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stejné téměř platformě stojí Ve
pta Ne-e- w

YorkNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
sas iu~
braska New jér~ Wisconsinu jest tentokráte šest

Nejlepší TVRDÉ aMŽKÉ UHLÍ
ístkú státních v poli a republikáné

to požadují svobodný obchod se

Spojenými Státy a já nevidím

žádné příčiny proč neměli by jej

míti Nyní musejí platiti clo na

všecko dovážené zboží i špa-

nělské které dříve bylo na vol

POLITICKÉ
doufají zvítěziti nejméně 50000 Rock Sorlnes Ohio Hanna Walnut Block atd

Nevada Ntw Hampshire Massa-

chusetts North Dakota Pennsyl-vani- a

South Carolina South Da hlasy Sněm bude jistě republi-

kánský a z 10 kongresníků zvolíkota Tennessee Texas Wisconsin
a Wyoming V Illinois Iowa nrtf iich reoublikáné listě 7 V

Neilepfiť IMlnoiBká v kusech $550 drobné 15 85 Cherokee drobné za

1485 nejlepSÍ uhlí na vaření Naše Beacon Nut uhlí $3 50

jeBt velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom

COUTAIMT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad 1 7 a Mason Pfgárna 1 402 Farnam St
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Nevadl zvítězí dle všeho stříbraři
né listině" -

j Jeden muž čtyři ženy
V Dps Moinea Ia zatčen bvl

Florida Delaware Missouri Mon-

tana Ohio Utah a Washington

: X Presidentem McKinleyem vy-

dána ve čtvrtek zvláštní prokla-

mace kterouž jisté pozemky při

pobřeží ležící pro : věčné časy k

účelům námořním se zabírají

Seskupení senátu spolkového
v příštím zasedání kongresu závisí

na celé čáře s výjimkou suad gu-

vernéra a školdozorce V Michi
Dr Lee Goodman na obžalobu Lvolí se mimo guvernéra pouze

částečný lístek státní — Vyhlídky gan doznáváno jest 1 se sírany mladé dívky Dory Schultzové

která obvinila jej ze svedení av jednotlivých státech na výsledek demokratů zvolení republikánské-
ho lístku státního s guv Pingreemna výsledku dnešních voleb neboť přestoupení bankovních zákonů a Seneca po kterém jeli zpět ne-t-u

diktována mu záruka $20000 byla zdravotní opatření dobrá a

Ltprm A H Wanpmaker složil také nedostatek vody se vyskytl
volby dnešní jsou dle věrohod sotva že se to rozneslo čtyři ženy
nich nramenů as následovní: V S: 'hlásí se že výtečník ten je zákoni

2eTo zaviněno bylo hlavně tím
ve 23 státech voleny jsou sněmy

jimž volba senátora spolkového

předléhati bude V nynějším se
tým manželem jejich Jedna ph
šla z Missouri a má čtyři děti

Náhle však March zmizel z mě-

sta a ručitel jeho ztratil celý

obnos záruky Mimo to prý vy-

naložil dalších $20000 na pátrání
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New Yorku očekává se zvolení re-

publikánského lístku státního ja-

kož i' republikánské většiny v sně

mu ač poněkud menší než pří-tomn-

byla Volí se 34 kongres

nátu zasedá 43 republikánů 34 Ztotožnila nade všecku pochyb-
-

v čele demokraté však doufají ve

zvolení aspoň poloviny delegace

kongresní na níž nyní pouze dvě

místa měli V South Dakoťé 'vede-

na byla kampaS na základě ná-

rodním a obě strany jsou si jisty
vítězství co lístku ' státního se

týče která strana ve sněmu větši-

ny dosáhne jest u velkých po- -

loď vyplula na kvap Fred J

Flueger z Newport Ky vyprá-

věl v jakém stavu našel svého

přítele Boedeckera když pro ně-

ho do nemocnice přijel Ležel

ost zatčeného jako svého manže- -demokratů 6 populistů a 6

republikánů tak že
la po uprchlíkovi March sdělil

nyní Wanamakerovi že po svémvlastně žádná ze stran potřebné níků a předpovídá se že z počtu Lee Goodwin Jedna hlásí se z

jednoho malého města v Illinoisuvětšinv nemá a tak k dosažení dosavadního — 2 — republikáné útěku odebral se do Brazilie ídelprý na zemi na jedné dece a dru- -

téže vždy na některý hlas ze stran hou byl přikryt Také viděl jakpolicie praví že ostatní dvěněco ztratí V Texas volba nemá

