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maiy pane kolem vodárny byl by
pravým dobrodiním hlavně pro nmi
m'ib-- Kél m irác vflwro tohoto
aetkajl a brzkým a kýženým adarem

Vhú ilruhvm lednándii Kolo
ty diiiiiliiohry První lednánl Ko
slova bankrotu Jit nyní úplni
skopčeno Kozel porotou i smírčí-

mi soudci v žalobách naň poda-

ných odkázán ke kriminálnímu
soudu a zde odehráváco bude jed
nání druhé První nemělo posud
pro Kozla žádných tak zlých ná
(dedků Kromí nadávek sesypav- -

sích se na něj ve veřejných listech
a kromě kladeb pronesených mu i

do očí od věřitelů jež ním u

soudu dostali se ve styk nestalo
so Kozlovi nic jiného Hruhé

jednání však bude mnohem vážněj
sí pro něj Někteří lidé a mezi
nimi i právníciovšem tvrdí že Ko
zel vyvázne ze všeho lehce a že

odpyká podvody na davěřujících
mu lidech spáchané několika mě
síci ale my vzpíráme se tomu uvě-ři- ti

Nechceme ovšem předbíhat!
událostemjež přijití mají u trestní
ho soudu led tolik dovolujeme si

připomenouti že veřejnost angli-
cká jest novinářskými články pro
ti Kozlovi nanejvýš zaujata a že
asi Kozel odnese to za všecky ty
bankéře jež učinili podobné ban

kroty před ním ale buď útěkem
aneb smrti vyvázli z rukou sprave-
dlnosti Aspoň andické listy ve
směs shodovaly se v tom že v

Kozlovi by měl být dán výstražný
příklad všem bankéřům již by ná
sledovali chtěli jeho šlépělí O

panu bankéři nebude nyní mnoho

slyšet leů až dojde k projedná-
vání žalob proti němu vznešených
a kriminálního soudu ovšem že

pak nespomeneme toto druhé Jed
nání Kozlovy smutnohrv břinésti
ao nejmenších podrobností

SPOLKOVÝ RUCH

Literární tpolek letků odbýval
Husovu tryzna za ohromného uča
stenství obecenstva v Husové kapli
na Loomia ul Program sestával z

několika koncertních čísel prove-
dených zdařile hudební štolou J
Černého a i řečí přenošených na
oslavu památky kostnického mu- -

cennua neo němce pozoruhodnou
pronesl p Urban který zejména
poukázal k tomu Že národ český
první krvácel pro svoboda mvšlén

ky- a ducha a títa
_

přinesl oběti na
krvi a statku svém pro příští poko
lení
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miř# aifodf Jednu llSli tyj
iftovaiMiininovárt ? ř a akoj
Mlt 4p rm hUv ftI!i ílt
lístek ti pf - po liel1 v tehd#JK
Ismokratické ilplavt v r 15 bvl
zvolen tleném okreního útř#drit
ho vfbora za v wardu a v r I"'-"-)

movatvolen Na Jaře t T ivolen

byl za koísktora aápalního lownu
oMrJev nejvíce hlub i celého list
ki Po clýth třinácU roka své
oU hodní činnosti brl nanelvti

uspěným a nátslí dnes k nsjpřed
nějilm mulům na Jihozápadní stra
ně jsa zároveň i dokonalým utn
tlemanem ním! Je potřienlni se
setkatl Moulí nám toku zvláštní
cti soudí li anglická vře!not tím
to způsobem o Jednom člnu naší

rodiny Jenž vlastní silou postavil
id na vynikající místo jen! nyní
zaujímá

Následky Kozlova úpadku Vý
slech který byl veden u soudce
Cartera za příčinou objasnění ílnan
íního stavu padlé banky prohlášen
ve středu za ukončený Výslechem
tím ale finanční stav osvětlen pramá
lo poněvač po celé jeho trvání pan
Kotel trpěl náramně krátkou pamětí
Na žaloby vznesené na Kozla velkou

porotou pocta ven týž pod $10000

záruky již za něj složili pp Layer a

Vesel Žaloby tyto projednávány
budou před soudcem Tulbillem u

kriminálního soudu ale čas kdy ee

tak stane není dosud určen Ve
středu čekalo na Kozla opět nové
smutné překvapení Vycházeje ze

soudní síně soudce Cartera zatčen

byl dvěma výpomocnrni šerify na

obžaloby vznesené nad pro krádež a

spronevěření Tedy čím dál tím hfiř
Kozel má už kolem aebe tolik kliček
zákona zamotaných že se z nich
nedostáno ven za dlouhých pár
roka—Předešlý týden rozhlašováno
že velká porota vynesla též na po
kladníku IlinbV VilnroWI AT— - — — — -- ¥ " T VWVIBKVUU UVV

