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MIutí svatou pravdu

Henry Stivera po mnoho rokft

fiajitel a redaktor časopisu Des

loinea leader kterýžto lint po leta
I orgánem iownkó lemokracie vy

tupnul ve utředu co nejrozhodněji
otihHtku a platformě demokratické

[řlciny vó uhrnul ve vyjádření ná--

edovním: "rravý demokrat pocí- -
i iuuhI v nitru svém zIohI při pře- -
fanf iiullní iililfMrmv nArrkdnf
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rý Ifidin'ip'dí vtikfřy pokny
na pd'rtl demokraty a na po

tavrnf #polr rifth íi-ka- byly

rtufiiými l'řo víethny fiřady navr

íikind arnotatrii a Thoma

Wadwortliiri ta guverriřa v M
'o nav rlřftí ř ktn ft pro úra ly Mať

n( podán návrh na Jmenování výbo

ru kterýi by drinokraty o r#tavi

ní pol'enJeh ťířktorft vyjednával
lefi J ten byl poražen

Otevřou IrliH zrak!

n Vři W

Třed čtyřmi lety slibovali demo

kraté dčlnictvu hojnoHt práce vysoké

mzdy a láci vfiech potravin a potřeb
rolníkům naproti tomu slibovali do

larovou pnenici a vynokou cenu za

vňe vftbec co budou prodávati a ne

smírnou láci všeho co budou kupo

vati Ač to na první pohled jest ne

možností preco dali se mnozí tak pra

hledným humbugem obloudit! a byly

to hlasy rolníku a délnlkfl které po-

vznesly nesvédomitó demokratické

politikářetak že mohli dosáhnouti ký

ženého ovoce Jak se ty sliby splnily
ví a cítí každv Jestli pak letos dá

se rolnictvo a délnictvo znovu oblou

diti tčmtýž demokratickým klama

lfiro uvčM nové jejich léčce kterou

na voliče polóéili— laciným penézflm

a budou li jim zase sloužili za po
nož ? Nevřříme 1 Musili by být

velmi zpozdilými aby se dali po

každé tiřjakou novou léčkou oblou

diti když přece ví ze zkušenosti že

ochrana celní a dobrá mřna přiná
fiela nám před tím ten nejvétíí blaho

byt jak požíval kdekolivčk který

koliv národ 1

Korné právě všem

V St Joseph Mo spftsobil před

sed a lící soudce okresního aoudu— —t
Keene značnou aensaci prohlášením
že do přlstiho seznamu porotců vtčl!

jména všech černocha kteří ku po)
rotní službž schopní a oprávněni

t

jsou Dosud bráni v St Josepn na

služba poroto! výbradnó jen běloéi'
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Nejvyiíf nt&tnf niud South-lk- ot

