'í

Proč se durdit když my jen pravdu
děli? My ovsem s vývody Slovana
nesouhlasíme My máme za to že

nejsou tu voliči a časopisy pro ura-

ny nýbrž etrany pro voliče a časopi-

sy My inámp za to že strany jsou

poue jen proto aby jejich prostřed-
nictvím došly náhledy a přesvědčeni
volič A platnosti My matné dále za

to že nezáleží na tom jak ho která
strana nazývá nýbrž jaké jsou její
zásady a že povinnosti každého svě-

domitého časopisu jest přidržeti se

té strany a jejíž hlavními zásadami
souhlasí a o nichž je přesvědčen že

zemi K blahobytu povedou Nuž de-

mokraté v této kampani považují otáz-kustříbr- a

za nejdůležitěji! a od ní

budou letos očekávati tu spásu které
nedostalo se jim od jiného jejich
bludu od zrušení ochrany celní

Jestliže strana jest pouze jen pro-

středkem jimž domáháme ae splnění
našich snah a přáni pak dojista kaž-d-

ý

kdo v neobmezeném ražení stři-hr- a

spatřuje záhubu země má sva-

tou povinnost aby té záhubě přede-

jel připojením se k té straně kteráž
této záhubo odporuje a nenapomáhal
vrhali sebe a zem v tu záhubu kte-

rou očekává nadháněním té straně

jež záhubu tu na zemi přivésti chce

My máme za to že len takový volič

který svědomitě jedná dle evého

přesvědčení a hlasuje s tou stranou
která jeho náhledům v hlavních vé

cech odpovídá činí avou občanskou

povinnost Kdo jaKO ovce následuje
berana i proti svému přesvědčeni
nedává si vysvědčeni uvědomělosti

občanské í pravým skutečně

vítadnim demokratům jda zásada

nad stranu toho důkazy může viděti
na všech stranách každý kdo oči ne-

zavírá Tak ku ř N Y Sun o

jehož demokratismu snad nikdo ne-

pochybuje praví o stříbře: "Jest to
v tpodstatě otázka nepolitická ale

příliš důležitá než aby při volbě

byla ignorována Jestli otáz
ka svobodného stříbra předložena
bud ve volbě jděme ji vstříc a
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řtávky j" dvojeno!! zbrtnf
která raní loho n ní bol t nswb

řna i ťdn jriil ji vede Die

tiistiky bylo i- -í r I""! v flk
tVrt stáv k v tiíehl :t"Ht6U díl

rukuv poblo příx % itráta n mtdl
ohnáleU ♦ pnHiTM-- zsmístnava-tel- é

fttproti iomi itratili pourn 12'
mmjimij V lom nejsou zahrnuty
ztráty píiobenij vyvržením dílní
ťivs (loc kont) za tutidobu Zfinano
ního stanoviska ledy jsou stávky
roího liií p-

- h)biioti zbraní Htávka
v železárnscb ehicagskch neposky

tuje pro dílníclvo ty iiejrSžovíjši
nadíjo a přete snad by se nalezly
níjské prostředky jimiž by se Jaly

spory rnezí dílnictvem a kapitálem
smírným spftsohein vyřídit Ilrook

lynska společnost pouličních kár se

uchopila dobrého prostředku aby
přivodila mt-z- i sebou a díluictvem

pouíkud přátelštější poměr Usta-

novila kapitál 110000 k rozdílení
mezi zřízenou dráhy vyznamenavší
se vířnými a účinnými službami bí
hem roku a oznámila zároveň ie
fond tento bude stále zvětšovati

Výsledky toho jeví s blahodárným
spAsobeni Dle zprávy presidentovy
zřízenci dráhy chovají se nejen na

proti obecenstvu mnohem šetrníji
ato i naproti řiditelstvu dráhy Za
měsíc pouze tři řidiči motoru (ze
1600 zaměstnaných) byli propuštěni
a oněch 110000 jeví prý se býti v
dobré vynttloženo Od té doby co
fond tento založen tu počet neštěstí
na pouličních kárách se přihodivších
velice klesnul a společnost ušetřila
několikráte oních $10000 na od
škodném které dřivé platili musela
obětím neopatrnosti Plán ten

se pro veškeré závody
totiž aby zaměstnavatel hleděl od
měniti věrné a poctivé služby dolní
ka dle zásluhy a zajisté že bylo by
pak méně stávek a méně hořkosti
mezi dělnielvem a kapitálem

