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upilo o v Denver přen 100 horníku t anový a le iae hry po--

kám neboC majitelově dolu j!néa jiných dílntkft a Udato lelexnió mine
rvali ne

lělnlky najímají na místa ntávkárnnl nid(Snoit aby je dopravila na

východ Žd'nice jim vyhověla a
Okrádáni hiwtlnKkýrh prárniky

il'Miti1 inámy I vk l# po fiěj

kroi dobu to li relnl úřadnli l Huy
v podeffetif ! prel4fjl vyitaven4
i)hi]í ani! by iplatili napřed po
vinti t lo Vftlii'dii ráno minulý

týden veili tli inu Ji dva t občan
Wm obleku a jeden v uniforma

relnllio úřj lulka d rukého odděla-

ní a U ltli prý hrubým spfioobem o
Vit' ÍUdilel druhého odděleni

Pratiroii l'lr io to odepřel a při
hádě byli jedna vlajka atržena

Náhodou se k tomu trefil carký
komisař Kuehn který když zvěděl o

to jedná nařídil aby jim klíče ne-

byly vydány Cel ni úřadníci odešli

ale ta thvili se vrátili a posilou

žádajíce znovu o klíče Když Žádali

o vysvětleni byli prý hrubě odbyti
Plar jim pak vydal klíče ale a pro-teste- m

ve jménu cara Američané

pak se jali rychlá přehlíželi peníze a

uraženy lid i tel šel k vrchnímu ru-

skému komisaři gen Glouchovskému

podali stížnost Tento pravil že to

hned vyšetří a odebral se k vrchní-

mu řiditeli Davisovi Mezí tlm se

ruítí vystavovatelé mezi sebou radili

a usnesli se příkrý ti své výstavky
než bude urážka odčiněna což také

učinili Davis slíbil že spor urovná

Ruský vrchní komisař když byl tá-

zán pravil že vládni odděleni neby-

lo sice zavřeno ale jiné vystavova-
tele nemůže přinutili aby své vý-

stavky otevřeli Nemá prý žádné

nepřátelství proti výstavním úřadům

pouze je vinní že zaměstnávají ne-

schopné úřadníky kteří se neumějí
k cizincům slušnA chovat a zaslou-

žili by být za takovéto chování pro-

puštěni Ruský vyslanec ve Wash-

ingtonu byl o tom uvědomen tele-

graficky a Rusové nechtěli o tom

mluvit dokud od něho neobdrž!

zprávu Rusové zapírají že by

prodávali zboží 'pod zárukou celní

Úsudek giivernérflr

(íuvernér Lewelling státu Kansas

přijel do Kansas City dne 23 t m

a o stávce v dolech jež tak hrozivé-

ho vzala na se obratu pravil
že spolkoví výpomocní maršálové

Právničí v Cedar Rapide la kleli

V Priďburgu Pa opilo ne dne
23 t m několik Uhrft a Polákfi

naífl no nervali Čtyři Uhři byli
zatěeni Na večer kdyi poněkud
ho netmělo zvedli ne Uhři a vytáhli

po několik minulých rokfi vydírali

penize od hostinských přišli na jiný

v piuk ne ubírali Mtitctn Nehraxka

Mnoií i! i al 200 mil piíky ncl na

doNtali ku dráte Skórem ládný
nemři ani centu aby ni mohl kou-

pili na ci'Htě jídlo Nřktcří ne li

doktati práci v Omatn

Avíak ji nťiulftli V páťtk večer

proti vězeni nrá!e přemohli a nou spfisob aby mohli nvé nekalé řeme- -

druhy nvé vysvobodili Poláci no nlo provádět Dříve když právníci
do nich znovu puntili a mazec tr neměli peníze jednoduAe poslali

a vrtu pnjrtt

Halm i R J litům
mil v
lite i některému hostinského znamení žeopiiHtili lawe Oinahu a ubírali no ta val celé tři hodiny anii úřady

