
I i

1 -

POKROK MBU
r--

I 411 taatr at Ti of orrrrt 4f Ottawa MsnasKa §rnttt ri tu

ÍNÍK XXIII- - ČÍSLO 13 OMAHA NEORASKA VE SíffEDU II ČtRVCNCC f řrt rtr m

vili Í r lkov" n o li'lifr vlk I„ A yl# J M to jM'iřiot dtSl tlflf MřífiyJOSLO l( BOJI
rl a fiífc'dfk Jih (orifildri — V

litrnsbl b)l' " niklvlnbb voní

(VMrtl dráhy Mhof #f ft#
"

r
I '

MVÉ SFfÁŽKr STÁVKÁM S
♦

VOJSKEM V CHICAGU NA

DENNÍM fOMOKU

eiet osob usmrceno a osma

ítiHcet DorinéAO

LcÁgo
V STAVU OBLEŽENÍ

Situace na různých místech

[ M4k il ftfhcft tf$htthht !

jil j H id s ř"Hi#ft h pdřo!
l(fi mimiU J#ffii pfinedi'

4 a r"t dále luk J kut"řri

J'" I emlou smírnou vy-- 1

V flifil jil fti l)Jti tlMIlftl Jf

ninoníhllliiíftv ktrrél v

('filk'i ou vbfttnl ilřti tnu(
Jak Jm Jil oiniiiiili doilo v

ťftilMl v lilue llmlf lllitioin k
i

úli no nk4tlo lo tnar4l Ppolko

j 200 jř (ruiími i íi-ri- ř (m
í I t v ♦ in vfici ďivkiřftm l)ia ' (lralícli fkl4Unfm a nkl414n(m

kým úplnř l) trin nýrni Jou'ilx)ll tam{-trun-l Jrlikol ohavy
íroto vyl4no k Jelfi4iil }oř4'lka i
Aitl MiťriJaii vojko upolkové

'

Yce laujato v lluo Inlari'1 mUto 150

í íSfoh a jvijno v (irand
í LvMinu iito i£ifcli v Stock yardu
H'0 přileb 60 jeadeft a jcilno dílo'

1 té di I

jv v noatn ivincago 15' paních a

ílnodžlo Zároveň poslal guver- - chladnontí velících dĎstojnlkft jedl
Irem d Iiluu Iatand druhý pluk Jco dřkovati leku krvcprolitl tedo-4rod-ní
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byl r4lr-dovnlr- t

V piďk sítuirn f(ífio'4 mhou
ihoriiU n)mf vzdor #h b ran

vojinká iřtnobl býti ani jlínký
vlak vypraven a pří ]dt)om po

kun doíbí ku sr4)ťt v kt#rál
ii-- t oaob okainlitA umrino
tu%lif jich porarířno Nsčtní
voiH foUzničnlch bylo ipřuvracu
no tak Ž doprava úplnA t arneiena
tifkolik set votft lrUcmčiiích spáls
no a ta mnoho set tí(d dolaru in a

jftku zniČf no Vftbee do4hly vý

tržnosti dne onoho takého tupně!
plnou měrou válnont situace po
znána lak že úřady mětké státní
i spolkové seznaly že potue spo

léčným zakročením a napnutirn
víi-c- sil udrženi mohu na uzdě

možným bude Policie městk4
rozmnožena na 3300 muž A guver
nérern povolány do zbraně další ivě

brigády illiiioiké národ ní gardy a

odbor v4lcčný učinil kroky aby
čase co uejkratílni co nejvétši síla

vojska do Chicaga sláhnuta byla
mimo čeho! v pádu nejvyšíí po

třeby odhodlán Jest president Cle
veland použili svého práva a vyvo
lali do zbraně mtlicii new-yorsko- u

a pennsylvanskou Stávkáři činili
co mohli by vypravování vlaku

zamezili a neváhali ani dost málo
i těch nejkrajnějšich prostředku k

tomu použiti Železniční káry
byly z kolejí vyšinovány výhybky

vytrhávány a věže pro výhybkářo

spalovány ba dokonce učiněn i po-

kus na vypálení obrovských jatek
Armourových Znamení poplašná

byla tak četnými že hasiči nevědě-

li ani kam dříve se vrhnouti a k

dovršeni zmatku -

áby seznáno že

stávkáři dráty požárního i policej-
ního systému přeřezávati počali
— K prvému krveprolití došlo v

