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O KATOLICKÉ SMKENSKÉ JEDNOT I

vynesl!!) Amerikansko Slovrnských
Novin soudce Ewíng v Pittsburgu
rotsudvk že prý taková organizace s

lakovými stanovami jaké mu byly

předloženy neměla by nikdy býti do

volena v této zemi neboť je nesluá-n- á

nevlastenouká a neamerikánská a

protivná duchu i ústavě Sp Státa a

zákon měl by tu prý rychle zakročit
a organizaci takovou rozpustit — V

ohledu spolčování jett nám m velmi

mnoho co učiti Víme z vlastní

zkušenosti že starší organizsce če-

ské jichž hlavní úřadníci považuji
se za výkvět veškeré moudrosti od

pírali vyhoVěli zákonfim myslíce že

jejich vlastní v&le a spolek který za

stupují jest nad zákon Není nám

známo z jakých příčin byla ona kato

lická jednota prohlášena soudem za

neúnavní ale kdyby některé z po

dobných spolku soudem rozpuštěny

byly snad by nedoučeni mudrci při—

ili k poznání že zákon v této zemi

jest nade vše

Slovan Americký puý si posud
hněvá a to proto prý že my pomíje-

jíce dawich jeho důvodů paroduje
me s věcmi bezvýznamnými Tou

věcí "bezvýznamnou'' jest Slovanu

otázka stříbra kdežto těmi hlavními
(3 Svody jest prý že strana demokra

tická není pro vysoké clo pro prohi-bi- ci

a pro obmezení přistěhovalectví
a píše dále: "V Americe je teď

bída mizérie Myslíli velká čásf
národa Ze se té mizérii odpomůže
stříbrnou ražbou — nu tedy s pánem
bohem aC se to zkuai HOře proto
snad nebude nežli už je Zkušenost

je učitel nejlepsí a otevře průhled
do lecjakého bahna které je tou pra-

vou příčinou nynější mizérie a o

jehož zúrodnění horlivě se starala a

stará strana od které by se Pokrok

Západu ani tenkrát neodtrb kdyby
se prohlásila pro svobodnou ražbu

stříbra — My ovšem nemažeme za

to že Slovan hledí jiným zrakem na

věci nežli my a nežli celá demokra-

tická strana kteréž věrným otrokem

váak přece jen s&alává Skoro celá

polovice platformy prohlášení zásad

strany demokratické jest věnována

otázce stříbrařiké avšak Slovan na-

zývá tu olázku ''bezvýznamnou'
Na tucty čelných časopisu demokra- -

oi4ih stříbři i Mj HťfitjJi a i

plí'ísy 4 fřb}4 dm'lMi4 l

tt ťivni ji oláikt ti fivf intm
no Abf srn H líswill prstfí To

jl m4is (ti i4vIfi4 l# řť-fi- - f of

Iiliř4i Ot4iky iftnU ku sfin4
fntÍrttrtt4IH ři4!l ly o inUttt pro

ďrtvkMdfWU kftlt l4(4 I k ll
hf hl4 ln byl iiliotsft mntf r

lřftti Tatrt ot4k mf býti t
řtáňt J Iřtofi pravily i ronit Jil(-kólivl-

N#ní to f't 4 si 's it%túfw
Na 4lřfií ( nsni4 by 4 br4tiiffl
ani nt okamlik Jt řililn4
o(4tka tať krMí kd a poiif d

mokft4 ktřm Jl# ř }h iim4

nt I iifífHi Asmí st JI vyhýbat)
— — mi fpJif s }thnf( (ry

ptřill folii popu!Í4tkk4 ťbtttf
ktr4 t km tí! 44 strtny a i" mohoi

puí# Mit4ftfi pro MeKliil#yli')M

Vík Stovtnt jt tu ot4ikon

litýintmnoii Ptlrno 1 Hlovsn

lvřl shroiitl s Komárt

!t 'lknotitt velblmilt Mlovtn

4m uihávi a aint! UihWIu
k'4( 1 to r nyní drtiokrlkká
trant p'}!tji uvrhn iml do

miirrls 4fokrit vltli nlli di jtk4
uvrhlo ( ru4rní octrtey ctní ale

proto přece bude o uvrlnl t mlirí
n nárrul pftsobiti podporováním

trarty dftnokratiťké K Jyby tlitfl
Slovan Americký protříli si trak

My by byl mun-- l ptJtnatl Ž# té

nyní-Jí-t bídy a min-n- t jest v první
řadě a především vina ta jtho blaho-

slavená demokratická strana a Jjf
politika a věru že očekávali Jmo o

něho více rozumu nežli odevzdání

se do vůle bolí a odhodlán órnyt!
zkosili to a tím o čem jil předem

jct přesvědčen že je to záhubným

Myslíme!! národ americký měl dost

na jedné zkoušce a přesvědčil se že

hůře jest zlo odstranili a zemi blaho-

byt navrátiti když pochybeným kro

kem do bídy a mizérie uvržena byla
nežli blahobyt v zemi udržeti Aby
se nemusel Slovan hněvat že si ěcb