mohly mu zabránili 30 bylo jich v určitě dobu bude zadána u distrikt-níli- o

soudu žádost aby mu bylporaněno S nebezpečně a také
mnohé Škody na majetku npftMobeny soudně zakázán prodej lihovin ho-

stinský věda žo by mu to uškodilojnou Konečně přiňel Šerif s ozbro
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velmi na obchodu došel si k právní

jenou mocí a výtržníky rozehnal

Zase úpadky bank ku a "Hetloval" s ním celou záleží

tost za $15 až za $50 neb za $100Na nějaký čánek by! pokoj vSak

nyní znovu na zčeřených vlnách

ne dále na východ nejvíce jich jelo
do Akron O Dělníci tito nebyli
iádnl trampové ale poctiv! hornici

a jint dělníci kteří přišli o práci a
v zkrachovaných bankách o peníze

Turnéři t Milvraukee

Velikých távodft turnerských a

njotdu kterýž tahájen byl ve Htře

leckím parku v Milwaukee Vri

HÚSaktnilo ho dne '23 července 40-00- 0

OHob Program závod ft byl

veliký jednotlivá cviceu! druÍHtev

8e líbila vfiak jednotlivců pozor-noH- l

nepoutala Národní Jednota
SokoUká zvolila ni k závodům těm

Tak to chodilo po několik rokfi až
pravt povHechnéttíně objevily ne mráčky
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Milwaukee Naťl banka
se to prozradilo a "prakce" přestala
VSak "právníci" se nechtěli jeu takmm ani dveří nvých neotevřela a nadru
zhola vzdát výnocného obchoduI hó banky hned na to ohromný by

1T vymyslili si nový pláth Založili
nával vkladatelů jil žádali o nvéWrrr iiIiIioviiJb hIIii řlvo'ul

jakýsi syndikát který oznámil všem

hostinským že za měsíční poplatek
I ' peníze

1'aillé banky národní1 1 I i" 'iifí trinrU rmWnfch tm?&- -

(lil nrvnflift lo]rit ulinrn QOO n& $15 budou je před zákonem echra' "v 1M tlil vlUťin ťlHfWW-hiw- l
" J ' ~ í - ~ J nice ok Iv Htulíkapravodaje a

ro)lnfch bank praHkl()( kdeJto ňovat Někteří hostinští se jimli í'jinn Wh
jenž poznali má i nountavu něme

zavázali Kdežto jiní se nechtěliminulého touže dobou notva pade
ítii! neUuliy řHiriil sáte jich přestalo obchodovati Z dát tak lacino dojit a odepřeli jim

těch bank jež přestaly obchodovali platit Právníci zadali pak proti
i atlwn Spatní tráveni dnu
tónlre rfií1 Ikrkavky

horaíku vodimteliiiHit tlft-3tti- á

nhrr-vCH- Jy vyrářkit
) trhul měly následujíc! též vklady vládn ním žaloby a hostince jejich byly

a sice: The First National bankUtl JIOHOKO ni-n- l imtnt- - již posláni byli do Btřediska stávkyněkdy až dvakráte za den policiim)loll I m u Mkártiíkft prtHiáv
S'iy kU-- nim byli vylMwl

Little Rock Ark Oate Uty Nať
bank Atlanta Ua People's NaťBt 4 rok 'fc-

- I "ksiM & tirálillil tMmlotiflt
i j' áv t-

-t riwtáVRjl inlítto JwlunlrlKké bank Denvec Colo (Jerman Nať
bank Denver a Kentucky Naťniu x uo Jml Wl tlVyhllHU'lllý