žádné zajímavosti vyima 10 di
pohyl několik roků načež přijel
do státu Washingtonu a tam živilchvbnostech V North DakotH

jedna z Nebrasky a druhá z Da- -ostatních spoléhali se musí —

Celkem voleno býti mělo pro předpovídá se republikánské ví
striktu kongresního kdež ucház se jak mohl Na východ se

tězství slušnou většinou a zvolení koty přijedou do Des Moines co

nejdříve Dr Goodman má jakose o znovuzvolení do kongresu
republikánského senátora spolko

rep Hawley jedinký to republikán většina takových bídáků ctihodné
vrátil před několika dny V so-

botu soudce Butler z distriktního
soudu Spojených Státu určil ob-

žalovanému záruku Í20ooo a ob

vého iesr prv zanštěno Ve
na celé delegaci texasské Vyhhd vzezření a uhlazené způsoby

Wyomingu jest prý výsledek po Čeká na něho státní kázniceky jeho na znovuzvolení považo
chybným republikáni mají prý

tělo jiného nemocného pokryto

bylo červy Upozornil na to oše-

třovatele ti divili se jak se to

mohlo státi omyli ubožáka venku

a pomohli mu Druhý den ze-

mřel Se 'svým přítelem Boede-ckre- m

přijel prý domů 2ho srpna
a 8ho srpna týž dotrpěl " Major
Griffith armádní lékař stěžoval

si na neschopnost a mnohdy su-

rovost ošetřovatelů Nedostatek
lékařů nelze omluviti ježto mno-

ho nabídek bylo odmrštěno Kněz

hájce Marchův tvrdí že budevány jsou za dobré V Kentucky Spojení s Havanouvšak lepší vyhlídku na vítězství
složenaCo nejdříve lepší paroplavebnínež kterákoliv ze stran druhých

očekávají demokraté změnu v po-

měru delegace kongresní a tvrdí
že počet demokratů zvýšen bude spojení hlavně pro západ bude Vyšetřovací vojenská komiseV South Carolinf jako obyčejně

vyhrati musí demokraté na celé vyslýchala ve Fort Thomas blíže

příští kongres 30 senátorů z těch

však šest—v Rhode Island Virgi-

nii Maryland Ohio Mississippi
a Vermont — bylo již zvoleno a

v sedmém státu Maine zvoleno

jest již zákonodárstvo jemuž vol-

ba senátora připadá výsledkem
dosavadních těchto voleb republi-kán- é

dosud dvě místa — v Mary-

land a v Oregonu— získali Ku

zvolení zbývají senátoři v Nebras-c- e

Tennessee Michigan Utah

Wyoming Missouri Minnesotě

West Virginii Delaware Con-nectic-

Massachusetts Montana

Texas Wisconsin New York

t Florida Pennsylvania North Da- -

docíleno s Havanou Nyní dva

parníky týdně vyjíždějí z Tampyze 7 na 10 tak že by republiká
čáře a republikáni obmeziti se ho

ve Floridě do hlavního města kunům pouze 1 místo v kongresu
zůstalo V Colorado jest zápas dlají na hlídání volobnich osudí

Cincinniti několik svědka o po-

měrech v táboře Chickamauga
Značné vzrušení vyvolala výpobánského Začátkem prosincetak aby volbu kongresní kontesto-

velice spletitým an jednotliví če- -
bude počet ten rozmnožen na

vati pak mohli na základě podvo
Valman armádní kaplan vypoví-

dal že neslyšel stížností od pra-

videlných vojáků Je pravda že
kanci na několika různých lístkách věď mayora Pricea z druhého

pluku kentuckého jenž pravil žečtvrv a možná na pět Přímé
jsou Očekává se znovuzvolení dů páchaných V Mississippi do-

