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Stávka nhlokopfl

f Va :rTento poslední týden byl plný
událostí ve stávce uhlokopů která
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Z bádáni seíllel

V hlavě sedmnáctiletého Chase

Cawleyho z Homeslead Pa
vznikla myšlénka že by bylo
nutno zlepšiti vzduchovou brzdu
a následkem neustálého bádání o

tomto zlepšení stal se zádumči-vý-

a konečně sešílel a v tomto

nyní nabývá rázu národní
t KnnA ni™

1 'tím i tni o nmTíTTinnr"11 ——
President Roosevelt namáhaje

ss marně přemluvit! uhelné baro
0 W MARSH

For SeortUrj ol tlili
0 D FOLLMER

For Oom Publlo Lindt tnd Bldginu Ir nrtvnlnnsh a nnmnlia naUv!
NeJlcpW a neikuSenfJM snalel piva tvrdí že pivo vařené WILLCVf

RPRING8 BREWING CO Jest Dejzdravíjšlm a nejlepSím výrobkem
toho druhu

Zkuste je a doznáte pak sami io jste lahodnějšího piva nepili 4Tm8

v ceiem naroonim zaxonoaarstvi
zákona kterým by mohl býti vzdor
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JOHN H MICKEY

For Sovrnor ToriaSiita ZapoCít s flolarem a započít nyní
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stavu zavraždil svoji matku a se-

stru a poranil smrtelně Čtyry své
sourozence a pokusil se oba starší
bratry taktéž zavraždit! byl ale

jimi přemožen a odevzdán policii
K vražednému tomuto činu použil
sekery Rodina Sla ve Čtvrtek
veCer na svá lůžka Menší děti
a matka spaly dole vrah Charles
a oba bratří jeho James a Harry
nahoře Vrah vstal o třetí hodině
ráno s postele ustrojil se a při-

nesl ze sklepa sekeru Na to se

vplížil do ložnice matčiny a této
roztříštil sekerou lebku Druhou
ranou usmrtil sestru Bellu v tom
okamžiku když se probudila Na
to Sílený vrah zasadil rychle čty-

řem druhým sourozencům po ráně
do hlavy a pak 'spěchal do ložnice

svých bratří aby zde vražedné
své dílo dokonal KdyŽ chtěl zá-

sadití bratru Jamesovi ránu do
hlavu tu ho šťastně chybil a

James se na vraha vrhnul a srazil
ho seslí k zemi a na to ho dovedl

jich zlomen obrátí se s osobní
žádostí k uhlokopům aby se vrá-

tili do práce z ohledu k trpící
obecnosti a za to jim slíbil že
bude jmenovati komisi která po-

měry mezi uhelnými barony a

uhlokopy vyšetří a že zároveň

odporučí kongresu aby přijal
jisté zákony které by učinili v

budoucnosti podobné stávky jako
jest tato nemožností
Unie spojených uhlokopů zí-

skala sice morální vítězství nad

uhelnými barony leč pro morální
vítězství uhlokopové na stávku

nevyšli Uni se pustili v zápas s

uhelnými barony aby prakticky
zlepšily své poměry a proto presi-
dent Michali jednal zcela rozumně

když žádost Rooseveltovu o odvo-

lání stávky zdvořile ale zároveň
rozhodně odmítnul tímto dopisem:

CifySringsBMk

Aby usnadnila mnló ukládání úspor
City Savlngs Bank v Browu čtverci

vkueué pevné ocelové banky
ležil índilote vzíti domů Kriyí přiblá-iíl- e

se o bank v brM dřBdovDOnloifte Je-

den (iyJJw a obdržíte bankovní knížku v
n(ž doITiir pflpsiln Je vím k dobru Jakmi-I-

le peníze v domácím banku nahromadí

plineie e tento řas od cniu do naif ilř

dovny vypriizdnf se peníze se ipočítajf
u vuSI piliomnosti a dá e vám za ně ý

kredit ve vaSf kulíce Tyto malé
obnosy ntsou úrok vyrovnaný pdlletné
Zavltttl li by jeden z nailch zdntupcfi do
va&eho domu vezmčtesiod něbo jisto
bank

CHARLES WESTON

For SUle Auditor

F N PROUT

For Attornej Onral
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"Hotel Hart Wilkesbarre Pa
Dne 8 října 1903 --—Hon Theo
dore Rooseveltovi presidentu
Spojených Států Washington

