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VÍřihl" U ťflm a infot ti

porovnání jodnotllvýrh řUIir k

l rn příj lmt aivlrku tě tu
aklonku výtavy bi l nával co

n#ltí ijinna pak v připravo-

vaný den KidumtÁv Návltlva
od počátku výatavy bal Jik nál#-- ( WiUon Jft iobnot ivláiti v kro-daj- :

ji(li Ikolnítli známá pro školy
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Vl Jiným Nihravlnf t#nlo rtá

J lfiatanovtlj I# Io foee mi

oibyti plalnoat zákon Shermanov
Vieti Um ala ! tolik neraleolbo
třlbra v pokladní co obnáil rozdíl

V nrnl mniii a ra latini rmneia

ti býlí ralmo v atřlbrné lotrjr a

ícbny drobni jil bankovky mají

mi oběba vzaty tak aby lul byl
oceň poamati amnrnycn uouro
Zt do 32 t tn adiluja se Im

JtlNm zpráva o kompromisu de-

mokrati! oa vzájem aby Shermanftv

ikon odvolin byli mohl přijata
Mi doali příznivě zejména těmi

i al dosavadní zbytečné tahanice

#enátu a jil tbnuaili Mnoil

IVblikáné byli jíl dávno toho

ifleda id bude muset dojiti k ní- -

dohodnutí mai demokraty
Í4ma oa tom aby odataveo

T zákona o koupi atříbra

byl autoritou jei
!váten nahromadění zlata prode-- n

dluhftpiaĎ IUpnblikánó vede- -

i Sbermanem učiní nejopíSe po-ab-
y

prorazili dodatek k

:ono jimž by ae prodej určitého
ta aiabopua dle dooroxaaoi

pokladničního usnadnil

aneo Mercer z Omahy navrhl

jihnutí jednoho velmi starého

Podle zákona 100 roka ata- -

i tedy přijatého dávno dříve
'byly dráhy telegrafy a jiné
úikační prostředky doválí

itoí poslové do Washingtonu
la o výaledka presidentakých

totil hlaaft elektorálních z

'óho státu začel dostávají plat
lenili za míli za kaidou cestu
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ltot"At itaíl na niiralf a

k'n Inklor jtho přijal foika aby
Níťhol na výhybra iatail a dal

minoatl rychlíka iVifx-k- dráhy
ni lápvl jdoitřm Ityihlík t
ipntdii a kondaktr vlaki kjí-rllti

a Htin nfporhnpiulnýrh
jfdnal proti ndllrným mu roika-tA-

a Jl dál Stva výhybku

)ř'jl jíl tu přihnal ryihllk
Jnl j#d ryclibwtl a m mil li ho

dinu a arálka atali ar nnby toou

Parontroj rychlíku byl nový 'itfa
dva týdny v ulítání Htřojvedou-a- í

vldourn le jmi lt% dali Ihnrd

páru tpátrěnf a skolili se třojft

svých V' srálra ulrplli
niíího nt-toií- rpalujltí nichl

vttlina klidné spala Tři voiy
oaobní vlaku pavifuké dráhy jau
roziříliěny dtn chytl a ta ne-

dlouho trosky neSftného vlaku

byly v plamenech Ti kdol neza-

hynuli při rotbiil sa vozfi octli
v novém neber peěf uhoření Zvlá-il-

ve voze č li vfit to jnl za-i- il

jil mnohou sráiku a neštěstí na
trati hrozná byla spousta iUněni

volali o pomoo brzy na tom a opět
na druhém vlaku Pomoo dostavi-

la se záhy a poranění dopraveni

jsou ihned do nemocnice v Xichols

Ncili vlak pomoo přišla a zachvát-

ily plameny trosky obou vlaku

úplhč lak Io mnoho nezbylo Vy-

tažené mrtvoly byly vesměs popá-len- y

mnozí chtíce so zachránit!

vylezli okny jiní na p&l cestě

uhořeli a v plamenech zahjnuli
Smutné odehrály m scény na ději-

šti ano povídalo se že mnozí

zahynuli v plamenech aniž byly

mrtvoly jejich nalezeny aneb zto-toini- ti

se dají Zavedené vyšetřo-
vání snad dokáže kdo sráiku
zavinil a rdali konduktér vlaku

na východ jedoucího porušil dan-nýc- h

mu rozkatfl a proč tak učinil

Jedno jest jisto že strojník i topič

výletního vlaku jsouce dlouho ve

službě byli vysíleni a rozespalí

Společnost nedbajíc bezpečnosti
osobní dopravy nevystřídala ubo-

žáky v čas a to hlavní as příčinou
neštěstí se udavšího Kdo více

viriben společnost či oni ubozí

zřízenci ?