Kensngton kdež kolenu 10 hodiny
stávkáři shromažďovat! se počli a

různé násilnosti páchati započali
Maršál se 150 příručimi činil vše
možné aby náilnostem zamezil

byl ale bezmocným neboť záhy
dav na více jak 1000 hlav vzrostl

Io 10 hodině přijel tam mléčný
vlak dráhy Illinois Pacific a týž

byl zastaven parostroj odepnut a

vozy zpřevráceny načež parostro-je-

as míle odjeto a po puStčni

ptry tento směrem k troskám pu-

štěn čímž spousta dovršena Stáv-

káři nad tímto "vítězstvím" počí-

nali si jako šílení a když maršál

pokus na zahnáni jich z nádreží
učinil přivítáni byli příručí jeho
deštěm kamení a spojek železnič-

ních následkem čehož dal maršál

povel ku střelbě Několik stávká-

řu kleslo leč ostatní nebyli tím

odstrašeni a učinili útok na úřadní-k- y

a z nádraží je zahnali načež v

díle spousty pokračovali Mrtví a

ranění bylí od stávkářu odnešeni

dříve než policie na místo se dosta-

vila — O 2:30 hodině odpolední
učiněn stávkáři útok na 48 a Ash

ulicích na vlak llaltimore it Ohio
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uli I al-jfn- b h ztratila Ná lrall
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Paik podobně inaný počet kár

spkleii (Vlkem odhaduj s l
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káfA' za víc jak l'#0ooo škody

Předsrda unie leltítiičních zří

řffica vydal toho dne proklamaci
ku st4vk4řom v nll varuje je aby
žádných iiáilnotf se nedopouštěli
a naopak aby úřadům v udržováni

pořádku nápomocnými byli (lu-vern-

Attgeld zaslal znovu protest
presidentovi proti přítomností voj-

ska spolkového v Chicagu dostalo
se mu ale odpovědi Že president
(st si svého práva jist a že bude

lépe když rokov4ní o lom zda prá-

vo k tomu měl do té doby se po-

nechá až výtržnostem konec uMněn
bude

Téhož dne odbývána byla porada
předsedu všech místních organisací
dělnických o tom zda záhodno by
bylo veškeré organizované dělni-ctv- o

na stávku vyvolati a tím
stávkářfim k vítězství dopomoci a
zvolen tříčlenný výbor jemuž v

záležitosti té plná moo dána
V sol otu v násilnostech pokračo-

váno a během dne následkem rozka-

zu generála Mileně dle nčhož-vpád-

odporu se strany stávkářu střelných
zbraní použito býti má došlo mezi

stávkáři a národní gardou ku krvavé
srážce béhem kteréž jedna osoba
usmrcena a značně jiných poraněno
Počet raněných a po případě i mrt-

vých snad nikdy zjištěn nebude
nebot? mnoho těl bylo od stávkářu
odvlečeno dřivé než policií tomu

zabráněno býti mohlo Dle zprávy

policejní byl jeden stávkář usmrcen

a 12 jich raněno též i jeden poručík
gardy těžce poraněn Mezi raně

nými nalézají se čtyři Poláci Po-

ranění jsou vesměs nebezpečná
Srážka udála se na křižovatce 40 a

Grand Trunk dráhy kd6Ž hned z

rána velký dav stávkářu se shro-mážd- il

a dtlny dráhy Grand Trunk

zapálit! hrozil Jelikož policie bez

mocnou tu byla povolána na místo

milicie a také "mob" až na 50 nlici

zatlačila Zde započali stávkáři pře-vrhov-

náklad ni vozy a vytrhávat!
tratě a když milice za nimi povolána
vrhnul se nový dav přes 8000 osob

