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7ntt4 Jt ant I je linkjffl t4

Irm Jirjin kwml drn'-krat-

ni rirtlralílí - mnoh jim aU fl
t iho ní'Ii4aí' nebof vítiiny Je

jich ifi£ri£ sm-tr- d

ftfrh Ipráv lpotř"b( bu U ářa lního

níiláfil ÍUh a není iulll vyloupena
molrio! Ie republikán g'ie rnírent
svolen bude

7e'i i taalen lél byl potíiickou
lathioti a tlm Jdinkjm rodíletn !

místo republikána at!y etim vítřai

popiili#té Nřkdejíí obyřejná vít-iín- a

hlaft je- -t pro demokra-t- y

lanifii nyní jil vfet minulou a

budou rádi doatanou-l- i vřiiinu vft-be- c

Jakou neboť možnost zvolení

populistického guvernéra není vy-

loučena Pokud známo svaleno do

kongreau 5 demokratu 2 populiaté a

2 republikáni

V (luh svolen do kongreau repu
blikánaký delegát vétiinou U000

hlásil Do úttavodárné konvence
svoleno 00 republikána a 41 demo
krau

Wathinyton éel republikánsky
15000 hlasy do kongresu svoleni 2

republikáni a v zákonodárstvu mají
vřtsinu 58 hlasu

Ve West Viryinii ntrpěli demo-

kraté porážku rozhodnou porážku
na celi čáře Nejen že "otec' celní

předlohy Wilson poražen většinou
200 blasS ale i ostatní tři demokra-

tičtí soudruzi jeho v kongreau pora
ženi tak že nyní atát ten výhradní
Jen republikány v kongreau zastupo
ván bude A co horSibol I do stát
ního zákonodáratva zvolena včtaina

rep a tím i zvolení republikána
do senátu spolkového zajištěno

Ve Wiscontiinu utrpéli demokrati

porážku co nejrozhodnžjší— obnásíť
totiž republikánská vétfiina na 00
000 hlaHu a do kongresu zvoleni ve
všech 10 distriktech značnými vítá -

nimi republikáne

Wyaviny
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Sel též republikánsky a
4 r " a

lo veismou zuuu uo kongreau
zvoleni olm republikáni a zákonj_
nárstvo jest též značnou vétžinou
republikánské

ťro TŽIÍ51 New íork
V úterý volbfi hlasováno bylo v

New Yorku a v Rrooklyné o tom

mají-l- i hranice New Yorku rozšíře-

ny býti Uk aby toto nové veletně-st- o

nejenom New York a Brooklyn
ale i okresy Kichmond a Ivings a
čáatž okresu Weatchestcr a řaecns
v sobi zaujímalo a sice odevzdáno
118000 hlasu pro a 83000 proti
Kdyby New York takto rozSířen

byl zaujímal by celkem 817 Čtve- -
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V Indiáni) l tiiíi rrptiblik4nká
liini ift ftOMMi Iťift ď t4koo- -

d4rUa iioVno 9) rpublikáitl) 55

flemobfatn d# aongri-íi-
i svoleno pak

tM in t republikánu
V Inifk obn&ÁI rei ublikánk4 vři

iin l(?7ai l)lft tol ji t 0 20000
více nl iIomiiJ kdy repiiblikanká
vtiina obnaiida Do kongresu
svolení se ch dNtrik

těch republikáni ťroliibičái-- i n- -

jnf ae pi ranou lidu mdotatí ani

rtlých 40000 hln
V Kuntu poraženi populUlé vřt

Ainou 30000 hlan svolen celý re--
publikánuký Ktitvk docílena vítiina
45 lilaft pli epo!eén'm hlawváol
v xákonodáratvu a do kongreati ivo
leni republikáni ve vAech sedmi
distriktech ŽenHké právo hlaaovacf

poraženo Státní výbor atrany po--

puliNtické nevydává hp ale vsdor to
mu dotiud nadějtt a tvrdí Že populi- -

utický fekanec guvernírHtvf jeitS sa

zvoleného prohláien bude

V Kentucky demokratické vřtžiny
snaóué HnNlabeny a v několika okre-

sích dokonce i republikáni do úřadů

mÍHtních svoleni Pokud tjiítřno
svolen jeden republikán a možná že
i v známém distriktu Ureckenridgo
vfi republikán svolen bude

Louitiund vzdor připojení e

plautá!nfk& ku etrani republikán-k- é

s&Htala přec scela v řadách de-

mokratických docíleno toho bylo
ale dle tvrzení výboru republikán-akéh- o

pouze témi nejuprottltiími

podvody Proto také budou tři
mfitta v kuiigrcHU konteatována

V Maryland utrpěli demokrati
též porážku neb se fteati mfxt jež
dosud v kongrpHu míli stratili tři