New York na výstavě

Město New York účastenstvím

svým na světové výstavě v Chica-

gu dne 21 t m v den new-yorsk- ý

se t znamcnalo Slavnost zaháje-

na byla po druhé hodině odpoled-
ne Tou dobou vyjel od pavilonu

velkolepý prftvod jehož se s&čast-nil- i

vedle new yorských úředníka

tél první pluk národní gardy
illi-noisk- é

'Sonsof New York" mayor

Giiroy členové new yorských úřa-

du výstavních a mnoho jiných vyni-

kajících osobností new yorských a

a chicagských Slavnostními řeč-

níky byli Seth Lowe Gen Ilorace

Porte mayor Giiroy a mayor Har-

rison Znamenitá herečka předná
šela ódu sepsanou žurnaliitou Jos
K Markem Večer odbýván byl
koncert v new yorské státní budově
a pak byla skvělá (Iluminace

Den starého Manhattanu rdaMI

se tedy úplně 75000 New-yorč- a-

nft sešlo ae v "Bílém měité" na

'dakaz ie xsovy York na Ubtcago

kh fiififinu# lak '

kompan!l" thut #1 p#nipííil aťy
lak fiiUM vtriliikof ata lihona

(}ř'it ifotl vyftnf ( IAn4

all yUU M( rary no (

i4kofim 'it kompanii"
dli ibatld a viltkýrh fi#ÍA

eíeb litlí idmI t íftany iloínnl
třídy jl t l'ra#lw uliltl
mnohá mriťtl s #pMjmno#il

p4'ibf 'rto taká pomáhají VÍ

molni políeil aby taká livly
atldéiti mohli a vypoví lila j

lnl tm 17 ('ifmnh pobi!4
bylo ihIkao a pHísffn "lil
kotnitanít" Im la txihnáno tfil

n a vyhoilno

i( fb4ffc

lna II f fjna I plány a rotné iml
tty také financ nf vílwir iaul a

tf { i&kwna narbnii ho-

lili k'iii((rra ntbudun pioiatlm

frjnoti Mliy al na-lrjl- m

lvi v jndn&nl kmrru Jakul i al
bul po litiia]oýt:h vobÍU
iitnd-- a Jiných nmt pinl obi-vaj- f

