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vidor vítíině demokratické v

lilu nepronadí bezvýminečné
ili-n-t zákona Hherrnantva a páčí-- a

radíti jaký kompromin mfl
i lllJnut býtl nlříbrnáčnlkum

liul tvden oblevila o zorává
I rý přeni Jent hcdlá tento týden
Vgre domo polati kf y 1 nemft-Ulocili- tl

toho aby přijal to k

Vma demokraté vu platformou
'(uvázali

IJnámá předloha Tuckerova

(odvoláni stávajících federálních

Vnft volebních byla přijata v
I

I anémovně dne 10 října a nice

blány pro a 101 b!aft Jiroli

ator Iíill s New Yorku který!
autorem pcxlobné předloby v

přítomen když v dolní

hlany oIVEd4v4ny Janu

Ítubyl byl oznámen

íe ne jím to tak

Nikterak tobo neu-- f
(

íe předloha v jednom velice

J bila neodvolá vAí í lánek liko-l'i2- 8

kterýZ
_

dovolujn pontavení
I t I l IfHa u voienmcn omuhi rnouiii'

i a v čet lé ne ukutkem atití no-- a

a Htane m teprve v neriátu

eří republikánů tvrdí že po- -

dodatku Laceyova demokra-volal- i

veíkeró zákony jimiž h

ky a podvody při volbfi
dele-úíemíc- h

íameíiijí Tucker
í íojiornil na okolnoht že od-- i

1848 revidovaných aákonft
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u pu taiuu první vuiuu na-em- (

hí mflJo poříditi cákony
!('provedení voleb by jednaly

tvitexlll

íe 10 října odbývaly na volby
Sc4 v indianopo!Í4 Indiána a

lek byl velice použitelný
blikáno avítíiili na celé čáře
itf kandidáta Hvčho pro úřad

yi klerka poncejnino moiuico

nl a to včtňinou na 3000
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[d nedávnem ani 30 poplatníku
kanu t okreiiu Lyon a Oedar
fa Ta ttl uničili ďitntian

naavaliifgou jež na pro-- l

probibioních tákonft by'
Po celím okrenu jdou ajed-irávní-

a sáhy celé řady
byly zadány první přiíli na

í hoHtinStf v Kock Rapidu
'k Vronn jehož ni zjelnali
liiil ie vykoná jim veíkeró
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niMllo ři'ihřin ift1 M lřh
ittkbt $mfn% lk n4 lodífli

i iíiimí 4hf fc obUtíiř
trdlf bdí % fbtufi rhoítf

Utřoifi dřítí (pil riiho N

'pi!4'h Hť llo Ik'-- 1 li" jí
Ue aiio o g roifo-nri- íftt ďi- -

9

ilt 1 k Vtf prín
í fii'it mí nři' kl i lilí H
fit!!i jf f mírní p4oh(fi ikt

dyrabivlnA t%m nUleM T#l"

íf rfH k A

p'n( tř#f iní bfli
jj#řfirn tl drahý lktř'it k'ho
itt)ftA Jhi vihfirí pí trhány

V Hithpřl řcbjflo Jiná'- 4

klily řiot'i ifnjikit v Oik llin l

bjly lffilty a tab inda ini
tfí% Ofan Vínw felá řaJ

tj!lti)ft a ntivrnl řmtn 1

a istlioho ! ř 1 oeíffio V IMli

''1 a lťio bjbi rťkohk ndi
ttná( h d rn pohřbeno a ikody
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Polednřjíí
metti-čk- o jet temřř nmeteno

povnlui feinkho a II ob tam

zahynulo N tni tStk nbylo
ďtl Uouřl toule dobou poeltili
V New Vorku a oklí PulTalo

Loti lírinrh a Aulury parku
kody Jou vámle značné 'IV J 1

Jerney City PrUilero Ploeli

Iuland Portland Vineyard Havei
Nantiieket a oodhell řádila VÍ

c hřice a npoji ní telegrafické zvláStí

utrpčlo V Paltimore též vichřice

provázena prudkým drítfin iaáhla
a k lotou jeitč vyhořel závod
Pruíth Klectrio Iight Co tak že