FAUST PIVO V TRHU
čepuje žoviální náš hostinský

Jolin Oiidrtlčelf v INVirodní feííiii
O chutnť riíkusek nnni o Johna nikdy nouzo Kromí výtečným

mal-vuz- em

obslouží vás tóž výbornými víny a llkíry a Jemnými doutníky
NavJtívle JoJ a podruhé Jinam nepůjdete

D C—Drahý pane: Hon Carroll
D Wright Vám zajisté oznámil
že mi odevzdal Vaše poselství

E 0 McGlLTON

For Llitilwint Qovornor
minulé pondělí a že jsem mu od-

větil že vezmu návrh Váš v úvahu PETER MORTENSEN

For Slili Truiurer

W K FOWLER

For Supt Publlo Initrucllonačkoli se mi nezamlouval Od té

doby jsem konal úřady s našimi
distriktními presidenty kteří úplně
souhlasí s mými náhledy

REPUBLICAN STATE CANDIDATES
My ujišťujeme Vás opětně že

HOTEL PRAGUE tř%SES?
na rohu 13 a WiHiam ul Omaha

Čisté a poliodlnS znízené pokojo pro cestující jakož I výborná česká

Hrnva a vzorní obíluha V hostinci obdržíte výtečný STORZŮV LEŽÁK

nujlepM druhy vin a likérů a ncjjemnfjší doutníky
Krnjanií znvítrUt) 11 do Omnhy návstfivoii ubytujte so v hotelu Praha a

níntlite nejenom penSs ale zbavíte se i vSelikých niísniirl 8

cítíme zodpovědnost našeho po-

stavení a vážnost celé situace a
zákonitě shromážděné aby pro-

neslo své mínění

že stávka bude ukončena té chvíle

jakmile budou míti dosti vojenské
bylo by nám velkým potěšením
kdybychom mohli se uchopili ně

jakýmkoli návrhům jež nám chcete
učinili avšak opakuji ještě jednou
že neuznáme unii pokud jest tato Tel 182 O pHzeB krajanů žídá VISCENC J ÍHHIROVSKYjaké akce která by přivedla tuto

stávku ku konci takovým spůso- -

ochrany aby dělníci se nemuseli
báti násilí vydal rozkaz aby celá

milice státu Pennsylvanie Čítající
10000 mužů odebrala se do uhel

bem který by zajistil zájmy našich

spoludělníků Naší nabídkou že
ných páoví a zde každého chránilaokamžitě započneme s dolováním

ublí za podmínek které jsme na kdo bude chtít pracovati Nyní
tam milice mešká již celý týden

CHIGAGO

LUMBER

COMPANY

NcjvCtší česká

dřevařská ohrada

li a U P trať

vrhli v konferenci v Bílém domě

jsme vyšli vstříc více nežli na po
avšak pro uhelné barony má to
zrovna opáčný účinek neboť místo

aby jim dělnických sil přibylo tu

jim ještě mnozí skéhové deserto

lovici cesty Váším přáním
Není to třeba v tomto dopise

poukozovati na nízké útoky spá-

chané na nás podmaniteli v jich
odpovědi neboť jsme ubezpečeni

vali stydíce se asi za zradu pá ♦ ♦♦♦♦♦ P—9 t -- Ž—fr—

chanou na svých soudruzích

Když se nepodařilo presidentuže spravedlnost naší nabídky mu

uspořádá

Situace která v pennsylvan
ských uhelných pánvích panuje
přináší nebezpečí nejen v přitom-st- i

ale i v budoucnosti Poměry ty
pakli potrvají budou stálým ne-

bezpečím pro průmysl naší země
a pro pohodlí a blahobyt milionů
našich spoluobčanů
Antracitové uhlí jest domácí a

průmyslovou potřebou a dolování

jeho jest spojeno se zájmem obec-

nosti která splnomocfiuje stát
Pennsylvanii a bezpochyby též i

Spojené Státy aby zahájili akci

by toto nebezpečí v uhelných pán-

vích bylo odstraněno
1 Budiž uzavřenože tato konfe-

rence žádá aby president nařídil

generálnímu návladnímu by za-

hájil civilní řízení aby prováděn
byl zákon o mezistátním obchodu

3 Aby ' zahájeno bylo trestní
řízení v příslušných soudech proti
řiditelům úhelníkům a agentům
těch korporací které zákony o

mezistátním obchclu porušují
3 Aby nařízeno byio mezistátní

komisi by vyšetřila dopravní saz-

bu uhelných drah a jiné Lepří-stojn- é

porušování zákonů o mezi

ukončili stávku pokusil re o to

opět ve čtvrtek newyorský guver-
nér Odell a senátoři Platt Quay a

j Slavnost odhaleni korouhvePenrose Konference bvla odbývá
na v úřadovně senátora ?ltia a o

