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l Mávka na dráte íireit North-sr- n

ktsrá! o celé dva týdny trva-

la a jíl sáčastilo se ttiiin zříiem fl

a kttráf spAsobils i na trati o

3700 mil bylo spojení nákladní i

osobní přeroseno jnst dnnn 1

kvilná po viájemném se dohodnutí

sporných stran v MinneafoiÍ pro-bláien-
a

za skončenou Ihned te-

legrafováno bylo podél cfdé tratí
kteréžto oznámení přijato bylo vše
obecně a osiKikojením Vyřízení

sporu provedeno bylo zvláštním
smírčím soudem dle jehož roz-

hodnutí American Kailway Unie
zvítězila neboť snížení mzdy kte-

réž se na dráze té od I srpna 1893

zavedlo má býti zruíeno a bývalé

mzdy opět zavedeny Stávkáři po
nařízení Unie své odebrali se ihned

do práce
J Sedm tisío nezaměstnaných

dělníku uspořádalo ve svátek děl-

nický v den 1 května průvod uli-

cemi v Clevelandu Ohio Když
se průvod octl na Central viaduktu
nechtěl řidič pouliční káry zasta-vi- ti

Ilozezlený lid vrhl se na ká-

ru a rozbil jí Kamení lítaly o vie

pryč a také několik výstřelu padlo
Jest a podivením že tu nikdo ne-

byl poraněn Na Pearl ul doílo

opět k výtržnosti Policista jenž
chtěl výtržníky udržeti zpět dostal
bití a několik oken bylo v domech

vytlučeno flidič káry dostal ránu
cihlou do hlavy poněvadž jako
soudruh jeho na viaduktu před
průvodem nezastavil Rozezlené

davy počínaly si pak čím dále tím

zuřivěji Vůz groceristy kolem je-

doucího byl převržen a zboží roz-

házeno jiný vozka poněvadž ne-

mohl se davům hned vyhnouti byl
děsně zmlácen V Monumental

parku se konečně průvod rozesel

Na tom však nebylo dosti na dru-b-
ý

den na Publio Square opět davy

nezaměstnaných se shromáždily i vy-

daly se na pochod na Scranion ave

a rozmlátili veíkerá okna ve Variety
Iron Works a vyhnali dělníky z prá
ce Také v Upsen Nut & Bolt

Works vytloukli okna a 25 dělníku

vyhnali z dílen nábytkových nedale

ko se nalézajících Teprve pak poli'
cie zakročila i hnala výtržníky na ko

peo na Jennings ave Policie tasila

klacky a podnikla útok na výtržníky
několikráte ti vsak ozbrojili se klac

ky a kameny a bojovali proti policii
zarputile Policejní vozy sotva sta

čily odvážet i zatčené co jich bylo
as 30 osob bylo porančno a z těch

mnohý citelně

{ Víeobccná stávka horníku trvá
dále a dle slov předsedy Jednoty
hornických unií je! stávku vyvola
la MeJírua musí být boj ten vy

hrán pakli stávkáři klidně ae bu
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vhd t etným raidn přát#lurn kuřs
i cbtí zaopatřili krásnou % trvalou

upomínku na světovou výsUvu
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Leietíntký kovář

PM 11 kolika lty vydána byla
Prsxe tu bvatná víi rzvuá báseň Hvs

ťpluka CtM-ha- : Míietínský koář'l
Líčeno v ní ostrými tahy jonémč(
vání řídkých dMin cizozemským
ubrikanty a vřela lunka lidu české
bo k řeči otců svých Iťset(nsk
kovář vzor pravého Čecha vzdoruj
nahání tonémčovac{m a záplat
szdor svftj životem nebo? za poněra
vovately ntoií mocno rameno "zak
fa a spravedlnosti" IláseA psan
n niobu lehkém a přece úchvatně j
inavím zp&sobila veliký rozrucl
Vsak ten trval na krátcel Vláda
zknnfUkomla! Jen něco málo v$?

tiská před konfiskací rozprodanýc
tihslo mezi lid
Jnouce přesvědčeni že přijden

VKtřic přáni každého milovníka usl
chtilé celbv vydali Isme se svol]
ním spisovatele básefl tuto r plnét
9Vinf 1 rt fy ulťktrani íirt A rif A
diiviJi nviiunaurauvtiv v

j
va 4 jě

očekávání tom jsme se nemýlili
lichém prvého roku vybráno prv]

vydaní skrovné ovsem a us pořád
i
a

jiiiu v uaui ut uuv) iiiiivuvu
lepší a dokonalejší úpravě a vttňís
formáte než bylo prvé l Sušen tvo
knihu o 88 stranách a prodáváme
po 25c Do Ccuh se zaručení
za 50 cenin z druhého vydání (a
kniha valně těžší) za 65 ccntfl