mto táhlu přiilo i o ouvetlení
Jižní čát méxta byla vodou zato

pěna včzenl podemleto a 25 včzftft

zranéno Mnoho domu jent poš-

kozeno a trati dráhy Paltimore A

Ohio odjilaveny Zmatek ve rnčatě

byl úplný zejména v okolí kde

bydlí dčltifci úntřice balící a čintí
cf Ziinoby ústřic jnou zkaženy a

jen na tčch za milion dol ňkody
Nčkolik otob bylo porančno

ítyrjr ddkj uhořely
Na farmč Jiřího KomaUki-b- o

farmera to bydlícího nedaleko Min

to Sev Dakota dne 13 t m ho

řelo Člyry dítky nalézající no ve

ntavení uhořely dříve nežli zoufa-

lý otec na pomoo jim přinpetí
mlil Jak oheil povHtal nikdo
nedovede i

vynvČtliti má ne za to

Že bylo založeno

1'Híel Je oliraecl

V Kolumbové níni v Art Innti
tu tu mluvil dne 11 t m známý dr
Parkliund jenž proHlavil ne v Nov

Yorku nvými lekcemi jež dával po-

licií chtč prontitnci vyhubit Teď

přinel npanít Chicago i radil aby
hc obrátilo neboř prý mnoho zla

jent u ntředu jeho V jednom
vňak řekl pravdu ž politická ma-

nina dovede propuntili nej vřtSí

lumpy za mřížemi vidí li v tom

právé pronpčch nvftj A za příklad
daltS Altgelda guvernéra ntátu
Illincia jenž na propuňtční daro-bák- u

lupičů a jiných zločinců mft-ž- o

hí vzíti patent I)r Parkhurwt
také zneužití zákona pohrdání

jím a uvalením Spatných členu

npolečnonti lidnké do vrntov již
dosti zkažených zovo bědou nej-včt-

Pédé té dá ne předejiti jo
dinč tehdy když vnichni na od- -

Htranční její pracovati npolečné a
w w m a

pečovali budou o zlepňení celé npo
lečnonti lidxkó

rrull truntum

Jednota proti truntnm utvořila ne

v Chicagu v mčníci červnu v Cen-

tral IIalI a dno 10 t m odbývala
nchňzi v Palmer Iíouho aby pora- -

lila no o pravidlech a Matiová h na

jichž základé by ne pracovalo Za

Mtnnk Oommlnnlnn fín

df'ttk k ro-lrj- i 0i{!!j

Olr4fní pxitmj
V Juřico řprínj no lllekn Nt- -

wa li Mo událo tln II l m

bromi Iné otr4-n- f J I v tl5m
okolí (tunou nniid probito
Irwin Cimto(k Jna Jho a malý
rt4'k a noiMeJ Jejuh Wallari a

)rna tíhol pojedli poUn4 a Jej
noho pokrmu a ta iiedlouho viichnl
r4m iiřiemoiřielí Iékiři Joii
iieit ihnej povoláni avitk pomoci
vlc nemohli Paní Wallaceová
konala j té té hol dne k r4nu a
Cornítock podlehl za nedlouho na
to a v domé Com-ntocko- vl

paní McíJrary ová Jel
rovné! pojedla pokrmu otráveného
za ntralnfch bolentí rovnJ v ná
ručí nmrti ne ocítila IPilk íCat-n- é

vyvázl PlilSím vyietřovánlm
o zjintilo žo pokimy otráveny jnou
ntríchninern kdo jedu tam namí-

chal Jent nepochopíte! no Comnto-ckov- y

jnou v celém okolí známi i

nemají tu žádných nepřátel

VjietřoJi

V Council PlutTn la dne 12

října dopadla policie haniče II
Webera Jak založili chlil oheň v

prázdném a odlehlém slavení

Když přivedli jej na stanici vyprá-
věl Ie učinil tak nejednou na roz-

kaz chéfa itvého kap Nicholnona

jenž jej k tomuto "jobu" zvláště

najímal jakož i jiné noudruhy vy-ný-

aby podpalovali kde se co
dalo tak uby haniči ne mohli cvičit
a rnřli občan co dělat Policie za-

vedla obsáhlé vyšetřování veřej-
nost celkem včří v nevinu 'Nichel-non- a

jenž celou řadu let jent již ve
nlužbč Soudce Metee odkázal dne
10 t m chéfa Nicholnona a hasiče
Miller Scofílda trcHtnímu soudu
dav každého pod $500 záruky Ve

