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York proti republikánům posta-

vili JiŽ nyní vyskytují ho pro-

roci kteří tvrdí Že bude-l- i Ilcarst
zvolen guvernérem získá v době

brzké í nominací na stolec pres-

identův v příští národní konvenci

demokratů

Otázka přiitčhovaleckého zákona

V těchto dnech sešlí so v New

Yorku v hotelu Park Avenue zá-

stupci různých korporací a spol-

ků jež ujímají ho o otázku
Sešlí se aby

koutní nového zákona

který by potom kongresu ku

začal své jmění rozdávat mezi

dětí 7 prvého manželství a své

vnuky Sám ponechal si pouze
tolik aby uhájiti mohl své živo-

bytí Majetek jenž mezi syny u

vnuky byl rozdělen páčil se usi

na 1 milion dolarů Ostatně sená-

tor Platt jako předseda United
States Express Co ostává $30-00- 0

ročního služného což mu snad
k uhájení živobytí postačí ŽenS
své pomstil se ne proto že podala
žalobu za rozvod ale že udržova-

la milostný poměr so Švarným
svým kočím kterého prý měla o

mnoho radši než starého sená-

tora

Tragedie české rodiny

Pohnuli i vý případ neštěstí v če-

ské rodině jež nu ráz zničilo ro-

dinné štěstí mladých novomanže-

lů oznamují chicagské české den-

ní listy Případ krajana Jiřího
Jehličky jemuž jedním rázem zni-

čen byl krl domácí dokázal žo

nikdo na vrtkavé štěstí spoléhati
nemůže Mladý muž pln životní

síly zamiloval se do hezké dívky
ze spořádané rodiny a malovali
si své štěstí v barvách růžových

schválení předložili Porady této

súČastnil ku též National (Jivic

Veliké neštěstí v dolech

Hrozné neStéslí událo se dne 3

říjnu v uhelných dolech v Poča-

li on tna Va V dolu West ForkFcdcratíon a debata o otázce při
slčhovalcckó započata byla tam

aby ošetřil dříve muže jejího u ne-

povolila až přání jejímu vyhověl
K neštěstí tomuto přivolán byl i

český policista Josef Píša který
potvrdil jak strašlivých popále-
nin ubohá žena utrpěla že místy
měla maso propálené už ku kosti
Oba dopraveni bylí do okresní ne-

mocnice odkud po několika dnech
manžel jako uzdravený byl pro-

puštěn Žena sedm neděl snášela
bolestí utržených popálenin nž

konečně ve čtvrtek dno 7 října o

půl 2 hod odp ranám svým pod-
lehla Nářek manžela jejího byl

nezměrný
Veliké neótčstí ve Philadelphii

Pa

Pří kopání tunelu pro Pliíla-dclplii- a

Kapid Transit Co na se-

verní struně Market ul ve Phila-

delphii pocítili dělníci zápach
plynu o čemž neopomněli uvě-domí- tí

(las Jinprovcmcnt Co kto-ré- ž

plynovody vedou skrze tunel
Snolcčriost vyslala tam svého za-

městnance F Leanse aby vyše-

třil kdo uchází jlyn Pří tom

stalo se žo plyn v tunelu nahro-

maděný se upálil a vybiiehl Při
výbuchu 8 lidí zahynulo a 21 děl-

níků bylo raněno ňtéstím bylo
Že poslední deště zaplavily tunel
tak Že na mnohých místech mu-

sila býti práce přerušena nebýti
toho počet nešťastných dělníků

byl by daleko větší Síla výbuchu
byla taková že pocítili ho ve vzdá

patřícím společnosti Pocahontas
kde roku minulého ukončena by

la National Immigration (konfe-

rence Hned na počátku debaty
dalo se tušiti že členové konfe

rence těžko se Khodnou Otázka

laciné práco byla úskalím na kte

Collerics Ooiupany udál so vý-

buch za kterým následoval po-

žár jenž v malé chvíli schvátil

celou Šachtu V Šachtě této pra-

covalo 00 horníků již jsou asi vfii-ch-
ni

mrtvi Hrdinnou námahou

záchranných sborů podařilo so

vyprostiti 18 mrtvol ostatní pak

pro smrtící plyny a kouř musely

býti prozatím ponechány svému

osudu Záchranné sbory počínaly
si velice hrdinné Nelekaly se

rém rozbily se Ktiahy jednotlivců
Horganisované dčlnictvo jest roz

hodně proti připuštění laciných
dělníků do Ameriky V předloze
zákona jež roku minulého byla