jeho hlavních důvodů nevšímáme

tedy mu připomínám Že jeho vlast-

ni strana ve své platformě nevěnuje
ani čtvrtinu tolik místa všem těm

jeto hlavním důvodům dohromady
co věnuje tomu jednomu "bezvýzna
mnému" pro něho Dovolujeme si

jej upozornit Že nemá ani slova

schválení platforma demokratická

pro nynější demokraticky zákon

celní a staví otázku tu až na druhé

místo Ohledně přislěhovalstva snad

nečetl Slovan platformu strany své a

tedy snad ani neví že požaduje "za

mezení přívozu cizozemských dělníků

žebráckých" což ovšem znamená

pouze jen zamezení přistěhovalců a

nic jiného a v té věci jest tedy zpáteč- -

nějši nežli strana republikánská
Konečně co se týče prohibice jest
Slovan Americký dost starý aby
věděl že v národní politice v žádné

straně otázka tato místa nenalézá a

jest tudiž Um se pouze za vlasy přita-

žena Nám ovšem nio po tom není

zdali chce Slovan býti otrokem strany
a sváděli vohčo ku hlasování pro
stranu tu proti svému lepšímu pře-

svědčení a v tom vědomí že to je na

záhubu všeho obyvatelstva ale to

již nám musí dovoliti abychom naše

Čtenáře na jeho nedůslednost upozor-
nili Naše čtenáře nepotřebujeme
snad teprvé ujištovati že by Pokrok

Západu vzdor tvrzení Slovana Ame-

rického přestal podporovali stranu

republikánskou když by tato přijala
za své zásady hlavní něco co vedlo

by ku zkáze země a obyvatelstva

My nepo važ ujem sebe za nástroj

strany a nenecháme se používali a

zneužívat! ku cílům jakýmkolivěk

nýbrž považujeme Uranu na nástroj
k dosahování takových cílů o jichž

prospěšnosti přesvědčeni jsme a

stranu podporujem proto jen aby
těch cílů dosaženo bylo Jinak jest
ovšem a lirty demokratickými nejen
se Slovanem nýbri i jinými Tak
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To idi jbtI nVhtlo Aur m4rid
ní konvence odmítnula pochválit!
pntcídenta vé strany ! To se stalo

teprve
k-t-a páně 00 Před ětyřmí

lety jáali iJfinokraté Four Year
More of ÍJroverl" a letos v konvencí

zamítnuli návrh inřjící: "My schva-

lujeme poctivott odvahu a věrnost

nynéjií dťmokratickó setněsprávy"
— BuiI není Clevtland demokratem
aneb konvence minulého týdne nebyla
demokratickou

Jak křísne vzrostá nAi vuti

mysl a obchod o lom podává zprávu

íasopis American Wool and Cotton

Iíeporter Jak známo hlásaly de

mokratickú časopisy před čtyřmi
lety když nebude clo na vlnu když
budou mít továrny suroviny že budou

moci závodit s celým světem a zabez-

pečit dělníku stálou práci Zmíněný
čaMopis podává zprávu p 1 4 továrnách
a sice že v jedné započata byla prá-

ce v druhé začalo se pracovali ale

za sníženou mzdu a ve 12 byla práce
zastavena

KDTi HT PIJiíZE BTLT LACINÝMI

jak nám stříbraři slibují když by

měly cenu jen poloviční a každý by

jich dostal za vše dvojnásob než

nyní jaký prospěch by kdo c toho

měl? Když by každý dvojnásob vy-

dělal a dvojnásob vydal co by tím

vyzískal? To jsou ty samé staré

sliby které jme slyšeli před čtyřmi
lety Tehdy demokraté slibovali že

bude vše laciné ale dělníku slibovali

lepší mzdy a stálou práci a rolníku
dolar za pšenici 1

Sliby letošní spi
nily by se ještě méné nežli sliby

před čtyřmi lety

Pil NKDivNtM VfnOČNÍM SJEZDU

lékařů v Montrealu byla mezi jiným

předložena zpráva 600 lékařů ve

Spojených Státech a Kanadó o jejich
zkušenostech s 'anli-tozin-

em proti

dyfterii Dle zprávy té léčeno bylo
celkem 5794 případu dyfterie z nichž

pouze 123 procent skončilo smrtí

Kdyby ze seznamu toho vypuštěny
byly všechny případyv nichl antito
zinu použito bylo až třetí den po
onemocnění tedy ve případech zbý-

vajících obnáéela úmrtnost pouze 73

procent To jest dojista důkazem

nezvratným o prospěšnosti antito--
zinu

V KONVKNCI NA RODNÍ MINULÉHO

týdne byl kandidátem mimo osmi
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NA B-it- ttl DEMOKRATICKÉ KUN- -