vyšetřování však ne pokračuje

XcHtcnií na dráze

Dvanácte onob bylo na místo za-

bito a 21 porančno na nádraží v

Jacknon Mich na dráze Michigan
Central Neštčntí to událo no o 9

hodině ranní Výletní vlak z vý-

chodu do Chicaga jedoucí zantavil
na kolejích Záhy na to přihnal no

druhý vlak výletní a v příští chvíli
nastala nrážka Volání o pomoo ne

kel kolem rozléhalo bědování a
nářek a za nedlouho z trosek vozu

vynášeli mrtvoly nešťantných vý-

letníku jakož i mnohé raněné Za

příčinu nrážky uvádí ne 2o vzdu
chové brzdy vlaku druhého nepra-

covaly atak ne ntalo že ntrojvedou-c- í

pii nc jlepší vftii vlak zastaviti
nemohl Hvízdal na brzdiče ně-

kolikráte ti všemožně te namáhali
ale marně Strojvedoucí Whalen
zůstal na svém místě topič Kira-berli- n

v čas neskočil utržil ni však

popáleniny na ruce

Ohně

O II hodině večerní dne 14 t
m vypukl oheň na Champlain ní

v Detroit jenž za několik minut
zničil celý čtveroo budov mezi
Brusli a Pembicr ul a níft Ilarmo-n- y

kdež mnohé politické konvence
ne odbývaly Oheft vznikl v továr-

ně na barvy Poyden Pron Mocný
vítr vál a únilí haničft téměř mar-

ným bylo Řkoda páčí no na $200-00- 0

Jak oheft vznikl nikdo nedo-

vede povčdíti

V ďdní hlm'iř tu 'ibiři
třři řij ly I tft It t M ř
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4- - b Hff řftýib tipr&vA jmíní d4á
f4k'ihrirrt pr4 r'ifnřijílj # r

rn]rtkm jil pidruMti v b'ti
(it a Vjdali rrřtiíikáiy ta tiíeirm
ItIMho vi-- t- - ní dráhy N''ktrí
dlulfil iípiy dráhy j'iti ttfií ff-k- d

l"'J apkli (ávaikOm v ohledu
tom dráha v rukou rr eivř ni-Inají-

nebudu rnoei uéirití it
dot pak tlált ohromil itráty u

třpí
5tá r+lní přrdltthi

Z Washingtonu ndel(ij íe odri

říjoa I demokratičtí éb-nov-

výboru ftiianínlho jemuž
kor-re-e-

bylo uloženo vyíetřiti jaká

imřfiy v zákon£ celním n utáti

mají podají řprávu uvou prohfhem
měníce a předloha rovho ci lnllio

rikona že po přípdňjeíl6 před
áuocemi prJ'lo doln' nnřmovnou

tobo by vyuvltalo že neobyčejný
pokrok ocinřn byl pokud nu týče

upravení nového zákona a před lo-- br

HepublikánStf členovi tohoto

výboru vynlovují ne vžak v ten

nmyr že výbor celkem kvapnou
(udi-la-

l práci a tu že nutno vyčkati
jak ani bude práco tato platnou

(Vét5inou Urdf že každý očekává v

celním zákonč nijakých zmčn a ty
to netnají-l- i íiril kruhy obchodni-

ctva býti fikiamány mimi ne Htáli

'co nejdříve V čem a jaké nnížení
cla no Htáti má nikdo z členu tohoto

výboru nechce povčdíti aby niko-

mu nebyla dána příležitost proti
'tomu aneb onomu odntavci ve

Wanhingtoné již z předu

Zákon proti f ifiuiiňin
Mcreary-h- o předloha aby ne

opatření zákona (Jearv-b- o na vvbo
tynlční ClíUnn prodloužila na 0 mč- -

níoft p roň la dne 10 října dolní hiiů

movnou a nice 107 blaxy proti U

Dehata o předloze započala hned
ráno a první pro přijetí předlohy
mluvil IJlair z New llampMhire