kongresu předložena ale kongres- -

nlm výborem k projednáváni ne
otravných plynů ani hrozícího no

bezpečí a h nasazením vlastního

života pátraly po nežťastných děl

připuštěna bylo podotknuto aby

Číňanům byl přístup do této že-

rné bez výjimky zapovězen Na

přítomné poradí Hamtiel Gompers

předseda "American Federation

ničích Dva Členové záchranné-

ho sboru nalezli při zachraňova- -

cích pracích smrt V dole tom
oř Lubor" opětně žádal aby do

lenosti 1 míle Obchody a dorny
zaměstnáno bylo mnoho Slováků

a černochů Správa bání objed-

nala CO rakví ahy neSfastné oběti na obou stranách Market ulici
zamýšlené předlohy VHimut byl

tento článek Prohlásil že není

doHtl práce ani pro d SI niky zde byly značně poškozeny a domy v

zrozené a připuSténí dělníků již celém bločku popraskaly ftkoda
v obchodech i na domech odhadu

mohly býti ihned pochovány
Předseda církve mormonské ob

žalován z mnohoženství
ochotní by byli pracovali za níz

svými nu žádostí této nesnadný
krok tento mu usnadní Zatím

jsou veškeré přípravné práco V

proudu neboť radní Uhlíř 'pracu-
je tu společně se zástiipecm llcne-sový- m

Kellym který obhajobu
soudu vedl Je na naší veřejno-

sti a zvláště českých spolcích aby
zde vlivem svým Jieneše od smrtí

zachránily Pomozte zachránili
čestné jméno ubohých pozůstalých
dítek

Interview u Rockefcllera

V těchto dnech kterýsi cleve-landsk- ý

novinář zašel si k zná-

mému milionáři Johnu 1) Kocke-fellero- vi

uhy učinil ii něho ob-

vyklý interview Hoekeřeller

překviiiiijo novými svými názo-

ry na nynější slav země Tři

mlouvá so za rozšíření národního
obchodu kombinací bohatství pro-

ti cizím konkurentům kteří dle

jeho prohlášení silně so na nás

tisknou Ačkoliv přímo nezmi-

ňuje se o vyvlastnční druh staví

se na odpor vládní jich kontro-

le řkiii "Dudo se jednotlivce
pachtili po úspěchu když by byl

přesvědčen že těžce získaná ce-

na jeho práce u namáhání bude

mu na konec vyrvána vládou"
— Roekefcller přimlouvá se dá-

le za národní rozvin a potírá tak
zvanou "bourací politiku" násle-

dujícím i slovy "Pakliže postat
víme hráz proti příležitosti bu-

deme musit také přiložit brzdy
našemu národnímu vývinu Jsmo

dosud příliš mladým národem

již počínali bourali Mu-

šími! stavětí ještě po dlouhá pří-

ští léta 1 dítky ve školách měly

by býlí učeny potřebě našeho vý-

vinu Naše stanovisko není

dosud na žádný pád zubezpečo-nf- i

Mylo by to opakováním abe-

cedy říkali ještě žo nemftžem spj-třebov-

naši celkovou produkci
Musíme prodávali do ciziny ane-

bo dělali menší obchod Snížení

množství naší produkce míní mé-

ně práce menší mzdy menší ob-

chodní transakce aspoň pří nej-liienší- m

Chambcrlain neposlechl

Přišlu zpráva že nedávno je-

ště všemocný Josef Chambcrlain
leží na smrtelném loži snad když
článek tento dostáno se do rukou

čtenářových již ho nebude Bylo
mu dlouho domlouváno by so še-

třil by žil zachovávaje zdravotní

pravidla hy se nepřemáhaj Ne-

poslechl právě tak jako většina

lidí spoléhajících na uezlomnost

svých sil Přestupují jeden před-

pis přírody za druhým a nezasta-

ví se pokud těžká nemoe nebo ná-

hlá smrt jich nestihni' Kdyby
své tělo a výkony jeho pozorovali
znamenali by jistě hned kdy pří-

roda začala no vzpírati a přestali
by Vzali by Triuerovo Léčivé

Hořké Vinu a soustavu uvedli do

bývalého pořádku Tento lék

velmi blahodárně na ža-

ludek a M řev a a ve všech choru-bác- ll

těchto orgánů jent jediným
lékem jitě účinkujícím Vytvoř!
novou krev a proto uěinl barvu