Výbor representujícl řemeslni
ckou a dílničkou radu odbýval ní
kolik konferencí se zástupci velkých
pivovaru chicagských za příčinou
aby pivo plněno bylo pouze do sudu
zhotovených uniovým dělnictvem
což výboru též na všech místech sil
beno bylo

V poslední schftzi Americké fede-

race práce přijata byla resoluce vy
slovující se proti zavlekúnl politi
ky mezi organisaee dělnické a preB
Gompers rozeslal též v příčině té
obížnfk v nímž varuje unie aby
nenechaly se podřizovat! politickým
vlivům

F H McManus člen výboru pro
uspořádání dělnické slavnosti na
dělninký svátek rozeslal obSžníky na
veškeré organisace dělnické žádaje
za přihlašováni se unií k velkému
průvodu

SciiNKKiiKuoiíu tí svým kontcBtera

proti Meekovi nepochodil No nio
neškodí Čae přináší ruža a snad se
dočkáme toho kdy l 8 warda ze své
dmeokratickó slepoty prohlédne

Pltaovji'K Flllows ts sthSil

ltomňf plikl vt své pří

vipoiofne J by ftwten byl opstti
demokrati' koi ttrtnu k l)by Uto

pf'l!áila # pro olhlijou ražbu

stříbra H olpustrtím rifbyly toslie
kroksltll?

Tilluan len dlouhý" a AU

geli "krátký' v demokratická ná

rodní konvenci Whitnsy a llill Jmiu

ildno:b a IShea jež toho dlouhtho

a kátkeho thlíji přemfní al ne-

mohou

Tak frtrir žaloby již ju na

Kozli velkou porotou vznešený
Kozel ve stém "truhlu" tuá aspoň

tu jedinou útěchu že strhl sebou

d néj také svého pokladníka

Altoild jest pánem v illinoirské

tlemokracii a chtít být též pánem
v národní demokracii aviak poho-re- l

ýtádný div i v demokratické

strané nalézají se muži a ne loutky

Tuhle před policejním soudem dvž

řeslé "paničky" poctívaly se tako-

vými jmény že i soudce jinak dosti

otužilý másel si při tom odplivnou-t- i
To ovšem ani mnoho neúčin-

kovalo na mravní cit léchto "dam"
takhle — pétadvacet bylo by snad

mílo lepší účinek

Jakýs Antonín Nevšímal stal se

pjednou vyvolené tvého srdce

nevšímavým a z Milwaukee íouk jí
do Chicaga Ta však za čas evého

pobytu zde stala se již energickou
i vydala se za nevérníkem do Chica-

ga a vyzvednutým zatýkačem při-

nutila jej ko všimnutí si oprávně-

ných její nároků Nyní jest s nich

již párek Nevšímalových Zdali

ale ten manžel bude všttnati si

manželských svých povinností to

je jiná otázka

ZXležITOUT velké důležitosti hlav

ni pro obyvatele západní a jihozá

padni části místa počíná se díky

energické práci níkolika mužft opít

projednávali a doufáme Je výsledek

práce léto budeme požívat i již v

několika měsících Jedná se totiž o

kýžené spojení mezi stranou západní
a jihozápadní po kterémž jil děl

nictvo a obchodnictvo dlouho ale

marně toužilo Jil před několika

lety když utvořen byl v Apollo Halí

klub pro opravy a zdokonalování zá-

padní strany města ta pan Štěpina
nroíírale dobře důležitost tohoto

s

spojení navrhl resoluci žádaje aby

se ředitelství pouličních dráb západ- -

ní strany upozornilo na důležitost

spojeni Bloe Island ave Town of

Lake Kesoluce tato byla jednohlas-n- ě

přijata ale ředitelství pouličních
dráb stavilo se ovšem t příčin po

chopitelnýcb na odpor Teprve nyní
tato důležitá otázka vyvolána opět
v život a zdá ae že přičiněním pp

Kdtrt vířiteM K"il iu!ik --

bádrovali" dU víatftfch J'H' lov

"a dopřáli mi ím-- i ta j rý by s#
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j tj # r - i ?
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bu e rneí lím r4t til a n

jK)olím# VMjťi
My náiodem Jmi boluhíífin

pMloví chvtliixnárnéu tik iraf

Jíme holoubkové proti ci!m

tik }roti Mbi — vlci lravi

ČluKá wl-cno- t budu milí opí t

1'řllfliťMt pobavtti mu pikantním

lenkpn roivolem Ado tiková irn

iki — íáulfrka bývá přliinuu tunoha

Hrubia"