Masachmttt dal vťtSinu 67806
hluuft r publikánflio Do kongreau
svoleno 12 republikána a 1 demo-

krat

V Michigan zvítfsili republikáni
více jak 00000 blány a do koogreau
svoleno vnech 12 republikána Do

Hcnátu apolkového zvolen bude repu
blikán an sákonodáratvo rozhodnou

vťlíinu republikánskou ná

Minnesota dala otranf repuolikán-ak- é

vetíinu téměř 53000 hlauft do

kongreau svoleno váech 7 republiká-- '
n& a sákonodámtvo při apoleSuém
hlaaovánf má vftSinu republikán-- !

akou 32 hlaafl tak že i svolení repu- -

blikána za aenátora epolkového Jřt
sajiaténo

V Mimouri zvftřsili též republi
'

káé svolivše alátní úředníkv i stát'
ní aném a 11 poslanců do kongreau

15 J

Jonťnfi svolila do kongresu re

publikána a xákonodár-itv- při apo
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I pfe lehoitho t£era ttťinlři byl
P'ku4 na vyiínutl ('bn(ho vlka
dráhy Pittibarg Vjrgifiía i Char

letoii a kolejí a lc nakupena
byla v otré ittá nedaleko

City f kct# bn madti

kamení a ni h pralr ll Ne- -

dibko trati ntlrun bjl ťhaa

(at a d ati hlubokou ranou na
hlaví a týl vypovídal Ie prý

ná-hod-

na bídáky kteří překážku
tuto na trať hromadili přišel a li-

mito přepaden a sttučen byt

Dvl dérka satrall-n- a

7 Paulding Ohio oznámeno v

úterý Iw st vražděna byla tam před-

chozího dne dvfi déčka farmera H

(Jooda "letý hoílk a 5lctl dceruš-

ka Déčka tato odebral ae v pon-

dělí do školy a kdy! ani pozdi ve-

čer domu se nevracela bylo po
nich pátráno a sáhy mrtvoly obou

nalezeny Hošíkovi podříznut byl
krk holčičce pak hlava aekyrou
uťata a břich ji rozříznut Dle
všeho bylo děcko dříve znásilněno a

pak obé děcka zavražděna tak aby
prozrazení vilníka zabráněno bylo
Podezření z hrozného zločinu toho-

to padlo na 18letého Chas Karta a

týž jisti soudci lynči neujde bude-- ii

vina mu dokázána

Dělali andělíčky

Státní zdravotní výbor v Cbatta-noog- a

Tenn přisel na stopu hro-

madnému "dělání andělíčka" kte-

ré chudší třídy obyvatelstva hlav-

ni ale černoši provozovali a

zavedeným vyšetřováním vyšly již
hrozné věci najevo V posledních
měsících byla úmrtnost dítek ná

padnou a tato okolnost byla vše-

možným spCisobem vykládána ze

tří černých dítek umíraly průměr
ně dvě a ze tří bílých dítek prů-
měrně jedno Dle všeho byly dít-

ky většinou v peřinách udušeny
aneb hladem umořeny anebo do- -

konc topeny Ve spojení s tímto
hnusným odhalením bylo dále zji-

štěno Ze byly všecky usmrceni
dítky u rozličných společností po

jištěny Poněvač není možno do

statečných důkazu k usvědčení
vraha dítek sehnali požádal státní
zdravotní úřad všecky lékaře v mě

stech i na venkově o jejich pomoc
poněvač se zdá že se hromadné
vraždění dítek i v jiných místech

provozuje

Přílišná úroda bavlny

Letošní úroda bavlny po celém

státu Texas jest tou největší jaká
vftbec kdy ve státu tomto se urodi- -

a Počasí dosud jest pěkné a jas
ni a bavlny jest čím dál tím více v

trhu Mnozí farmeři tvrdí že se

jim již ani nevyplatí bavlna dále
sbírati ač ještě několik balíka
sesbírat! by mohli neb nestři! za

téměř ani tolik co práco spoje-
ná a tím by vyžadovala Farmeři
tvrdí že pěstování bavlny vftbeo

zanechají an se jim pěstování plo
din Jiných lépe vyplatí
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V (4konhl4rt budorie 1

míli krijina piprilUli p Ittvlíki s

Waboo

} 4 ' svceiill aliiiipenci avo

Iliilif ražení lMbf vettinou a

50 blt a lo Jk nt títkt t4lri(tu

tik I koiigfemlm
V Xtv JlimŘhirt ivnleni oba

republikánští kongremiíci snadnými
vřlSinsmi a vtina republikánitkfdio

guvernéra obniil 12401 Zákono

dámtvo jcat repub!ikártké
Xen Jtrtty dalo té! aluSnou vřt-Sin- u

reptiblikánftm a vřtiina jejich
v sákonodáratvu 33 htaay obnááí
Do kongreau svoleno 7 republikánů
a ! demokrat