obličeje zdravou a krásnou V

lékárnách Jo THuer 7í! Ha

Anhland Ave Chicago lil

Drobné íprávy
V Clevelnitdil O při luntě- -

je se na několik stotísíc dolarůkou mzdu znamenalo by vylila-dové-

dělníků zdejších Podob-

né mluvil i John Mitchell předse

Předseda církve mormonské Jo-sep- h

F Smith v Salt Lake City

byl obžalován že žije nezákonně

Po výbuchu následoval oheň kte
rý hrozil zničením mnohých ob'

chodních budov Jakým zpňso
bern plyn chytil dosud se novy'

da havíhké unie Ve Spojených
Státech jest 000000 havířů kte s pčti ženami a byl 1 října zatčen

světlilo Tunel no vyoucnu sea dopraven k distriktnímu soudu

Poměru tomuto nebylo ale přáno
se strany rodičů kteří snad sle-

dovali jiné záměry s dětmi svými
nežli tyto Lásku mladých lidí

byla však příliš silná nežli aby
se nechala zlomiti vůlí rodičů a
tak milenci opustili svou rodnou
zem a dali se světem v dálné kon-

činy zámořské do— Ameriky —

aby si založili svoje štěstí svůj
roHinný Jícrb Čtyry měsíce tornu
co přijel 211etý mladý muž Jiří
Jehlička s vyvolenou srdce svého
20lctou si Emmou Žižkovou do

Chicaga kde pojal ji za manžel-

ku a ubytoval se v č 723 Loomis

ni Mladý manžel našel si v brzku
zaměstnání jako kreslič v jedné
rámečkovrič a tak spokojeni od-

dávali se svému kýženému Štěstí

Mladá žínka vždy s toužebností

očekávala z prúco vracejícího so

muže a štěstí jejich slibovalo býti
doplněno jedním sladkým tajem-
stvím jež mělo svazek manžel-

ský ještě více upevniti Mimo to
i pohněvaní rodiče zdáli se býti
usmířeni s krokem dětí svých a

tak oba se těšili jak na jaře opět
se vrátí do své milé domoviny V

tomto čase však pozoroval novo-

manžel na ženušce své jistou změ-

nu která na zdraví její začínala
doléhali Oasté velké bolesti v

hlavě a mdloby uvrhaly ji na lů-žk- o

a tak zastal ji v osudný den
17 srpna když navrátil so z prá- -

i 1 1

ří nepracují více než 200 dní v

roce Připustí-I- i se do této země zasypal Nyní množství dělníkůNejzajímavějši při tom jest že

žaloba podána byla výpornocnýin pracuje aliy trosky co nejrychlejilaciní pracovníci pozbudou haví

ři I této práce Oba pak prohlá šerifem který rovněž je mormo

nem zatčení vykonal deputy Se

byly odstraněny

Nový soud 8 Benešemsili se rozhodné pro zostření za

kona přistčhovaleckého co ho la rif rovněž mormon a soudcekte- -
Jak chicagský "Denní

oznamuje má lleneš jenž
cinveh pracovních kí! týče Jen rým Smith odkázán byl k distrikt

nímu soudu hlásí se také k mortakovým má přístup do země do
jak známo odsouzen byl k smrti
provazem naději na nový soud
Vážné důvody které povolení no

volen kteří jsou schopni práco

a hmotné jsou tak opatřeni aby

nestali se zemi této obtíží Žid

monům Hned po svém zatčení

předveden byl Smith před soudce

leč propuštěn byl prozatím na
vého soudu zaručují má radní
Uhlíř po ruce a budou dodányllijur Nathan předseda Ilebrew svobodu bez záruky Smith při-

byl teprve nedávno do Salt LakeCharity Organizatton mluvil del

City z Evropy kdež nějaký čas
státnímu navludnímu Neweumer-ov- i

který společně so soudcem
Kcrsteiiem o nich rozhorne V

íí dobu ve prospěch přistěhovalců
židovských Pravil že jsou to dlel návštěvou Pravě v té době

narodilo se mu 43 dítě čehož
této věci jest nutná doba činu ku
které musí přispěli naše česká

pouze unie které jsou proti rozší-

ření přistčhovaleckého zákona a

přece vzrůstem přistčhovalectva
vzrůstá i blahobyt této zemř Proč

by se prý míly měniti zákony ji

veřejnost Žádost o nový soud
musí býti se souhlasem české ve

řejnosti musí v ní býti potvrzení
miž hc vlast v tak mohutný stát

chtěli jeho nepřátelé využitkovati

Veřejný žalobce však nechtěl 8

tímto choulostivým případem ni-

čeho míti poněvadž nebylo do-

kázáno že matka Smithova 43

dítřto jest skutečně jeho ženou

Smith je asi pronásledován pou-

ze proto aby nemohlo býti někdy
úřadům vytknuto že nechaly tuto

uezákonitost bez trestu

Mezi "lepši" společnosti

Vřlkó vzrušení vzbudila mezi

ce uoinu ana s ouvazauou niavou
v posteli ležela Po večeři když
ulehli udělalo se ženě jeho opět
nevolno a proto byla nucena po
tmě do kněhyně so odehniti Je-

hlička slyšel škrtnutí sirky pak
přitlumený výkřik Chvatní?