1111 t '
tfia řiia r tnixtwh rtiúnfrh bank Louisville Poslednější ježUlámk ' 4 (kft Ik U?ni im"1 iir

v„t„~ ' í níirí piiiw u Hilmnlih
padla dne 23 červenco měla vkla
dft a peněz vládních as 1330000t r b ( lHJtilu línUltmt JHfllI ™

i Vláda však pády těmi neutrpí při

ckou a podatt o ní zprávu do orga-

nu Sokolwkého

ZrláSlnl nález

Ze San Diego Kal ndělujo ne ze

dne 24 t m že nedaleko dolu

Pegleg nanli centujlci z Yuma nto-p- y

ntarého měnta jakž praví ne z

dob předhíntořických Na prontořo
420 utop i déll a 2C0 v Šířce nachá-

zí ne prý množství pilířfl sloupft
na nichž spočívají obrovské balva-

ny granitů Ozdoby na jednotli-

vých těch balvanech podobají ne

pťý oněm egyptským Nalzu tomu

připisuje se ovSem veliká důle-

žitost
Pomník padlým

Vojsko ve Fort Riley Kansas za

hřměni děl a salvě i pušek odha-

lilo dne 25 t m pomník padlým

vojínflm ariioui Indiapftm již spo-

lu a nimi padli u Wound Koee a

Drexel v Jilnl Dakotě v prosinci
2' a 30 1800 Pomník zbudován

Peter Falirney
vi riilniji IH

mo žádných ztrát

Týroz a přívoz

prohledávány Musili platit velké

pokuty Co nyní hostinští proti
tomuto vydíráni učiní dosud

se nevi však má se za to že se stále

takto vydírati nedají

Muolio bral

Pokladník vládni mincovny v

New Orleansu jést obviněn že

Strýčka Sama --Před něko-

lika týdny povstal v jednom klenu-

tí mincovny oheň jehož pftvod
nikdo z úřednlkft nedovede si

Pokladník Dowling byl

jedinou osobou jež měla k óné

míslnosli klíč a kombinaci vnitř-

ních dveří znala Když oheň vypu-

kl nalézalo se y klenuti $7000000
ve zlatě a $25000 dol v papíro-

vých penězích Tyto ležely ve

skříni ve které oheň novstal Dow- -

Weir City měli jen odevzdali úřední

listiny spolkového soudu v zálež i to-s- ti

majitelů dolu proti tělu již by na

doly přišli aniž měli by k tomu

práva Pak-l- i posláni byli vsak

aby střežili dolý aneb horníky v

nich ne nalézajíc! chránili jost pří-

tomnost jejich úplně nepotřebná a

také neoprávněna Stát Kansas

pravil guvernér dále má ještě tolik
moct prý aby stávku sám držel si v

mezícli a marAálové spolkoví nemají
práva se do věci té mísili ani jako
obyvatelé Honolulu Guvernér litu-j- e

že slávka zrovna v této době

propukla kdy všeobecná tíseň nedo-

voluje mnohým najiti jiného zamést-nán- l
a tak mnohé rodiny slávkářu

mají bídu Dle jeho náhledu měli

by stávkáři pečovali o to aby záhy
do práce ne vrátili V Colorado

jest mnoho horníkft bet práce a ti

prý dojista přijdou do Kansasu a

zaujmou místa stávkářQ pak-l- i tito
nezačnou záhy pracovali

aul 31 inu
Úřadn! statistika ze dne 20 t m

vykazuje Vývos zboží všeho dru
hu ze Soustátí do 30 června 1803

Xlnl Pokroku Z&pnlu za posledních šest měslcn $388
tlrrka v řf 10 Don 155440 proti 470 152053 v 1893

' i% ftcboty jednatelství za posledních 12 měsíců $817423
i HoMj)OilAře aKni 147 proti $1030288148 Cenav dovozu d Soustátí byla do 30

června 1803 za 0 měaícft posledníc
y

a j'"1 oprivnfn ve

S''"r eiivod n&ti Batu
f ?'í'íims jj }řfznt na--

' ' 'jokroku Západu

$400665701
1 proti $431727541 lo

jest vojíny a lékaři pluku tam sta ni za posledních 12 měsíců $041

076128 proti $827402462 loni lling vysvětloval věo tu že následnoveného

říulo "f
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