žaloby avšak Cech Tichý jenž na

porotě též zasedal to nyní veřejně
popírá ad sám byl dříve zprávu tu
na veřejností vynesl Je těžko nyní
říci kde jest pravda a musíme to
ponechat! budoucnosti k vysvětlení

Kroky redou k cíli Výbor kte

rý pracuje horliví pro zvelebení jiho
západní části města sestávající t
pp Štěpiny Kleňky Ludwiirse J
Dvořáka P Uenneberry Salze liu- -

ckermana a Hocha navátívil v pondě
lí místopresidenta společnosti nouli
čnlch dráh západní atrany JPareon
ae aby Jej požádalby vydávány byly
přestupní lístky a dráhy na Ashland
Ave která končí na 22 ul a počíná

opět na 37 ulici Tarsons žádost

výboru pozornó vyslechnul načež se

vyhovil že osobní o tom nemůže
rosbodnouti "avšak předloží tuto věo

pretidentovi Yerkesoví Při té při
ležitosti ae viak rozhodně vyslovil
ie Jakmile ordinance poolujícl pro
dloužení koleji od 23 ! po Ashland
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Hvmt0nŘ neštěstí prý lidi msii

selou sbliluje a je lo také skutečná

pravda Před čtyřmi roky bylí
líill a CleveUnl nesmiřitelní ne

přátelé a dnes líill lámal za Clave- -

íanda dřevce aby dostalo se ma

někoiik drobtů pochvaly ale nad ar

mo

John It llc Lian z Ohio jeat
za znamenitého obchodní-

ka a pověst tu vším právetu doká-za- l

opětně vysloviv telegramem
své rozhodnutí že nepřeje ai de-

mokratické nominace za místopre-sident- a

Nechtěl patrní platit za
něccco by mu byl lid nikdy nedal

Co je moo to je moc Nejen že

si noviny a občané tropí legraci a

našeho šéfa policie teď dělají tak
i pání zloději Onehdy vnikli do

bytu jisté paní Uossové a zde za-

nechali list psaný správným ši-

beničním humorem v něm! ke
konci praví že pokud ae týče jich
adresy tu prý lze naléztí u pana
Jladenocha Teď je ale ji! nel- -

vyšší čas aby pan ebef vrátil ie k

senu a slámě čemu! lépe rozumí
nožů pohcajtství

Nyní opět se mluví o odstoupení
policejního inšpektora Shea Bo

hužel jen mluví neboť ke skutku
so pánové stojící u točných llabí
odhodlali nemohou

V BaoAcii českých počíná se

rozednívati Lid prohlédi a šma-he- m

opouští řady demokratické a

vrací se k armáděkterá! na podzim
bude zápasili za vrácení ztraceného

blahobytu Kpoj Státům Známe

příklady Že i demokraté více ne!
20 roků v službách strany této sto

jící odvrátili so od ní odporem:
Neboť do té shnilé atrany aby

brom
to povídá té! Í i Emma "itrýtu"

Ilrown

I 1'OMTílil sobě William Iíryao
být presidentem to bylo by "fajn"
však jinak smýšlí americkt lid

McKinleyho chce presidentem mít!

Havan rozhodné se prohlásil U
nepřijme druhou presidenukoa
lhůtu Nač to abytečné namáhání?

vždyť dělá ai abytečné laskominy i

na prví

Obeanl podporujte "Pokrok
Západu" jed In zánadnf repa~
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(Mtnu oliM I
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takléi !oi #Ji oviriiirt vftíj
nové vlti a Diřr rodinám a volili
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Vfkonný vfborí

Er'iieř V Jth%n Aikfřimn
Mma Prftíi Ibruíka Mduia

V ůtrý zahájana byla núrth(
deu-oiralit- konvent1 Ittcr&l

e'Iá Americe očekávána jt vel-

kým napřtfm pokud ae týč výId
ku kandidáta prí(]nlitvl Při
oltvřenl thh kuovencot uJ4Iy ne

hroioé íavinřní h!vné
Dfwroyilnjm rMktiťtn jořihti'l!
by dř otevřťňy bjrly tcpré nřko
lik minut před tabáienlrn kun věnce
Klmu g pocitku byl tak veliký U

iředeI nérodnlbo výkonnťho výbo-
ru muv povutiti najomeneuti
davy k oř4dka Z kandidátů pre
idetitskýcb rotvÍMoje Jilaod dou
tiřjvÉlSí tilu a guvťrnir Stone vfldco

pretidentokého 'bomu" Hlandova

tvrdí že kandidát jebo svolen bude

při třetím nb čtvrtím balotu N

proti tomu přátelé druhých kandidá
18 Boiene a Bryani pracují ne

únavné aby podkopali naděje Dland

ovy a tvrdí e íe z clého tohoto

boje muže vyjiti vítězně mni jenž
nedral ne v popředí a eice nycřjií
mfdtopreiiident Stevenaon Delegace
jllinoieká aspoň i ftánti jest proň
nakloněna a blavně ti jež jnou ayti