vběhl do kuchyni a m hrůzou shle
dal že šatstvo manželky jeho by- -

"lepší" K]Htlečuostl New Yorskou o v plamenech Zoufalo jal so
í ní trhali oděv n když viděl žožalol za roiívod paní Plattové

manželky senátora Platta Sená to nic nepomáhalo ueliopil se tlu-

ky X postele a manželku svou po-

valiv na em plameny nu ni udu

že český lid si nového soudu pře-

je a z toho důvodu jest nutno aby
české spolky svou pudporou žá-

dost o nový soud radního Uhlíře

podpořily Nelze pepřili žo jeví
se tu lepší možnost novým nou-de- m

rozsudek smrti nad Hone-Se-

Kvrátit nežli kterýmkoliv ji-

ným ypůsohcm hanbu tuto od ti

naší odvrátili dito
jet že bude li povolen nový soud
že rozsudek smrti xvráccit bude
neboť důvody pro odstraněni tro-it- u

smi ti jnuii viUiiě mt u% l v

oudu prvním zapoineimeo bylo
lo jeht víee nepřístupno aby lb
neš podruhé na šibi-ine- i od-ou-

eii

byl £údot ii yutiťuěni trettti ke
kíUVeriuTovi jet p'olředkem po
lidn(m mnul být učiněny kroky
ty itejMiW aby luuilwi od jména
ěettkěho iulvráeťlia byla £átUt
o nový aotol mloutitly & mntry
lavrníděuil Uenesová a rudni l'-kh-

ř

řeU Je iVU npttlky podpiv

tor Platt u si nynějii svou

manželku už jak stařec okoulen

jsa jeji krásou Ieě mladá žen

vyvinula D 1) Allen z Ken-tučk- y

pravil žo vo státe Kentucky

potřebují dělníků a vždy evrop-

ské pracovní síly a radostí uv-

ítají Dále pravil že Spoj Státy
mohou zcela klidní přijniouti tře-h- a

milion přistěhovalců ročně

alt žádal aby každý z nich vy-

kázal ne nejméně $25 aby nepadl
za oběť obci v níi se usadí

Hughei contr Heant

Ve státní konvenci republikánů
v státě New Yorku byl nomino-

ván pru úřad guvi'ruérký Sharles

II Hughes Hcmokratiekým kan-

didátem jest rnámý vydavatel
situačních "žlutých' čaiopUft

William ltandlph llart Hoarst

nominován byl jii H NVodvUkut

Ligou Minul dťiunkrAlé jtu
proti němu pro jho radí

kálul náhledy Vdor tunu víak

Jet IitjiluějSlm kainlidátem kt

fvh dťlUíkřté V# Mátu NeW

sil Sím na rukou citelně popálen
chtěl spěvluitl pru pomoc aU pro
hnttt na rukou tu hy) m to otevřití
lvéřt Kopal tedy do uieh a tak

přivolal svě mniftfdy jimi uviti tm- -

ština brzy se ho nabažila a dosta-

la jiné choutky (MržuvaU mi-

lostný jMHuěr se svým kočím eoj

lieuilo pozornosti ustttttiích "lep
Uřiť rmlin Nyní lalujn íhu

mulo xti rovd protožo má prý

proti němu důkniy ž byl jí
a tulržotal iitibmtný po- -

ll lul pouliční drAe by ly due 'J

října dvě oohy usmrceny a d
uvth kiiutehté run' no

ftkvtlo m Hmotné divadlo Mtm-l'!k- a

jeho pod straSlivými popt-hiiinu-

svíjela ne mi podlat n

voUhi o poiitoť Kdyl Hutelka

pani lUuklierová přivolali! 1' ku-

ře kterv hleděl těiee irauěné po

V Colorado Sprlug Co!u

dontalí U'to4 ul první suih V
liu-- Kleroitil Iutví kou
tor Platt vlak na Ktivou svou lé Colotrtdokýťlt horech ItHpttdlo

iuhu m livkolik eoulůn i pokt tnout
I prosiU tftto jejnu vyri UťWouuU- - láv urniu