padne to podobně jako v několika spojení s přístavem v Tampa í

Chicaga a ze západu bude lze učí
jiných státech jižních — demokra

mnohý nemocný dobrovolník si

stěžoval ale tu často pokárán byl

jiným ze sousední postele slovy:

populisty a stříbrařského republi-
kána do kongresu zvolení popo-kratic-

ké

sněmovny a republikán

přistihl lékaře majora Hubbarda

jak jednomu nemocnému násilím

cpal lék a když tento se zdráhal

Škrtil ho a kroutil mu ruce až u- -

niti po Chicago & Eastern Illinois
ticky Podobně půjde to v Arkan

Louisville & Nashville a po Plan
kota New Tersev Nevada Indi- - 'Což jsi myslel že's šel na vý--ského senátu V Californii doufají

sas V Maryland soustředěn jest
záiem na volbu kongresní a obě tově systému dráh jež se železní

božák bolestí křičel Kapitán et?" V sobotu vyvolán byl nejrepublikáni slušnou většinou zvo- -aúa California a "Washington

Finance národní
cl Louisville & Nashville sjíždí sestrany činí si nároky na 5 ze dříve Dr C L Bonfield ze Lin- -

liti celý lístek státní jakož 1 větší
Montgomery Ala Spacíchmíst Ve West Virginii poslední cinnati jenž svědčil že navštívil

Pokladník spolkový E E Ro- - nu kongresníků a docfliti většiny

Price zakročil a tu jedinou omlu-

vou Hubbardovou bylo žo nemo-

cný nechtěl bráti léků Také prý
tento ohava nutil nemocné vojáky

vozů bude lze použiti po celé ce
republikánská většina bude dle

stě a vlaky dovezou cestující až
všeho úplněvyhlazena a demokra

berts podal koncem týdne sekre

táři pokladny výroční svou zprávu
o příjmech a vydáních vládních

nemocnice v Chickamauga v čer-

venci Nenašel prý žádných ne-

mocných na zemi a vůbec neviděl

nijakých zlořádů Nejhůře dělaly

samému přístavu Též bude uči

v sněmu V Montan! mají prý
demokraté ťa nejlepší vyhlídku na

zvolení celého státního lístku a

Dodobně i sněm bude v rukou

té doufají ve zvolení většiny sně aby povstali když on do nemoc
něno opatření s některými spomu tak že by pak zvolení demo
lečnostmi v Havaně aby zřídilyza poslední rok úřadní a vyjímá-

me z téže následovní: Příjmy

nice vešel V dalším svědectví

téměř veškerá zodpovědnost za

utrpení vojska svalována byla napopokratických V IndiánJedena krata do senátu spolkového bylo

zajištěno též doufají zvoliti čtyři
mouchy a proti těm chráněni byli
nemocní sítěmi Lékař F Wpravidelné spojení paroplavební

mezi Havanou Santiagem Porto
kongresníky V Louisiané' úoáne ubytovatelský a zásobovatelský

odbor Nebylo stanů léků po
Henley z prvního pluku

ohio-skéh-

vypovídal že vodu měliRicem a Kingstonem na Jamajceto dle jižního zvyku demokra
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byla kampaň na základě platforem
národních a k výsledku pohlíží se

proto se značným napjetím repu-

blikáné doufají zvitěziti na celé

čáře V Pennsylvanii byla kampařl

Pomník modrým a šedým stelí a často ani dosti řádné poticky a do kongresu posláni budou

vládní obnášely Í405 327335 o

$57 597630 více než v roce před-

chozím vydání obnášelo pak

$443368582 o $77594423 ví-

ce Schodek obnášel $38047- -

247 o $19994793 vfce než v

roce předcházejícím V příjmech

samí demokraté V Delaware maji Iravv Lékařský odbor činil seKentucký guvernér Bradley vy
špatnou ve všech táborech Vrch-

ní lékař vyhověl prý každé žádo-

sti beze všech odkladů Kaprál

James Weaver pravil Že- - byl za

dal ořovolání ohledně dedikace
J ¥

seč síly jeho stačily ale žádostemdemokraté dobrou vyhlídku na v
podobně tuhou a vzdor tomu že

pomníku severním a konfederačtězství v sněmovně budou míti jeho o potřeby pro nemocné nevě
mezi stianou republ:!:4'kou znač

ním vojákům z občanské válkydemokraté při společném hlasování
zahrnuta jest částka $64751223

nována náležitá pozornost Tá-

bořiště v Chickamauga vyhlédl
nedbáván ve Fernandina ale do-

stalo se mu všemožného ošetřeníkterýž bude odhalen v Chicka- -ětšinu V Connecticut předpovídá
ná nespokojenost s přítomným
vedením se jeví doufají přec vúd- -stržená z prodeje dráh Union Pa

se zvolení republikánského lístku nemocnici v Atlantě Prostýgenerál Brooke bez porady i