3 hod dostavili se k ní také zá-

stupcové uhelných baronů Když

na policejní stanici Děti jež
byly šílencem poraněny odevzdá-

ny byly lékařské péči leč na
uzdravení jich není nejmenší na-

děje

Měsíční zpráva zemédílského
odboru

Poslední měsíční zpráva právě
vydaná vykazuje průměrný stav

korný na 79-- za sta proti 843
před měsícem a 521 dne 1 října
loni Dle států jest průměrný
stav korný dne 1 října následující:
Nebraska 86 Iowa 76 Illinois

94 Kansas 87 Missouri 104
Texas 38 Indiána 97 Ohio 88

Jižní Dakota 53 Oklahoma 79
Wisconsin 57 Pennsylvania 86
Minnesota 6a Michigan 67 Pše-

nice járky se sklidilo letos prů-
měrně po akru 144 bu a dle
států udává se následující průměr-
ná sklizen bušlů po akru: Minne-

sota 13 Nebraska 14 Colorado

17 sev Dakota 157 Washing-
ton 21 Kansas 11 jižní Dakota

ia4 Iowa 134 Wisconsin 178
Idaho 38 bušlů Průměrná ja-

kost pšenice jest v celku 877
Ovsa sklidilo se po akru průmě-
rem 34 5 bušlů proti 35 bu loni

Letošní sklizeS jest ta nejvčtší
posledních desíti roků Dle států
sklidilo se po akru bušlů: V Ne-bras-

346 v Iowě 304 v lili-nois- u

377 ve Wisconsinu 40 v

Minnesotě 39 v Indiáni 354 v

New Yorku 40 v Pennsylvanii 37
v Obio 41 a v Michigan 397
Průměr jakosti ovsa jest v ceiku

887 Ječmene se sklidilo po
akrů průměrně 39 bu proti 247
loni Jakost jeho obnáší průmě-
rem vcelku 873 Žita se sklidi-

lo po akru 17 bu v celku proti 15
bu loni Pohanka má v celku

průměru 805 ze sta proti 864
loni Tabák se v měsíci záři

zlepšil všude mimo Ohio o 3 až

5 ze sta Brambory měly 1 října

průměr 925 ze ata proti 54 loni

Sladké brambory urodily se nad

průměr posledních deseti let ve

státech Tennessee Karolínách a

ve Virginii Cukerná třtina jest
všude mimo Texas pod průměr
posledních desíti let a jen v Te-

xasu jest o a body nad tento

průměr Chmele se urodilo po
akru průměrem ve Washingtonu
1367 liber v Kalifornii 1400 1

v Oregonu"i7iao 1 ve Wiscon-

sinu 1300 1 a v New Yorku 325 I

Výbuch v uhelném dole

V dole Victor vzdáleném asi

osmnáct mil od Springfield 111

udál se v pondělí odpoledne vý-

buch při němž dva lidé usmrceni

a čtyři smrtelně poraněni kromě

řady jiných méně nebezpečně zra-

něných Výbuch udál se právě v

nedocíleno bylo žádných prakti

kterou obdržel od VelknMdu Jako odmenu
za sfskfíní četných nových členkyn

v neděli 19 října 1902 v síni p Laitnera na 20 a Q ul

V HOUXII OMAZE
Začiítek ve 2 hodiny odpoledne - Účinkovat) bude hudba p FriBka
Z veíera podávány budou chutné zákusky Vstupné) Onlia 25 centó

K hojné návštěvě zve v úctě VÝBOR

ckých výsledků tu ještě druhého
dne v pátek pokračováno v této
konferenci ale uhelní baroni zů-

stali nejen pevně Ptát i na svém

stanovisku ale pověstný Baer

jako mluvčí uhelných baronů byl

přímo drzým iGuvernér Odell učinil baronům

representována panem Mitchel-lem- "