KRONIK 4 UDÁLOSTI

llouře

Í4 jackKonvine v la nJěiuj ne

ze dno 13 t m žo oilná bouře za- -

náhlá opčt ono okolí znační npuno
bio Škody Podři východního břo
hu víudo znatelný jou itnániky

prudkó vichřice telegrafní npojenl

bylo přeruneno a ra tratích dráb
značné fikody npSnobeny Jhoii

Htromy byly pokáceny a z kořenů

vyrvány a zahrady zničeny Zo

St AugUMtine po několik dnu ne-

přijel žádný vlak do Jacknonville
neboř nebylo npojcnf a podél řeky
Indián npounta byla poviechná V

mčntečkách jež na cente kudy vi-

chřice ho brala ne naléhaly jnou

ztráty obrornnó Tak bylo zejmé-

na v New Smyrnia Peablo Iíeach

Mayport a jiných mfntecb Střechy
mnohých ntavení jnou nneMeny

komíny umeteny a jiné nkody uči-nčn- y

Pouře zanáhla i Wilming-to- n

N C Ohromný vichr zvedl
ne a vál nmČrem od jihovýchodu a

trval od odpflldne od 2 hodin až

do 10 hodin Voda na řece no

lhU" t ldnolf io bt PJ
II iwwVhi Omahy ria'! lrib

ii ltrf fpr4t( o tlo ifj
r i v

ftatf 4m V Kul

Htřtotá (U tlJoř odporu
ři-ii- í mrtubýr b aby iutala Jeiil v

!it"p lu ittřii)i budu i akonČena

JkŽ ill povodního p'ogřnnn ta

hMro J t dnem 11 října a lnť
d-r- t t djínáíb řteji--

n Chiragu
lavný ttáti má dnem Kolumbo-

vým a alavnot a ntlavou dri
npn-{en-

á

vyrovnat) rnmí prý oné pří
zahájení nvřiovó výty Prot#

bud také prenídent CleveUnd po-
-

ládán aby zakončení výttavy pří-- f

tomen byl édelo neJiJ napřed
Ž fiditelatvo po dnu chicatkém
JeSté Jednu velikou alavnot při-

pravuje a nyní jct již rozhodnuto
že ntáti o tak má na zakončení y

Zdar chicagského dno byl
úplný řidileUtvo proto v dobré ná-Iid-

é

joc přehlíží mnohé ty zají-
mavé čídlice a tčií ne že bude tak i

pří zakončení výmtavy Dle zpráv
z rozličných dopravních npolečnonti
odopravfionobv den chicag-k- ý přea
vnitřní tnéulo možno nouditi že

návítčva výntavy byla jeíté mno-

hem vétíf nei úřady výntavními
bylo ohláíeno Čínla tato jnou vý-

mluvná Zapondélní den doprave-
no bylo npolečnonti jižní pouliční
dráhy 702220 dráhou Illinoin Cen

tral 703224 zvýnenou drahou 294-42- tí

paroplavební npolečnotí 72-22- 1

Dohromady 1892091 Při-

počteme li k tomu ještě 499985

cestujících kteří jeli zo západní
ntrany a 205050 onob dopravených
npolečnonti pouličních dráh na zá-

padní ntrané doHtaneme úhrnnou
Mumu přen 2 a plil milionu onob

'tteró na chicagnký den užily veřej
ných dopravních prontředkfl Cí- -

nlice tyto zavírají v nobč ovSem

jízdu nem i nazpét a vnechny ty o--

noby které jen jely za nvým obcho-

dem vo mČMtě jinými nlovy každo
denní panažéry kteří nemají n

výntavou nic npolečného ČíhIíco

tyto jnou nejvelikolepxí jakými

nijaké mlnto no vykázali m&žo O

obrovnké návňtčvé nvžtovó výntavy
na clucagnký tlen aviklčí tcž násle

dující výpočty: Na Ferrinové kolo

jelo tobo dne 82811 onob na ele

ktrických člunech 20043 Hagen
beekftv cirkun navntívilo 25008
ulici KahýrHkou 00000 onob V
rentaurantecb Wellinglonových by-

lo prodáno 200000 chlebu n má--

nleni 190000 porcí kávy 80000

ántřicových polévek 15000 minio-

vých koláčů 250000 nklenio piva
7000 gallonu mléka

PorahonlsH cbti na výntava

Náčelník kmene Indiánu Pooa- -

hontaa Simon Pekagon dopnal ma-yoro-

mčnta Chicaga o nímž jent
přenvédčen že v žilách jeho také
trochu indianťké krve aby ponlal

jménem mčnta Chicaga #2000 tak

aby Pocahontan mohli podívat ne

na výntavu jež bei tobo nalézá ne

na mÍHtč jež kmen ten kdysi vlast
nil avšak zaplaceno zaft nikdy ne- -

ílontal Indiané chtčli by olbývati
v Chicagu kongren aby avčtu do-

kázali kdo vlantné jent Američa-

nem a žo i oni dobrými jnou obča

ny zemfi této

i
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