V Uto Yorku kdež Tammaniati

aby aplXe vítf zniví ní sjitili zu gu
vernéra navrhli Hcuatora Hills pora
žen byl tento republikánem Mor- -
tonem bývalým rníntoprettidentem
a to převážnou vřtíinou 153838 hla-- 6

A nejen že poražen demokrati

cký líatek atátní ale poraženi i roz-

hodnými vétainami demokratičtí ce-kan- ci

vaamotném méaté New Yorku
a svolen republikán Strong vřtiinoj
témČř 44205 blann Do kongreau
svoleno 30 republikána a 4 demo-

krati což jeat o 15 ponUncft více než

v poaledním kongreau republikánó

jich míli

V Norlh Carolini jeat výaledek
dontid nejiatýrn a při mnohých úřa

dech bude muet vyčkat ne úřudního
acítáni aby zjintilo ne sda zvolen

jest kandidát demokratický ci spo

lečný éekaneo populÍHticko-republ- i

káneký Do kongreau zvoleni 3 té

2 republikáni a 2 populiati
V zákonodárstvu nabyli vřtftiny

apolcení populiaté m republikány
Nexo Mej-ic- zvo!i'o též republí- -

kánakého delegáta do kongreau a v

zákonodárstvu budou míti republiká
nó vétfiinu

V North DakotS zvolen republi
kánaký atátní Matek vétšinouaa C500

hlanfi

Ohio élo republikánsky ohromnou

vČtSinou 150000 hlaaft a demokraté

ztratili tu a jedenácti míní jež v kon

greau tnéli devět tak že delegace

nyní a 10 republikána a 2 demokrata
fledtávati bude

Qklahoma svolila do kongreau
republikánského delegáta V zá-

konodárstvu rozhodovati budou po- -

pul i8té

V Penutylomm obráSeti bude re

Ipublikánská včtíiua přes 200000
hlasn a tvrdí se že a 30 členné

Kce do kongresu ani edinký demo- -

krat svolen nebyl
V lihode Itlaml svoleni do kon- -

greau oba republikáni vřlíinaini
3000 blasa
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Wlolijr cclnf Wilaont te Wenl

Jrrginu a svlteeilt v euiycu ilmn
ucU ftátfi jižních čími oelixtvoHt

bu rotra!n byla

fi'V jednollivých Htátuch byl výuk
í J naHicilovnini :

i-- V Alabami demokraté také tnafi- -

5 na f(le hvó ztratili a ink ne onv
f%) avoien ajedwnácti kongrennlkli

Artzoni docílili republikáni
J 4konolártvo větiina jednoho

a a do kontrreiiu svolen delegát
ft Dublikánaký

ítVCalifurnii jest Tf8ledk voleb

iitntch doMud poohybtiýtu neboť

lt ito republikáni tvrdí ie jejich
Pkaneo guverníríin xvilen byl de

fyoLraté me prohluAují í Evítijiili

i jlžinou 2000 hhh aludli úřadiifho

I ftAul vvkati e muaf Za Hcdmi

i dancft do kongresu avoleuo jich
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1 V Colorado poraženi popnlitó na

'4 u a nice avoh n lflek reptibli
Stiík vétžinou a 20000 hlaft Do

onodáMtva t voleno 57 republika-'"A- S

demokratů a populiHtň tak
i ir i t i i I

ě tvoieni repuuiiKanitiiciitJ nongren-
-

tka jett aajistřno Do kongrena

Jbjen 1 republikán a 1 populinta

i" Connecthut ivoleiia toaínou

'tiinou celi republikánská ticketa

Aol i fiiyM poNlunai da kongra-t- u

JJelmrare svolili republikénó

„y%£ruéra kongren(ka jakoi i vít

íntty obou domech tákonodárMtva

Wtl do aenáta apolkového republi

rin olen bude

} Jdiho t?I 81° republikánsky a ivo

eni republikáni do ůřadQ státních a i

konodárivo jet vřiíinou republi
ainkó Mormotié hlaitovali a řepu

likáoy

V lUxnoit obnáií rfpublikánnká
řtiina víc jak 125000 v okre nu

ok svoleni pak republikáné vřiii- -
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