čítající znovu na 49 ulici a jeden

parostroj kolejí tu vyšinut a jiné

překážky na koleje nahromadil

Milico darmo se namáhala aby po-

řádek zjednala leč vše bylo marným
ba naopak dav stával se stále divo-

čejším a konečně Bám útok započal
Poručík zasažen byl do hlavy dvěma

kameny tak že v bezvědomí k zemi
Ulinnnl a kanílňn vida Jh NÍtuacn
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no l aulorilA vojvnuků a poutě

milice při okuu na vypučení
Ht4vk4ř& a nádraží pravým deílřm
kamení a kun uhlí a při Hr42ce ne

býti dlahou vyvolán dalíí pluk do

[zbrani a OHtatnI budou náxledova- -

jakmile okolnoHti vyžadovati
budou — V Sacramento Cal
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ee zpět do zbrojnice dalíí službu

odepřevše Učinili prý tak proto
an jim maršálem spolkovým zaká-

záno bylo zbraně použiti a holými
rukami na dav několik tisíc osob

čítající vrhnout! se nechtěli Ten-

to ústup milice zvýšil ještě smělost

stávkářu a tato nabyla svého vrcho-

le když Oaribaldiho garda veškeré

své zbraně a zásoby střeliva stávká-řfl-

odevzdala Téhož dne ozná-

meno Že několik set ozbrojených
HtÁvkářft z Dunsmuir Hed lil u f f a

Iledding jde soudruhům do Sacra-

mento ku pomoci a proto snadno

po příchodu vojska spolkového ku

krvavé srážce dojití m6že — V

Chicaga panoval po celou středu

klid a se strany stávkářu neučiněu

ani jediný krok jímž by výtržnosti

nějaké spftsobeny Se strany spo-

lečností pilně pracováno po celý
den pod ochranou vojska spolkové-
ho na odklizováni trosek na jed-

notlivých místech na tratích nahro-

maděných tak aby ve Čtvrtek pra

videlným vypravováním vlaku za'

počato býti mohlo Vzdor tomu

že stávkáři klidně se chovali'

uznáno za nutno posádka s sílili a

ptl hoif I yl a lřloth i th
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!! ítm # f#rfiíi''fioi k lpiímti
jřll j(ii přiiMtřiti rtflfof li
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přaofny jf4 %Uvii V C n I

olkoí riťtil ailným k im
Iffil vín h týtrlfioatl a řirovřfi I

dráhám niti platnftn není au vzdor

' hřné jitu poskytovaní vlaky pr

typravov4ny býti tiřiiudily rplKr

nfbylo lu nikoho kď by j U lil

Hriac pfiolota byla súhiflloti

hým akoro 'i tilc slov čitaj Ir

Irgramm guvt-rriťr-
a Altt-ld- a zaU

ným pritidťiitovi ClťVtdandovi

nini proti pHlomnoti vojka spol

kovího v Chicai s protetuJí i

okamlilé odvolaní jeho se žádé

(iuTrriir v tflrgramii uvádí že

autorita s'4ln( jest úplné s to veAke- -

rým výlrŽiKiHtcnt zamxili a pořádek
udržetí a vláda {olkor4 požádána

byla irý o zakročeni osobami a koř

poraremi kteréž zúmyslné autoritu

státni ignorovaly a pravý stav vře

lim zakryti chtély Není prý pravdy
na tom že by vypravováni vlak A

násilná překážky činény byly a po
voláním vojska železnice pouze za

krýti clili to skéby k řízení vlaku

sehnati nemohou Přítomnost voj

ska spolkového jest pry urážkou

obyvatelstva celého státu au tím se

strany vlády spolkové jaksi na jevo
se dává že není schopno vlastní své
záležitosti spravevati aniž volným

jet zákony své vlastní provádí-t-i

Na telegram tento odpovčděno pre-

sidentem že k vysláni vojska o- -

právnřn jest ústavoa že učinil tak
na žádost odboru poštovního a žo

tím nikterak autoritu státní ignoro-
vali nechtěl — Podobný protest
zaslán byl téhož dne presidentovi
guvernérem coloradským — Prvá

příležitost k zakročení naskytla se

vojsku ve čtvrtek odpoledne v

Stock yards kde pokus na vypra-
vení prvého vlaku učinčn byl
Dav slávkářa za každou cenu chtél
tomu zabránili leú jakmile vojsku