Adresujte:
Pokrok Západu

Omana Neb

jVkIuiii N I řs
Máme na skladě knihy pro opisi

vání čtvrtletních zpráv pro řády
Velkorády

Každý úřadník ví jak žádoucnýt
jeal aby zachovány byly opisy fitv
letních zpráv Nejen že poskytuj
obraz stavu a pokroku řádu nýbn
zhusta je jich potřeba k zjisléi
okolností účtu atd Nemáli řá

knihy takové nemá také své čtvn
letní znrávv uloženv nroto Ze odí!

na obyčejných blanketách se enadif

pohodí a ztratí V knize jsou ví
nn v)itv viwtinvínv

knihu tuto: obsahující místa pro 4'

zpráv tedy na 10 roku za $ lOoj
Pro Velkorády jest kniha taková té

nezbytnou Každý tajemník Velk
řádu by měl míti zachovaný opi
čtvrtletních zpráv všech řádu abj
iij _ii- - imoiii jo h nasie iujicimi porovnávat

Kde tak se nečiní chybuje ae AI

me knihy takové pro Velkořády dv
velkosti v tuho vazbě o 400 a 6

stranách po #350 a $500 Kde
přáli si tajemníci Velkořádft knil
takové jednotlivě pro každý ř{

prodáme jim je Za cenu valné sniž
nou Objednávky knih těchto
všech prací tiskových nechtf dějí ií

laskavě pod adresou: I

Pokrok Západu

une (Vlkrit na t4v ntlriá

jrý as 3oooo hornlkl
! iNlath sk s UltiU ! 5oo

abbrkopq v pdtoft Mřb fítil- -

ii'ti YuA 1 na stávc a rot tli
'ftsobiil n#'kJ Htátka pn-vstt-

v doh Kranklin k 11

shlokopf} iisuvilo pr4'i a vyhnav-- {

dllníky itr 4 jiných dolo imoc
nili s skladiště ťrtrbtt Miluts

byla tam plána k odřízni po- -

řá-Ik-

Drobit iríivy

líouis Mariin a Dumond S I

byl zatčen dne 1 května y Ial
Cit na obvinění Ie vyráběl a udá-

val padělané peníze Ktrýčka Sma
Jest odkázán velké porotě pod zá

rukou 1 3000

městečku Hartford a okolí
v Jiluí Dakoté vyskytla se hrozná

nemoo dyfteric přímo epidemicky
Za mísíc duben událo se deset pří-

padu a z těch bylo několik úmrtí
'A měsíční zprávy řidilelo min

coven ve Washingtoně vysvítá že

za město duben 1894 razilo so v

mincovnách Spojených Státu zlata
za 110184000 stříbra $554000

pěťáku za 112500 celkem #10750- -

000

Edward La Montague jr ban
kéř v New Yorku byl dne 2 květ-

na zatčen na obvinění z krádeže

Jedná se prý o obnos #75000 a

záruka jeho před soudem ustano-

vena jest jen na 110000

Lékaři vyřetřovali duševní

stav irského kněte OXirady-h- o

který dívku Mary (Jilmartinovou v

Cincinnati zavraždil a shledali
že je duševně úplně zdráv Státní
návladnl předložil případ velké

porotě a má se za to že 0'(rady
bude pro vraždu prvého stupně ža-

lován

SOUCHOTĚ — Proti Uto thoubií Baruoct

(Jnud Tyritťwno Ukn kU-r- f by vtes

ojTídřil aknMné vnitřní eojr tut All-a'- i

Lun Hilům ! t0o 1100 linev

ProHtředek staró chŮTy pro dít i!

l'ro dttl jimi rostou zuby——

VMy Hn má divní dlikim kdyl ilm (xiíIubJI
rfiiitl tudy Upokojí dii umírni bulcnt a '!--

po ním uniknou Vyl-- ! vílrovou koliku

]ft iiJIiíin iirosthlkuiu proti prijmu
& UhvlfU~-~- á TlMiRimír

iVí!(í!lM"pfln:!i

Ofldtraňujo ncřinté látky z krve
lcVÍ nemoci krevní koínf vyráJky
boláky na nohou vředy svrab
unavenosf OHpalosť a Jett rvlilUA

výtečný lék pro Jarní nemoci

Cena $100
Na prodřj Te rSech lékárnách
MnaBaBHBaBaBBawBnswBaaMBaBaBaaBBHaMBaMSMaasaMBa