Vcific a Kansas Pacific a ve vydání cové republikánští ve vítězství
řehním lékařem Hartsutfemvětšiny republikánské v sněmu voják W H Sloan přičítal řáděnízahrnuta jest zase částka $29- -

kongresu zasedalo dosud 27 repu-8soqí- 2

za dluhopisy dráh oněch blikánů a demokraté a očekává
Plukovník Hoff vypovídal žetří ze čtyř kongresníků V Ala

většina nemocí zaviněna byla nebamf jako obyčejně demokraté
vyplacená Do konce úřadního se je prVnější několik míst ztratí

nemocí hlavně nezřízenému piti

neopatrnosti v jídle a zbytečnému

spaní na zrosené půdě Ze Cin-cinn-

odejela komise do Chica
zřízeným životem mužstva Důmají již předem vítězství v kapse

mauga 25 listopadu uuveiner]
súčastní se slavnosti se svým štá-

bem z padesáti vynikajících
Ken-tučan-

ve svém provolání vyzý-

vá spolky ve státě aby vyslaly
uniformovaná tělesa a důtklivě

žádá všecky občany zajímající se

o krásný podnik aby v den slav-

nostní na památné bojiště v počtu

roku obnášelo vydání na účet y Ohio vedena byla kampaí na
to na celé čáře V Massachusetts

války se Španělskem $43041732 podkladě čistě národním — zane kazem toho jest osmý a devátý

pluk new-yorsk- ý Ty měly své

kantiny a také téměř celé byly ne
předpovídá se zvolení celého lístku

v odboru válečném a $24262438 cháuo totiž všech otázek a jedná
v odboru námořním Za měsíce se p0uze o schválení či odsouzení

ga Ve Washingtoně vyslýchán

byl generál Lawton velitel druhé

divise pátého armádního sboru
republikánského zvýšenými včts

mocny Dr Hartsuff vrchní lénami jakož 1 zvolení všech
další červenec srpen září a říjen administrace McKinleyovy De

kař armády v Chickamauga ostřeco nejhojnějším se dostavilikongresníků Ve Florid dopadne
obnášely výdaje odboru válečné- - Imokraté doznávají možnost vítěz na Kubě jež ztratila 410 mužů

Nejdůležitější jeho výpovědí snadodsoudil zrušení plukovních a zavolba dle starého zvyku opět prol

demokraty Šťastně a podobně
Parník shořel na moři

Do Vineyard Haven Mass řízení divisních nemocnic On
ho $107520468 a odboru námoř- - stvf republikánského ve volbě

ního $27459577 státní tvrdí však rozhodně že
prý nemohl si pomoci poněvač

bylo že ani jediný z raněných
se do lesů a neztratil se

jak tvrdily "žluté" žurnály
přijel v pátek skůner Ahce Clark

— těmto neDodaří se žádné z kon- -
tvrdí 1 demokraté v North Caroltnl

republikáné ve státu tomto tvrdí

však že budou míti většinu v se
a přivezl 22 cestující a plavce z dotyčný rozkaz vydán byl sekre

tářem války bez porady s lékařpřijata byla v pátek oběma sně- - gresních m st — mají jich 6 proti Všichni byli prý sneseni do ne- -
parníku Croatan kterýž shořel v

movnam reso uce kterouž schva- - '5 ivuv"j™
—
ju 7 skvrn odborem Plukovník Mc

pondělí odpoledne asi osm mu senátu a že zvolí většinu kongresní-
ků V Rhode Island demokraté