povel k útoku dán přisel dav k roz-

umu a ustoupil Vzdor rftzným
překážkám jež v cestu kladeny
dospčl vlak až ku křižovatce Fort
YV&yne kdež dalíí cesta ale davem
as 10000 osob čítajícím zastavena
a vlak i kolejí vyiinut Odtud
odtáhnul dav k 40 a Stewart ave
kdež signální věž zapálena Dal-Síc- h

několik vozu železničních

bylo v okolí onom s kciejf vyšinu-
to a zpřevráceno k večeru pak ně-

kolik vozu a hlídačských domkft

na 4!) ulici zapáleno A podobili
násilnosti páchány i na místech ji-

ných jež vojskem chráněny neby-

ly — Mayor Ilopkins požádal

jménem města Chicaga Pullmana

aby k předložení sporu soudu smír-

čímu svolil an jest to nyní již je-

dinkou cestou kterouž daláíni ná-

silnostem a krveprolití přítrž uči-

něna býti mftže

Hlávka zřízeneft železničních vy
vinula se tak jak minule obavu

jsme vyslovili doAlo totiž k násil-

nostem jež povoláni vojska snolko- -

vého za následek měly Stávkáři-
svedeni jsouce svými vůdci posta

chÝiern íac'ltí 1'Douti ho ticmo-JutAvká- ři velícímu poručíkovi hlava

jřw'
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X t4jem Rt&vkařa oouHtřeďoval a rána zapálen íelerničnl mont přen

VÍko2 moo inariála nolkového řeku Floyd čímž doprava po dráte
dontatečnou býti He ukázala po- - Sioux City & Omaha úplné tanta-- í

liáno "polkovým Houdem k udr- - vena Jelikož milice ukázala ne
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'' pořádku vojsko a zároveň

J volána do zbraoé i milice státní

'Ihož dno přibylo vojnko
--polkové ti

Trinidad Colo kamí k ochra-:toh- o

tT majetku železničního přítomni i odepřely téhož dne dva pluky mi-£- d

správou soudu upolkového lice ponluSnotit a to riánledkem

Vijícího vysláno bylo Z Itatan [rozkazu že do lidu ntMleti neumí

M doSla odboru válečnému též Milice Dovolána bvla totiž k vvkli- -

ikui iitturati nuy juu uuuraiiuu

její vlak do San Francisca vypra-íůt-
a

ven býti mohl když vžak rozkaz k

~J- - ~ JI_ 1 '

iuni u vujbuo iieuuit v vetuu
v jjí nevypraven na iiyiitému'

Fé po celý týden ani jedinký i

IMi - 'i-- i : t í

Ir f a uratiy vuui riuvunium inuu

Hie uezmocnymi — v uvery
lahláidl předseda unie železnič'

leh zřízenců I)eb kterýž celou

vvku řídí že do soboty mohla by

flvka ukončena býti a sice na
Into základě: Mezi společnontí

Í Allmanovou a zamČHtnanci jejími
f cíleno býti musí dohodnutí dél-le- i

jdou volui podrobiti se soudu

íírčímu musí ale vSichni zpčt do
táce přijati býti 2) Mezi npo- -

cnostmi železničními a slivkáří
asi přijití k vyrovnání vSiohni

usl za starých podmínek do práce

Aijmuti býti a nikomu s nich ne- -

'{ A T -- 1

uoasiennivi vu mitvcu iu

rkl4d4no býti Mayor chicagský
základč tomto hledíl dosíci ně- -

Lého dorozumční se společnost- -

podařilo se to ale na tak dale- -

Va-- iI

Ater" kteráž v úterý k večeru

ohlásila že se samčstnanci tvými
' iilindnntf docílila a žo ve středu s

ívnravnv&ním nravidelnvch vlaku
i' Vil V tipmunln ilnlln v

!íť'rlt válné vítrinoMti Učinčn
L M " ' S
I C- - totiž pokus na vypravení vlaku
? San Franc sca eó dav as 3000

(' k4řft torna iftbránil při čemž

fárali spolkový a vlaku stržena

kterýž několika příručimi maršála Hlavft M povážlivou dal znamení k
střežen byl a přivítáni byli deštěm J útoku bodákem při čemž stávkář
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