ký odmítnul v nt řtlu vjíl iti Hou lof

takat Jímž ly tajc-mnik- otatníinu

aakftnovano přeilložiti při volhť- -

poihmnl k fťliílitovúnf návrh ni od

voMnf prohiliifiolhii dodatku k úta
ví Mtátnt a (tieu uóinéco roehodoutl

toto na tom takU 115 h prý ml v

pHpadu tomto ('řiloinní pravomoc- -

noHti nťina a Sm jcilinř tinkrate bude

moci otaika ta huu Um v úvahu vrata

býti at 1:1 Maxovarifm prňchodu

umýfilenl svému dá — To e rozumí

íe roíhodnutf toto přivítáno ne Btrany

přátel OHobní svobody 3 nemalým

nadíenlrn a pracováno bude nyní ne

zdvojeným inilim aby porážka pro

hibičiiku zajiAtenou byla

1'opulisté Nurth Dnkotití

íabájili Htátnl bvou konvenci ve ntře

du ve řargo a hned po rahájení při

jata byla řpráva výboru kterýi dříve

již jmenován byl aby h demokraty o

pOHtavení mpoleoneho líntku vyjfldná
val a sice oznámeno že vzhledem

hlavnejSím úradňm dohodnutí docí

leno bvlo — V íiřiiató plaformč

nehválení navrženci národní konven

ce populisticke jakož i zánidy

platformfi národní vyHloverieřa nehva

lujo Re dále prohíbice žennkó právo

hlasovací jakož i práco uniová Ne

hlavnejSím článkem platformy jet
j
°n-- tykající ne odliaau uran a v

Kritizován l ntatni vyoor oa- -

P' olhacl 2r0° l iín mu
tratř když dráhy Hamy volny byly

odhad 2800 Dřilmouti ~ Ku konci

zaHedání Mcbváleno rozdílení líritku

dle kteréhož připadnul populiHtflm

guvernér tajemník tátní auditor

koniinař horri)odářHlvf)udce nejvyí
Mho Moudu tři ellektoři preKidentňtí

a dva komiMaři železniční dernokra

tfim ponecháni pak minia pro poHlan

ce do kongreHU náměstka guvernére
va pokladníka návladního kommaře

pojiřCujícího řkoldozoroe a jednoho

kominare železničního

l'ro McKluleyho

V Denver odbývána ve Htředu

nehnité republikánského výboru ulát

ního v níž 48 proti 38 hlafim přijata
reaoluce kterouž prohlaiAje ne že

zájem lidu toho vyžaduje aby pH

volbó lidtopadové vAichni prav

republikáné blánu svého pro McKin

leyho a Ilobarta odevzdali Sohňie

tato byla nemálo bouřlivou neboť
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llkon prvf í obžalovaný m#en

lýti m4 poroto'1 i muM obé ř'v- -

řtýi to aU rtniřtmfi4 rovných v

{nt I otir biti m4 iu)í loijfi (ml

tfjn4 práva ktfří přel ákořrm

ta jMu rovné povtíovArd n C ř

nocb má Ittál i rava ri hlAmh a

eitntm níh jt právo k lulb

pořotnl"
I HMra v láxnlt l

V Fort lavenworth Kan%

vílonřiÍo v fiterý v káznici pob

kové 30 véiřift n vřBfikA řarin

zaméHtnanýih a pokunili e o íitřk

Htráže zahájili ihned po prchajícíeh
(alhu následkem kterel vicliiil I

prchajících al na tři m vzdali tito

pak přernolini byli lMrve pak klyl
kaž lý t Dtfh ní koltu knll v tf ie mř i

rovmlnt t IVnaylvanli

llouře o řádění jejliuž v 1'ennsyl

vanii minule zprávu jmc přinesli
mřla daleko horíích ná-h-d- než

z prvu uváděno a sice oznamována v

úterý značná ztráta Životu lidských

povodněmi iposobená Tak v Cecil

Washington Co smeten byl rozvod

nivAfm se potokem Miller strávní

dftm Sam McKioneyho a ze 13 osob

jež v čase tom tam se nalézaly bylo

jich jen 6 zachráněno tuimo čehož

zahynuli v dravém proudu jesté dva

muži kteří o zachránění tonoucích

se pokoušeli — V Pittsburgu spflo
hena vichřicí též fikoda daleko vétíf

než c prvu oznamováno Padajícími
troskami byli 3 muži na míaté usmr

ceni a f0 jiných více ménř ranřno

? éiiiHké řlvrtl

v San Francisku hrozí dojiti k váž

ným výtržnostem a to následkem

prohlášení války mezi dvčma frakce

mi Počátkem týdne oznamováno že

vfldce jedné z frakci Lee Yi[ Duck

vypsal cenu 1 000 na hlavy vfldcft

frakce druhé Joe Oarra a Lee Mee

Toye a zjednáni byli prý ti nejodváž

nčjsí hrdlořezi čínští aby odménu

tuto hí zabezpečili Policie jest tam

prý úplné bezmocnou neboť copatí
nebešťané jeden na druhého ničeho

neprozradí a tak musí včcím volný

prAchod dáti

Stav ormlr

O stavu úrody v lowfi podána v

úlerý následovní zpráva státním vy

borem hospodářským: Neobyčejným

chladnem a hojnými dešti byly žué

značné zďžery a obilí v kupkách

stojící značné poškozeno Zvlášt

oSkozen bjl oves a tím spatný stav

jeho jesle více zhoršen Má-- li zby

tek neposečentho dosud obilí býti

zachránén jest pěkného suchého po-

časí nezbytné zapotřebí Korná stojí
si dobře a vyhlídky na úrodu jsou

výborné — V Kansas bylo počasí po

celv tvden osení příznivé Korná a
0 #

pastviny stojí si dobře ač místy
zvláště na jihozápade bylo by vláhy

poněkud zapotřebí V části východn
broskve a hrozny již zrají Zemča

t&m uškodilo přílišné vlhko a místy

hnijí V části západní je již po žních

a mláceni jest v plném proudu — V

Nebrasce byl min týden chladné jším
nel obyčejné Spád dešté téméř po

celém stAtd byl hojným a suchu nci

nrna všude přítrž V jižních okre

„fch jou žne drobného obilí skonče- -

aa
ny a ▼ okresích severníct Jsou t
plném proudu Korní daří se dobře
a Jest ? jblídka ca velikou úrodo

r I ryifriivlik drihy tio do v ý

Hrtflto vlikri fr4liy l' fiioylvjriil
Jo lirMpťfMi třifjíedo Na !