in by oiriimrtif mřlo vliv

na pom Iry nyuljíl Jf n tihubnf
1'roto poékajf al do protiar na

první porid£l( onoho rnřftf Ti to

ai divné utišovali kdyl takď ve-

dou tajnMkiMvl ! ('--
I bude ten

vliv na pom£ry a dčlnická avliSU

pak tornitm? Kdo vl t

Vyprali ho

V aemřdíUkém kongreau kta-rý- l

odbývat o v Chicagu ve dneth
10 a 17 října kriluoval ool J 15

Itrigham a Ohio tajemníka vládní-

ho odboru trmldllakého Mortona

Týl mlovll v kongresu pravé la
meti nejnabexpačoijií a úhlavní

nepřátele amerického farmcře dlul-n-

počítali jednoty a apolky farmě
rfi Takový farmer s řeracala byl

vidy prý Ikfldcem farmcře prakti-

ckého Brigham pravil io lova

taká s list tajemníka odboru zemř- -

'élnkého vySIá dají ae jen jedním

uiiuvih w jwb "cit-uMui- t

kažay pokroit ta xazuy novy vyna-le- t

ve farmerntví a na wtrojfcb ta
kaidý podařený pokus dluíno v

prvé řadě dékoyati jednotám m

a ftpolkfim jejich ano

kdyby tíchto nebylo neméli by-

chom ani vládního odboru zeměděl-

ského Zemědělství jeat pravou
ap&aou země pakli toto vyhyne pak

zhyne i prfimycl pravil řečník Kdo

však at mysl' žo ruka farmerova e

vzpírá pro 'veškeré profesí ten

Mnabn 1r1ttKr # V rv I n 1 favrnuKi lrwbi '"ti v
_1 L_ —í-- _i #í Mí

rooou více vr7 popm pro
veoenim hlavních otázek země

blána téie ae dotýkajících ueíli

nyní se ve Wfciviioctoně děje
Kecník aoudt d&l že budou to

dítky farmerft ji zem tototachrá-n-í

před korupcí politikářfi jei
stále vío a více ae iíří oLrožujío

lájmy země

KRONIKA UDÁLOSTI

Aidlt Htrýěka Mama

Soudce Woolson ve spolkovém
soudě obvodním v Dea Moinea la
nepovolil dr Soundersovi nový
aoud Sounuers bydlel v okresu
Marsball a jest odsouzen poněvač
iídil vládu Domluvil ae totii
a poimistrem svého městečka že

budou se dělit o odměnu jakáž

vypsána jest na prodej známek

přiěifioval so váemožnfi aby ae a

toho vymotal ano pozval si bratra
milinnářa Anatr&liD ahv mil nrt

imonl ala mamě v teobto dnecb

Htook Cornmifífiíon Oof
p t% twAti

aU prov l IH'I dřívá nab

illji Vdl by valml érodným
křajni a bu la ajojof a draha-

mi s Cli' aa a f Kantaa lit
Druhý pfnk li i t vt pojBÍ
Hl Iiuim

Ilji nfi4řnf
3 WiUon f KanMs City starý

ti ota-lní- byl rninuU přrpadan ni-

jakým noiiiirnf m Upit-a- janl do
dom Jho vnikl a odsřcn do bla-

ty ťd#ř l#o byl tak silný le
WíUon tt dne t rn stála byt
v bfivl lomí a sotva # zotaví

úr''m jeho ztratilo by Kansaa

City mnoho

a4re v paitl
Zin jest kdy! soudco na zapově-

zeném chycen jest ovoci William
l

(}iIťřt Ur válený smírčí soudce
z La Halle III byl dno 18 t tn

r4no „ Jt dopaden při tom

kdyl otupoval místnosti tamo
Whist Klubu která přilehá k jeho
úřadovně Klub pozoroval jil po
několik iněsícft jak z jeho skříně
mizí výtečná whiska a jemná dout-

níky a proto postavili "tajného''
McGuirea na číhanou Soudce
Giller vletí do pasti a byl polapen
právě v okamžiku když aí na kra-

dené whisec pochutnával Zámek
u skříně otvírat si obyčejným ka-

pesním nožem

VhU se spojit
Ze St Louis oznamuje se ze dne

22 října žo činí se náležité kroky
k příštímu sjezdu llytíř& Práce

aby veškeré dělnické organ i sace a

Jednoty v jeden mohutný celek se

spojily kterýž řízen byl by ústřed-

ním tělesem jehož moo zasahovala

by po celých Spojených Státech

linutí tomu stojí v čele Powderiy
Mnozí dělničtí vfidcové s ním sou-hla-

jiní že přišli by o fiarši ne
chtí a takém spojení ani slyšet

Zastřelen lupiči

Samuel W Dorsey jeden z

černochu ve Washing-ton- ě

a člen městské rady byl dne
22 října na Chestnut u) zastřelen
dvěma lupiči již ukradli mu hodin-

ky jehlici a prsteny avšak hoto-

vost kterou měl u sebe mu necha-

li Palmě neměli času jej prohle
dat Úřady pilně pátrají po
vrazích

Se stupně k stupni

Dřívo bankéři teď přaobyčejní
obžalovaní mohlo by se říci o
W 11 Kvansovi bývalému po-

kladníku a C A Hawkinsovi vý-- „

pomocnému pokladníku banky Se

ven Oorners v St Paul Minn

Jsou obžalováni že použili t
bankovních vkladu pro sebe deset
ťsfc a velká porota Žaloby na n5