"Vaše chování jest úplně neo-

mluvitelným se stanoviska veře-

jného" řekl mu na to guvernér
"Pakli podnikatelé těžby uhlí

majitelé železnic a jinf obchodníci
se mohou spojovali pro vzájemný
svůj prospěch a ochranu proč
by se nemělo spojovali dělnictvo?"
Po několika takových ostrých

výměnách slov odešel Baer a

Thomasem se slibem že v úterý
přinesou odpověď na návrh gu-

vernérův
To samé odpoledne konferoval

Mitchell s guvernérem Odellem a

mayorem New Yorku Lowem jed-

nání této konference bylo však
zachováno jako tajnost

V neděli opět president Roose-
velt zasáhnul do tohoto boje a

poslal sekretáře Roota do New

Yorku aby promluvil s Morganem
a řekl mu že buď stávka bude
urovnána aneb že Morgan si bude

muset přičísli následky toho

Sekretář Root se vrátil ze so-

botní návštěvy u Morgana v ne-

děli a výsledek její ihned oznámil

presidentu
Morgan ač netají se nikterak

se svým nepřátelstvím vůči Roose-

veltovi musel značně změknouti

po Rootově návštěvě neboť ne-

prodleně dal si z?volati Baera z

Readingu aby s ním promluvil o

stávce Baer odjel do New Yorku
ve zvláštním vlaku a na Morgano-v- ě

yachtě v neděli odbývána byla
tajemná úrada jíž se súčdstnily
ještě jiné dvě osoby
Po této nedělní úřadě svolána

byla opět konference všech hlav
uhelného trustu a co tyto řádky
píšeme jsou uhelní baroni shro-

mážděni v oflici předssdy Erie

dráhy Thomase a zde odbývají
konferenci o níž se jeden z uhel-

ných baronů vyslovil že přiaese
bezpochyby okamžitý výsledek
Pakli bude docílen nějaký prak-

tický výsledek z těchto konferencí

před tím nežli P Z dán bude do

tisku tu to čtenářstvu v dodatktu
k tomuto článku oznámíme
' A méně zajímavou událostí byl

sjezd který svolán byl do Detroitu
za účelem úřady jakým způsobem

cm
tir Ji

návrh aby povolili ulilokopům

příplatek 5 centů na tuně a žáro-

vé B slíbil že uhlokopové a těch-

to podmínek se vrátí do práce

jM"bvw (( ' M v g(iainu nuvu jo "ki W ttuuw liona
zviííHnlch výloh Hodnota vseto zboží zarucona aneb ae

peníze vrútl 11

GODFREY klenotník

sela na Vás učiniti dojem jako
učinila na Vás dojem neupřímnost
našich hanobitelů

Majíce zkušenost a podnikateli
těžby uhlí v minulosti my nemá-

me žádnou příčinu abychom dů-

věřovali že budou k nám sprave-

dlivější v budoucnosti a poněvadž
odepřeli podrobiti se tribunálu
Vámi jmenovanému a ježto není
zákona jímž byste mohl prosadit!
nález komise již navrhujete za-

mítáme zdvořile žádost abychom
předstoupili před naše lidi s ra-

dou aby se navrátili do práce

pouze na základě naděje že uhel-

ní baroni budou přemluveni aneb
donuceni podrobiti se odporuče-
ním Vaší komise

Jak již vrchu podotknuto my
věříme že jsme šli vstříc více nežli
na polovic cesty s našim návrhem
ve Washingtonu a proto nechceme

přinášeti dalších obětí

My oceňujeme Vaši snahu v

zájmu lidu této země který dnes

trpí a bude trpěti veliké nepohodlí
prodlužováním stávky aie rry zá-

roveň" cítíme Že tíha této strašlivé
situace má býti vložena na bedra
oné strany která se nechtěla pod-

robiti spravedlivému a nestranné-
mu vyšetření Zůstávám r úctě

oddaný John Micbell

president U Spoj U
Hned odpoledne po obdržení

tohoto Mitchellova dopisu odbý-
vána byla v Bílém domě nová kon

"Pakli máme zároveň uznati
tímto ústupkem dělnickou unii
řeknu vám zde přímo že podnika-
telé na něco podobného nepř-

istoupí" odvětil Baer na tento ná První český hudební závod
Veškeré dech:vé a smyčcové nástroje
a všechny příslušnosti k ním"

vrh guvernérovi
Tato slova dohřála guvernéra

r

i
a on zblednuv rosčilením vzkřik
nul: "Máme tím rozumčti že pod-

nikatelé nepřistoupí na žádné
smírné dohodnutí?" Ccnníky zasílám

zdarmaŮeské tahací harmoniky'To jsem neřekl'' bránil se

Baer "ale opakuji že nepřijmeme
Jednatel firmy: V F Červený a Synové z Hradce

žádnou politickou radu a že nedo

státním obchodu a tiby tato
komise započala řízení k docílení
zákazu by toto porušování zákonu
se více nedělo