k'i tomto ittlf i''i ftk'iík it
v#ltilkí1i I l h Jak r vt dráhy

%nii liviU byb iii h Vi na mMA

nttrt fim pfe fj'ipakjí(h řn'io
N""tl ii lito jik tn- - Unn na

řijoiíř si rtHUdkMn oh I#

iiif visku readif iřkinn znamení k

inntavirií rtřl4no nut !# #iial stroj
vsdďirl r4lf'lk-ř- fí!iiřé rythbf
ti vhk íim favítl ftunohl a

spoiKti klřá srážkou spflsrdíftna

byl i hniinoii O ni 4ttl dána Ihned

zpráva do AtUnfie City olkudl bi
a Iné vyi raven vlak výpotnm ný

po Jehol příjezdu ihned ixUtrafto

vártim troek a obvaovinli rané

nyeh započato Vlak výletní sestával

i fi vozft dn posledního místečka

naplněných a a lch byly prvé dva

úilné rortřlStériy třetí pak značné

poškozen a do přikopu sražen Práce

zachraňovat-- pokračován mohly jen
velice zvolra táslt-dke- cehol za

třžko Jtst počet obétí přesné určiti

a tvrdi s-
- že bude daleko včtsím

než společnosti žebuníční z počátku
oznámeno

Nesmírná vedra

panovala vo ilředu a ve čtvrtek ve

Blátech východních a středních a ná

aledkem toho i dlouhá řada úžeha

oinamována Tak v Cincinnati událo

ae za čtvrtek 29 úžehft z nichž pót
skončilo smrti za úterý a středu ob-

nášel tam počet úžehem Blížených

C2 Teplomčr ukazoval tam ještě po

4 ho 1 98 stupňft v Btlnu — V St

Louis oznámeno bylo ve čtvrtek 50

ůžehA z nichž 10 skončilo smrtí —

Nejvétší snad vedro panovalo v St

Joseph Mo kde ve 12 hodin v noci

ukazoval teplomčr 95 stupňů v Bedm

hod ráno již 100 a v devčt hod dop
103 sltipné ve stínu!

Z Washingtonu

I Státní odbor zabývá se přítomně

vyklizováním neschopných úřadníkft

konsulárních a v mnoha případech
v nichž zjišténo že konsul bud

své neplní neb úřadu svého

schopným není byli tito k poděko-

vání se vyzváni Počátek učiněn h

konsulární službou v Mexiku a Ka-n- a

lě a až tam "čištění" skončeno

bude věnována bude pozornost i

konsulární službě ve státech evrop-

ských

imoiíNí: znu vy

U Tipton Mo lynčován byl v

úterý 341etý vdovec M Crawford

pro pakus znásilněni 18leté dívky

V Tyndall S D udeřil v neděli

odpoledne za prudké bouře blesk do

věže německého kostele a tato byla

od špice až do základft rozštěpena

V Kansaii City vyšinula se ▼

pondělí t kolej! na 0 ul kára lanové

dráhy při čemž tři osoby smrtelní

zraněny

Stávka krejču new-yorsk- ýcb se

dosud stři a řady stávkářft rozmno

ženy počátkem týdne dělníky i tová-
ren na dětské obleky na 22000 osob

V Iowa Falls la podřezal v

pondělí v návalu šílenosti F Pierson

krk stařičkému otci a matce načež

sám sebe podobným způsobem se

světa sprovodili se pokusil

Ve Victor Colo vybuchlo ?e

středa odpoledne f0 liber trhacího

prachu a výbuch byl tak silným Ze

ityry budovy valně Jím poškozeny
Tři osoby byly tčžce raněny

% #ipuťme že ííaiiy jou Spatnó a Je

ť tru trpí náHleilkem toho mřru netru- -

a — luo čehol navrhuje nám plat-jr- ma

chicagnká jako leku? Laci- -

IjřídoUr! Toť víe Proó některý

urriaf aiiuui mini íaiu igiivi

Íiftvii Nikomu mohlo napadnout

Mtopy na yard jehtpříliS mnoho

že jent ncmylera a zlodejutvíni
čítat 16 uncí ra libru Chlapecký

y3oík od řeky 1'latte mohl váíoivři

ylíeili vypaKeního břichopáska %

Vall ul kterak aedá k nákladné

bře západního mana na kterouž

Opracovaní farroer dodati tnuae! pl-_- ~b

Ifluncívxdor veákeré avé dřinř
konvence mohla e pak na to usnó- -

Ie na dále pouze 8 uncí libru tvo
i mí Jakým požehnáním pro ná

rilo to býti! Laciněji! doltr' menšina podezřívala většinu i úplat
TL'M ffilru a lehčí váho — le5 ro-'n- oli a tvrdila že výsledku tohoto

—cý Clovék Ttdor tomo by vřdél Jediní penčz y docíleno bylo