5emorI ledvin a juter
nezáíiTnoHf trudnomnlnosf ne-

pravidelnosti v tnoťenl vodnattl-no-

řezavkn morový káujeu
zánft ledvin Jistí vylíčí

iuj# m díficil i 10 inííc4 MAl47r
417 Vy laní za tnífc dub#n obni

jla na vyluln4 110152300 fprotí
Illi717l v dubnu IML

DiUtlrl4lipkl
V Jíurlinjjton lni joa ťmpe-

-

rrneliM řntikoví jíl dns 29 m

m přepadli hoítinec II Willi# a'
zničili ho Před hostincem shro

mil lil se zástup občanu starých i

mialfcb vyrazili dvéře a nuzi tím

co hostinskému a jeho skle pníkam
oč--í zavázalí a jim ruce ta zádech

vázali rozbili fanatikové vsíkeré
nářadí a zničili zásoby lihovin které

nalezli Hosté M v čas útěkem

zachránili Na to byl dům tapálen
a hostinský se sklepníkem vyvedeni
za hranice města při tom zpíval

zástup nábožné písně Všichni byli
zakukleni Peníze v hostinci Willise

a zásoby doutníka bylr zničeny Na

oslavu této události byla v melho-distick- ém

koele uspořádána velko-

lepá slavnost při které mayor před-

sedal a všichni místní kazatelově

řečnili A to pak se tove ochranou

osobní svobody každého občana bet
rozdílu!

5a pokraji opad ku

Němci ve Spojených Státech vždy
honosili ae Řádem svým IIerrtnann'8

Soehne byltě jedním z nejfětSích a

také ta nejlepší platíval A nyní
hrozí mu zkáza a sice právě v ně-

meckém státu ve Wisconsinu kdež

rozpadl se na dvě poloviny Na 50

loží ve státu odtrhlo se a zakládají
svftj vlastní neodvisiý řád Velko-řá-d

zasedal v Milwaukee celý týden
a ku konci zasedání oznámil že ze

00 loií ve státu jen 4 z&staly věrný-

mi velkořádu Spor do řádu dostal

se před deláí dobou a sice k vůli

vypsání jednoho rozpočtu ve pro-

spěch postavení pomníku Herman-

novi v New Ulm Minn Wisconsin-sk- é

lože zdráhaly se platiti na to co

není ve stanovách avSak velkolože

stála na svém že se platili musí

sice že budou lože vyloučeny z řádu

Příkladu toho chtějí následovat!

lože státu Missouri a tak jednou

veliký německý řád bude rozpoltěn
na části které nedosáhnou nikdy
více té moci jakou v celistivosti své

mívaly

Týbuco v barrímě

V barvírnS O Jolly k Bon na
12 ulici v New Yorku udál se dne
2 dubna výbuch jenž mil za ná-

sledek ie Leopold Chenur a Loui-s- a

Thomanova tam zaměstnaní

uhořely Druzí dělníci hned jak-
mile ozvalo se volání "hoři" ute

ovdovělých hc žení nežli vdov

Počet rozvedených žen obnáSel

61895 žili 024 te ta což jet o
bodně v(ce nežli tnužQ To patrně
znamená že rozvedeni muži ho

oženili npfsc nežli rozvedené

ženy
ďnné tajemittri

Ceario llurtado Y ÍJoraen

známý lépe pod jménem "Mexičan
Joe" jehož život plo jest tajlma-výc- h

příběhu temřel ve Fort
lanhakio před několika dny
Týž byl příbumým tnámého Ju-aret- e

a bojoval a ním ve válce

Mexičan 6 proti Maximilianu Po
válce llurtado byl vypovězen i

bledal útočiště ve Spojených Stá-

tech a konečně odebral ie do

Wyomingu Jel tam hlavně pro-

to aby tvědřl od Indiána tajem-
ství kde nalézají xe veliké zlaté

doly jejich kdež před dávnými
lety kmen Arapahoe tlato dobý-

val Jen někteří členové kmene
toho tajemství tnali llurtado e

vSemožně pfieiňoval aby náčelní-

ka kmene Iihckcoala přemluvil
aby tajemství toho mu sdělil
avňak náčelník temřel dříve aniž

byl by mu pověděl "Mexičan

Joe" změnil pak plán oženivše a

Jndiankou Juan Trobejo snaže se

dostati tajemství toho od ženy
Konečně se mu přičiněním její
podařilo svěděli kde vlastni ve- - OmaíuitNtb