ZurAMKX demokratická ligi v

Chicaga probudila nu oH k životu

t prohlásila že butle iiáli'lovati

Wbitneyho! Kam? — Patrní1 k nt

jednoty demokratické ttlrany

VkimIhtr řádu Iiytířů
Práct-niťik- á

tde v Chicagu aby krotil

prý opottici dílničkou proti inohu inu

kandidáta demokraci- - IÍieovi Nač

to namáháni V Jentli ekrott njitkou
tu organiaci ta nedovede ikrutit

ohromnou amerického lidu

který dnen ntojf v neumířitlné opoíci

proti demokratické Htrane

Jcdkv n £ampia praví
2 demokratičtí ilatiři maji jtAté

několik tajných piáno jimiž cmocnl

ae prý kontroly chicagské konvence

Jen aby to nebyly takové tajné plá-

ny jako — lienedekovy My Čeíi

míli a nimi hrozné smutnou ikuňo-nos- t

I

CuCVKLANDMKt PLAIN DKALBK

praví: MVéo stříbra vah ne v před

jako mocná Knihová koule"—A ue2

e dovalí do Wanhíngtonu tu ro

taje l

PahI Kuajemka' která jak zná-

mo uprchla a lékáruíkecu UojMnov

rkym zažalovala teď svého muže pro

Oputiténí a soudce jí také prozatím
$25 výživného Podivné

rriřknol
spravedlnoxti americké

ale tohle "bítuje" vickol

Chicago je New Yorku trnem v

oka Tento týden jakýs Karel Holi

man klerk v grocerním obehodé

itíp s kasy svého pana 25 a koupi
si lístek do Chicsga cbtél dát New

Yorku na vždy bobem Ale uuilý

grocerák jeat nepřítelem Chicaga a

rothodně staví se proti tomu by

obyvatelstvo Jeho bylo rozmnoženo

proto nechal Hoffmana stíhali a

aatknouti Kdyby prý klerk chtřl

Íeti
nžkam Jinam ta jistě by mu to

odpustil ale do Cbícsg? Nikdy!

NXí r"rtiitri llínrf niřimnř
! řc i'ií ii f)jii j((ni rii-r- kf lni

l'Oihry tl' J# jioiufry ty j'
! iruvfii tk"v4 jak vv Francii pít dl

vyukitutfin rvlu' Pan

fKiitinitr in 4 ibytfeťcé strachy a vidi
fi-- na #třř kt-r- tam i Bolu

bk in lo birolfiti'h filrb to 4ni jíl
jctt 4 Hiříi a jikd u vtlkó rcolu- -

ci v Frci vriiily # Joby !&y a

ino í ta Najolcona I
(
Uk také vrátí

Nijolfoni jh MtKinlejm Aiiii-rii- e

duby bf falíbo rc'xkílu a blahobytu

To je tibiT že Kozd má roby

Když už následoval mé Šlépěje proč
nenásledoval mne též lo — Kanady?

Drábek

Demokrat! víří v stříbro jako v

jedinou svoji záchranu H pánem
bohem ať véH v listopadu se pře-svéd- óí

ž stříbro jet skála kterou

američtí voličové bravA rozdrtí

TtniK Ykkkk nechal svými nad

bořicími přckaztti schůzí rnttjiu-l-

pozemku nw Congres ul a (kalifornia

ave a policie rozhodní" odepřela za

kročili proti drzým vetřelcům Žádný
div! Pm Yerkes jest v Chicagu vfte

mocný pán který pomalu bude i

vládnout mřtem

Tkiv snau po tolika mísících

při j ie naAu policie na stopu lupl
čflm lakomce Hchrage-h-o který byl

oloupen o 150000 v boodech Ale

toliko náhoda přivedla ji na stopu —

vlastní důmysl nikoliv

NaIe Lol'1'ElE v obchodech čítárno

již na tucty Nu zachová--Ii nám

pámbu pana Badenocba a inspektora
Hhea tu přivedeme to na sto

''Nebít pat zlodíjS nebylo polí-cajtf- i"

praví pan Inspektor Hhea

Inu teď je ale otázka co by ee ob

Sanstvu lépe vyplatilo? Vydržovat
zlodéje aneb policajty?

"Velký" Tillman přijímá cbícag
aké novináře leže v posteli botama
na nohou v pokoji najatém ta #10

denné při tom zaklíná veškerý pře-

pych Také jeden a técb "proroka"
a nichž slovo a skutek se rozcházejí
od 'sebe

WflITMKY teJy přece přijel do Chi

caga ale tentokráte nepodaří ae mu

rozvaděné bratry demokraty spojili
v jeden celek jako před čtyřmi
roky Tenkráte byl obroditelem

svornosti nyní bode asi její na