Altgldova bobování V demokra--
tické atraně illitioiHfkó po6ín& e vy
vinovati tajný odjor proti nynějSímu
guvernérovi který chce býti celou

stranou nám

Národní demokratická konvence

jest akonftena a ac zlafaři v konven
ci této úplně poraženi a neoditěpili
se veřejní tu přece avýra adržením
e ph volbě kandidáta pretddenttvf
mfstuprenidenUtví ukárali že ne

souhlasí a platformou'konvencí uři

jatou a ve v níž aúěaNtnili se

veíkeří předáci alatoměnecké atrany
utieneno co nejdříve nraditi e o

krocích jimiž alatoměnci ubírati se

mají v budoucnosti Whitney líill
a jiní přední politiiové demokratické

strany hráli v konvenci této velice

smutnou úlohu a olova jejich sanikala
meii davy stříbrařo jako slova vola

jícího na pouiti Také illinoinká de

legaoe ke končí konvence nehrála
úlohu o mnoho lepAí Z počátku se

tdálo ie Altgeld drží klíče k situaci

a že on a delegace sa ním stojící bu

dou míli rothodné alovo při jméno
?inf presidenta lo stalo so Jinak

Altgeld postavil se na stranu "střibr
ného Dicka" Blanda a setrval při
něm donutil též i delegaci svoji
aby vytrvala a obrátil se teprvé k

Usní CryanověkJyl vidělfe veike
ré naděje na Hlandovo nominování

joo marný Hylo to přílií poadě a

ucirgKe liiiuuiitKa UHHIU VQUCI rOlO
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íi Jt 11 pnřy jodifibn
pl#l I Ji 0U'iIdj njlp
KIIt tfuífii (Md řt!íL'Mf nfho

voliíta dornokralíi ké strany
iřlká tu ba drubó Uvl' f hháiljl
kti pomM i h!vnA fiacmii yivr
iru Altl lvi llrrr M'tinárý
íiar bi-tii-

ký llatbuba Nf wvorskt
MHunM t)UI j bdi'i lo svých apra- -

vo hJJaly přiiill Mta náhlly
o nairm gtivřtiřit a týl Křpokrytr
vt ládříl a (aktu i

Mr Altifld je veliký mul n

nejí ubdtvulnnluý mul 1'oaoroval

J#m jej innobo let a mám JJ oobnř
oř Jent mým vdmi dobrým přitelern

NatoMoxt rjsvťlluje svoji tná--
miwit f Allgeldem tíklo:
"On Jot ělenem srxjlku v Cbicasu

k němuž náleží mnoho mých přátel
socialisto a anarcbiitft Znie Alt- -

g?lda velmi dobře a oceňuje jeho
slnžby prokázané anarcliimické stra
ně dovedu ho ocenili úplně Jest
málo mulii j mu podobných Tato
aem Jest plna obyčejných lidí An- -

archiíité milují abožňují a clí Alt-geld-a

ta služby dříve jim prokáaanó
a ra jeho zdravý úsudek On jest ro

reným červeným republikánem ne
dle amerického smyslu slova ale
dlo francouzského"

Altgeld se ai ta toto odporučení
tuřivého Křiklouna anarchUtického
zdvořile poděkuje —

Jeden z bývalých vfideft demokra
tické strany v Chicagn John 11

VVaUh se vyslovil že volili bude

pro McKinleyho a Že kandidát reuu- -
bUkanské strany zvíléaí v každém
severním státě výcbodnó od řeky
MiMsouri většinami daleko převyíu
jícími volební výsledky dosavadní
h tím každý ovsem souhlasí

České voličstvo na severozápadní
straně v 16 wardě usneslo se žalo--

žiti republikánský klub v němž by
se soustřeďovali uvědomělí voličové
čeští a připravovali k příštímu vo
lebnímu zápasu První schůze od

bývána byla v sobotu dne 11 čer
vence v místnotiti p Ant Broma na
Emma ul za dosti četného účasten--
tví a dle výroku občana zde roku

jících lze soudili že každý jest syt
dosavadní demokratické vlád v rři
níž každý af obchodník aC řemesl
nik ať dělník pouze trpí Za před
sedu zvolen p Antonín Hrom jenž
po více než 20 roku byl véren demo
kratičké straně ale vida konce ku

kterým tato spěje nyní dal se na

pravou víru za tajemníka p Hák
Příští schůze odbývána bude opět ve
11 dnech

Která HÍrana pNnftfe la yždy
laliobyt americkému lidu? Stra
na rppubllkánhká ! Pokrok Zán
ulouill od doby založení nrého
►drané tto buďte toho pamMUv!
a odbíritfl a d nnriiitif Hat

pranijíc fpro vítězovi utranr jež
přlneno nám AťatttnřjSÍ Imdou- -

!
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