renca potrúla Zavrhnutii l{lanh
IJoího a Ulackburna dala yčtíinu

Bryanovi
ŇlWYOKHKÝ ÍKSÁTOK llllL HVtl

opravit své okřídlené slovo "J& jem
demokrat" a muaí udati je-l- i bílý

neb žlutý budeme-l- i cbtét vřdřt kde

stojí
DlMOKHATICiíX tXíADA SVOBODNÉ- -

ho odchodu a avobodoé ralby stří-

bra mámeni pro třída dělnickou

znehodnocený dollar a delší dobu

pracovní

STRÍBEARSK0 DEMOKRATICKÉ LIhTT

hlásají že demokracie byla v Chicagu
movu srozena To ovSem znamená

že stará demokracie i se svými záha-

dami tam zemřela

Před 35ti lity ovkhli jiíkí de
mokraté zemi v dlouholetou krvavou

a nákladnou válku a Uď by chtěli

nvrhnouti ji pomocí otříbrařství ve

všeobecnou záhubu a zkázu

V MINULEM CÍ8LE NEDOPAT&ENÍH

při skládání forem přinla naše no-

ticka psaná v odpověď Slovanu Am

kam nepatřila totiž do "Drobných

myšlének" z Chicaga což tímto na

pravou míru uvádíme

Oznamuji si vtxalezkní jistého
léku proti Šílenství Na neštěstí
přichází nový vynález tento příliš
pozdě ne! aby pomoci mohl tam
kde nejvíce zapotřebí by ho býva-
lo Jet již po konvenci chicagské

Dli tf radních zpráv vzrostl an-glick- ý

vývoz za prvních pět měsíců

tohoto roku o plných 10000000 1b

t iili $50000000 kdežto přívoz
hlavně cblebovin klesl o 17400000
A tak punobí ten demokratický celni

zákon právě naopak než bylo slibo-

váno

Mtšlknka sokolská" ujala ib
jak se zdá trvale mezi Slováky Ame

rickými neboť dne 4 července žalo- -

Zena v New Yorku SokoUká Jednota
Slovenská Prozatím založanv 1nn
sokolské sbory v Chicagu New Yor-

ku ťridgeportu a Jit PJeasant Pa
na zaar

ktřl k ly pro áfad Un ntrfiil bylí
PrnrnJrrté s(4řl rUh ktř( k ly nt

přfsí lntky stito bylo při

Jojieb lto'i(nl hň rokY Nejmi!
4(m m tioch byl V M Hrant ktfýl
mil víku 47 roků a iiejttarším byl

Jiinft {ucbann j 61 roků s(4r

při vém nastouptnf llrysn vlak

byl 34 roků et4r v minulém břt-tn-

narodiv dus l'J března r !0 v

Hlrín Maríon Co III Otte jeho
Míla h líry ao byl rozen vCulpepper
Co„ Va a přesídlil se do Illinois

kdyl bylo mu 18 rokli Zaměstnáni

jeho bylo prárnictvl a po 12 roků od

roku 1800 do roku 1872 byl členem

krajského soudu

Mladý Bran v IMótu roce věku

navštěvoval Whlpplu Acdmy v

Jacksonville později Illinois College
a kdyl tu v roku 1881 graduoval
navštěvoval pak kolej právnickou v

Chicagu

Po odbytí zkoušek usadil so v

Jacksonville a musel zprvu jako
každý počátečuík prakce právnické

podstoupiti tuhý zápas o život Pře-

konav nejhorší obtíže počálečnika
oženil se dne 4 října 1884 pojav za

manželku slečnu Bairdovou z Perry
1111 a kterouž eo seznámil když byl
na koleji Illinoiaké

V roce 1887 přijel do Kansasu a

Nebrasky aby tu vyšetřil záležitosti

jednoho klienta svého a v Lincoln

navštívil bývalého svého spolužáka
E lt Talbota Západ se mu salfbil

a zejména město Lincoln učinilo na

něho dobrý dojem tak že domluvil

se s jmenovaným spolužákem svým
že sem se přesídlí a stane se jeho

společníkem v obchod 6 což se stalo

v podzimu toho roku

V památném roce 1800 kdy vedl

se v Nebrasce úiilovný boj o poraže
ní prohibičního dodatki k ústavě

vystoupil Bryan poprvé co kandidát

Již před tím v každé kampani strana
demokratická používala služeb jeho
co řečníka a odměnila jej proto v

roce 1890 za to navržením do kong-

resu proti W J Connellovi který

tehdy ucházel se o znovu zvolení

Tu měl Bryan teprve příležitost
osvědčiti v širších kruzích zvláštní

své řečnické nadání a učinil to plnou
měrou Vyzval sotlpere svého k spo-

lečným debatám a výmluvností svou

slavil pravé triumfy tak la jednak z

té příčiny a jednak z příčiny proti

prohibičnf agitace zvítězil a zvolen

byl do kongresu jsa tehdy pouze 30

roku stár O dva roky později zvolen

byl znovu ač pouze jen většinou 144

hlasů Před dvěmi lety odepřel na-

vržení pro třetí lhůto a od té doby
věnoval se cele sájm&m stříbrařů

pořádaje přednášky o otázce stři-brařs-
ké

v různých státech V kongre-

su upoutal na sebe pozornost při de
datě celní jakož i později při debatě

peněžní co mul neobyčejného nadá-

ní řečnického který svým divadel-ní- m

přednesem dovede uchvátit!

posluchače