Ve Washingtonu byla kampaň ne
Cord z prvního pluku územnlcverně od Cape Charles Troskyobyčejně tichou a výsledek těžko

mocníc
bulancí

poměrů

Utrpení

dobrovolníků svědčil že obdrže!ž předem doznávají vítězství re

Byl prý nedostatek am-a- le

tomu za stávajících
nemohlo se odpomoci

vojska vysvětlil těmito

"Je to mé mínění že

kleslv do hlubin Na nešťastné

luje se stanovisko presidentovo
jež vůči otázce připojení Filipín
ského souostroví zaujal

Diesaí volby

lze předzvídati neboť jak republi všecko co žádal a že vůbec nempublikánské V New Jersey oče lodi nalézalo se devatenáct plavkáné tak 1 DODokraté naděie na
kává se zvolení lístku republikán nejmenších stížností Ze jim zle slovy:ců a zřízenců a osm cestujících

w

vítězství si činí V Idaho jest ského většinou as 10000 hlasů a nebylo o tom nejlepší důkaz poz těch pět osob utonulo tři muži každý kdo z tohoto podnebí
ode-bé- ře

se na Kubu musívytrpěti
Dnes odbývány jsou Etátní volby

ve 42 státech Unie a sice v Alaba-- výsledek volby velice pochybným zvolení rep většinv ve sněmu dává stav pluku jeho Od počáta dvě ženštiny Ohefi spozorován
Podobně dobré Vyhlídky mají remi Arkansas California Colora neboť tentokráte poprvé ženy hla-

sovat! budou a tu těžko říci jak
ku července zemřeli pouze tři vo-

jáci a dnes přes 1200 mužů a dů
proces aklimatizace ťocnypuji
že jedno procento úplně vyvázlo"

byl ve 3 hodiny odpoledne a v

několika minutách celá loď bylapublikané 1 v New Hampshire vedo Connecticut Delaware Flori

Virginii pak doznává se demokra stojníků hotovo je ke službě Drto dopadne V Georgii dopadne
to ovšem jako obyčejně— --zvolenida Georgia Idaho Minou Indi plamenech k jichž rychlému

tům zvolení 8 z 10 kongresníků
Pravdivost toho dokazuje ta

že nemoce začaly řáditi
až ke konci činné kampaně Pří

ana Iowa Kansas Kentucky rozšíření přispěly hlavně dva vý
budou demokraté příslušnými

Menage ze šestého pluku pravi-
delné pěchoty nestěžoval si mno-

ho Během plavby na Kubu měli
Louisiana Maryland Massachus buchy ve zboží Na vyzvání kavětšinami V Tennessee vyhrají

pitána jenž poslední hořící paretts Michigan Minnesota Mis-síisíd- dí

Missouri Montana Ne- - demokraté na lístku státním 1 do hodnější pro tropické kraje potra-

viny mohly ovšem předejiti jisté

KRONIKA UDÁLOSTI

t

Uspliaé léčení soacnotls

nik opustil plavci i cestující opasněmu a zvolí 8 z 10 kongresníků části nemocí Výsledek svéhobraska Nevada New Hampshire třili se ochrannými pásy a naská
prý zhuštěné mléko a něco slado-

vého mléka Také koupili si od

skladního lodního výtažek z hově-

zího masa Na Kubě bylo nejhů

Populisté spojili se tentokráte
New Tersev New York North Dra J B Murphyho nový pozorování shrnul gen Lawton

následovně: "Uváží-l- i se poměrydemokraty V Minnesot byla
kali do moře Ani na spuštění
člunů nebylo času Požár spozozpůsob léčení souchotin (naplněníCarolina North Dakota Ohio

Pennsvlvania Rhode Island So kampaH tichou výsledek pak těžko
rován byl skůnerem Alice Clarkpostižené části plic dusíkem) sepfedzvídati an opravou ústavy

ře o ambulance Na Montauk
Point zprvu byla nouze o potravi-

ny a jiné zásoby jakmile však že
Carolina South Dakota Tesnes osvědčil Wilham B Purcell

počet voličů značnou měrou změn
see Texas Utah Virginia Wash

kterýž kotvil ve vzdálenosti asi
šesti mil a kapitán téhož ihned

vyslal člun s několika muži na
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