již vznesla Případ ten v kruzích

oankovních velikou sensaci spfiso-bi- l

t neboť nikdo neočekával ie
by to s pány tak bídně mělo do-

padnout Oba jsou pod zárukou

Liverpoolský parník Campania

přislál dne 20 t tu v NeW Yorku

a urazil cestu přes moře a Liver-

poolu sem ta 5 dní 13 hodin a 30

minut Sesterská loď její Luca-ni- t

posledně urarila cestu tu za 3

dní 14 hodin a 43 minut

irhrničiven (vt dní) i5?fl 13

Chrnzairrvřnt-oíi- dnl)27ro2i
ťfhrn taarpvn (tl dní)'l5l$i!1
ťhrn za siří dní) 4rt3tH7l
1 května (den otevření) mftfli
30 května zdobení hrobft 1 15571
H června návštěva Infanty 1

15 června německý den 163009
4 červ Ve den neodvíalosti 21273
W čerVe švédský den 129873
12 srpna český den 151971

10 srpna britický den 108801
24 srpna il!roiský den 2 43931
4 září new-yorsk- ý den 160382
0 září wisconsinský den 175409
7 září ponnsylvanský den 203400
9 září transportační den 231522
14 ziLří ohioský den 190700
10 září lelezniční den 202370
21 září iowský den 199174
23 září den Kytíř& cti 215043
20 září den Odd Pellows 193210
24 září den státu Indiána 190423
1 října (neděle) 48535
2 října 128190
3 října 145133
4 října (mexický den) 175175
5 října den Rhode Island 180454
6 října 143 i
7 října polský den 232382
8 října nedělo 88050
9 října chicagský den 710881
10 října 308013
11 října den Connecticut 309294
12 října italský a řpaněl 278878
13 října minnesotský 221607
14 října 207732
15 října neděle 81760
16 října 231405
17 října 278140
18 října 299121
19 října 307417

20 října 250844

Uelkem od 1 května 19203154
volné vstupenky celkem 5040033

Úhmá návštěva 24903787

Dvě dráhy

Z Oklabomy sděluje se ze dne 18

t m le dříve neili zbývající ještě
indiánské pozemky ležící západně
od pftdy pěti tak zvaných

vzdělaných kmenu budou rozděle-

ny osadntkflm budou územím po-

staveny nové dvě dráhy Dvě

společnosti si vyzvedly jii charter

pod zákony Oklahomy a sejde-l- i se

jim dosti peněz na podnik bude

vJiká poptávka o pozemky mezi

CoíTeyville Kas a Kl Heno Okl

neb obě tyto dráhy poběhnou rov-

noběžně První společnost řídí

bývalý tajemník území líobert
Martin a druhou bývalý guvernér

Anthony S prací se započne teprv
až přestane peněžní tísefl

í natpH To bylo ovSem při-jje- a omylu Proto velikou chy-fn- o

dobí před 100 lety ale teďbou Jeat U farmerstvo poměrně
lnřelilé Proto poal Mercer tak málo taatonpeno jeat v kqn- -

é
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ue aoy eienion vynoiovui

rivy i niohž by ledna poslána
xpreaaem předsedovi aenata

tak poltoa a třetí uložena u
- i

'tébo vládního soudu Dou- -

ie tento rozumný návrh po--

icq bude přijat
í Uaudťk Cleveland&r

V náhledu presidenta Clevelan-ÍKk- i

i Washingtonu ze dne 22

Me aděluje nemělo by v sená-Ajném- n

dojiti komprr mlsu

vodataveo Sbermanoa záko-fkou- pi

atříbra betvýminečně
htl br měl Dolní sněmo

Ulikou větiínou rozhodla se

Volání onoho zákona většina

{ rovněž odvolání prý ai pře
V' li zem očekávajíc nějakého
U)d odvolání tíhermanova

VV f tořeje ai tak tói Není prý
LLjakž president ae vyslovil
íaník Carliale jest aneb byl poltmistrftm Dr Sounders

'aký kompromis o věci té v boval ročně mnoho známek a spft--

kompromis na němž sonáto- -' aobem tím chtěl vyzískat Saunders

Ua 21 t ro Jakfjpresi- -
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