4 Aby kongres udělil mezi-

státní obchodní komisi absolutní

právo by mohla určíti a roshodo-vat- i

o dopravních sazbách týkají-
cích se mezistátního obchodu

Tato radikální revoluce jest
nejlepším důkazem jak i konser-vativ- ní

Živly americké jsuu roz-

hořčeny vzpurným chováním

baronů Bohužel na ukon-

čení stávky resoluce neměla vlyu
nejmenšího avšak ona přece jen
nezůstane bez účinku a stane se

snad podnětem k utvoření něja-

kých lepších zákonů kterými se

stát a vláda budou moci dostati
uhelnému trustu na kobylku

VŠe:hna pozornost byla sou-

středěna na tento pondělek neboť
se očekávalo Že uhelní baroni

nasadily všechny síly aby přiměli

aspofi část stávkářů k návratu do

práce Agenti uhelných baronů
nabízeli fa až £4 jako zvláštní
odměnu těm kdož započnou pra-

covati leč ani tento podlý triek
neúčinkoval

Milice stála u každého dolu na
stráži od časného rána Na ně-

kterých stála dokonce celou noc a

všech cestách křižovatkách a na
rohách ulic byli stráže dvou tři

vojínů aby chránili neuniové děl- -

Králové hotovitela světoznámých hudebních nástrojů

Louis Viták 204 Wabash Ave Chicago Ul
volíme politikářům aby se mísili
do této naší záležitosti" í '

i
Guvernér Odell vyskočil "Co

míníte těmi politikáři?" zvolal
Chci abyste vy jakož i ostatní

ference v níž hledány prostředky podnikatelé měli na pamSti že

jsem guvernér New Yorku zvolený
zástupce 7000000 a že jsem zde

jedině v této hodnosti a že chci
urovoati nesnesitelnou situaci Adobě když asi 190 dělníků deoní

Ji

í

k ukončeni stávky leč i ta neměla
žádoucího výsledku
Mezitím místní unie jednohlas-

ným hlasováním rozhodiv že zů-

stanou pevně státi na svých poža-
davcích a že se nevrátí ďo práce
pokud nebudou požadavky uhlo-

kopů buď vyřízeny ústupkem uhel-

ných baronů aneb arbitracf

co více já učiním vše co jest v

presidentu David Wilco právní
rádce dráhy Delaware & Hudson
Žádost ta sama o sobě jest ale

nepopiratelným důkazem že uhel-

ný trust vida že mu ani bajonety
nepomáhají chce pomocí zákonité

kličky zadrhnouti unii krk a tím
učiniti si ze 150000 uhlokopů
stádo bílých otroka
Celá veřejnost americká byla

překvapcaa touto drzostí tato
ovšem nebude míti žádných ná-

sledku pro unii ale za to uškodila

opět značně uhelným baronům v
očich každého poctivého spra-
vedlivého člověka

šichtu opustilozaviněn byv silným

nábojem prachu Všichni pora

niky když by se ubírali do práce
leč ti očekávaní dělníci se nedo-stavova- li

Uheiní baroni v tomto týdnu

postavili korunu své drzosti žá-

dostí podanou k presidentu Roose

veltovi aby soudně zakročil proti
unii uhlokopů jež překáží mezi-

státnímu obchodu Sdružení toto

prý nejen omezuje ale kazí mezi-

státní obchod nejvěiií dukžilosti

pro celou zemi a t d a t d

Škoda dalšího místa pro opako-
vání této nanejvýš nestydaté drzé

žádosti uhelných baronů kterou
ve jménu uhelného trustu podal k

mé moci aby se to stalo"
Baer zaražen a uznávaje že vnění i usmrcení byli ve hloubce ty si obecnost mohla pomoci k

asi 400 stop když byl náboj roz odpovědi své šel příliS daleko po
žehnut Mezi zabitými nalézá se

Guvernér Stone zasáhnul takéW V Overcash a Michael Yorja
Overcash byl svoboden a praví

uhlí
K tomuto sjezdu přijata byla

následují resoluce:

Tato konference si nepřikládá
jinou autoritu nežli onu již má
každé těleso amerických občanů

do stávky do jisté míry neočeká

klonil se guvernéru Odellovi a

pravil:
"Guvernére prosím za odpu-

štění Nechtěl jsem vás uraziti a

my jsme ochotni dopřáti sluchu
vaným spůsobem Poněvadž uhelže měl na % 40000 majetku Nemá
ní baroni tvrdili před presidentempříbuzných


