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řl v Msrylandii bfm II dr1 vy

konán byl - íyhíořif ď slavili

te ka v'f-n- ( kf třtf ho lin ranřií

a lal4řrík tttnHl k Msvřenf dvsM
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bodnutí řN' dor íb no Dosavadní

mzda "ur jo natrnýii zrní

námi lAstan v plat nosí i l pro rok

sini~97 Tím přfdfjle n úplné-

mu itsveřií táw-- v totárnáeb ale

několik tý lnt bods to Jftě trvatl

nslli budou nutné opravy v továr '

nái h provedeny Plei hah s to

várníky nedohodli a má se t to }

budou váhovny Jíl zítra mavřeny
— Dle výkazu úřadovny nalézá e# v

IVnnsylvanii II válcoven n črrný

pln-- a l' válcoven které černý

plech kupují a jej pak na bílý plech'

předělávají TMina všech ameri

ckých válcoven nalézá se v PennsyJ
vanii Minulého roku bylo v Penn

sylvanii vyrobeno i0l30ntui liber

bílého plechu v ceně H2:i781í a na

mzdách bylo vyplacenol3!9íH800
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Z tabulek těchto jest patrným Že

atříbraři zapotřebí mají pouhých 10

hlasft k zajištění potřebné větAiny

dvoutřetinové a té prý právě docílí

neboí v otázce organisace pftjdou

prý delegace t Michigan a Obio

jinak při zlaťařích stojící s nimi

Ituď a nebo

Jak známo uchází se ex guvernér

iowský Uoies o demokratickou no-

minaci presidentství a když by se

mu téže nedostalo tu pry poběhne
do kongresu proti republikánu
Ilendersonovi Do Washingtonu
musí se prý dostat za každou cenu a

když nebude moci se dostat do Milé-

ho domu tu prý spokojí se aspoň s

místem v kongresu

Xa Kuba

Výběrčí cla v Key West Fla

obdržel v pátek telegrafický rozkaz

od sekretáře pokladny aby nekladl

žádných překážek odjezdu parníku

City of Key West kterýž před ně

kolika dny s nákladem zbraní a stře

liva zadržán tam byl a to se rozumí

že kapitánem ihned přípravy k od

jezdu učiněny Parník odjel o pfil

noci prý do Jacksonville že však

vlastně na Kubu zamířeno má o tom

není ani nejmeošf pochybnost
Krátce po odjezdu parníku vyjel a

přístavu skftnr "Dollie" mající na

palnbě G2 Kubánců kteří zajisté na

palubu paraíku na vysokém moři vy-

sazeni byli
Výkonný výbor

strany republikánské sestaven byl
koncem týdne a sice sestává a rnnžo

následovních: M 8 Hanna a Ohio

předseda M 8 Quay a Pensylvánie
C Lei and a Kausas J II Maley %

Maine J D Long % Floridy II C
8 Paine a Wisconsinu C Daves a

Illinois W T Durbin z Indiány W
Miller a New Yorku a VV MOsborn
a Massachufttts — Jak vidět jsou
to až na jednu výjimka vesměs lidé

východní a a toho patrno že také na
východ McKinley se spoléhá a že

západ za ztracený pro tebe považuje

mají v Arkansas a sice Jsou t slíf-břM- fl

prohíbiářt kísří od staM

Irány odtrhli "stranou ři4řotrtl

n a v
' i Kovenrl svoti rnlbýtall

v abotu a navrhli samostatná lkao
c# pro vsi''bny fiřady t4t nf V

plaifořm' prohlásili sn pro probiblf i

a pro svobodnoi rlb'i stMbra a vy-

slovili se prospěih řiomífio4řil

lUnilsylio i Nhraky ta prsldn'a
řrssUHsfs

7 Ksy Wesi J'l onamo4o v

pondělí U koleni ?i hodiny ranM

pozorován fd lamtii I ihirnf řl í i ! —

s#řký parník "Tbrse Krlnd" pr
n4li-ďt4- jsa lanílkým parníkem

viWný Alf-ns- o XIII DW M
Jly plnoi t aroii a vd4Unos mni
nimi olfiáMj rirb 10 rril Jsll-k- o!

parník 4llný jřibliovsl do

př'ihu Iříftiflovího vypraveny r#-lo- l

lod julkot aby oll lo-l-í ladrlsty

K válnýsa vylriswitsm

bfo dojiti v rUvelandu náslfdkfm

s4vky karnfnnikl v dílntVh Ilrown

Iloíslifg íi a sítnare stala kon- -

rrm týdne tak válnou Js guvrnr
unal ta dobré státní milici do zbra-

ně povolat i Hitws j řiostřila m

inat no'1 měrou v Mvrti-- k ly je
Ion ze stávkují f h zast'etrn byl

jdním zs skébíV A Haunderarm

Týlnspab'n byl kdyl a pr4n s

ubíral davem st4vk4řu a kamenem

k mi prý sralfn a ) likol s obá

val le by mu na těle ohlíženo býlí
mohlo vytáhnul revolver a do davu

střelil Kule nešťastnou náhodou

žádného a útočníku nezasáhla za to

však zaryla se do prsou klidně ko

lem kráčejícího stávkáře Wm Itett

gera a spfísohiia rnu poranění tak

těžké že smrt za nedlouho následo

vala Saunders byl ihned zatčen

než však na stanici dopraven býti
rnnhl shromáždil se v okolí nesmír

ný zástup stávkářft kteří smrt sou

druha pomstíti chtěli a o lynčování
vraha se pokoušeli Situace stávala

se hrozivou a mayorem vyvolaná
milice dostavila se na místo v nej-vy- šší

již čas Slávkáři přivítali

vojsko piškotem a jelikož ustoupili
nechtěli musela cesta ražena býti s

nasazeným bodákem při čemž něko-

lik osob poraněno
Zaslouží provaz

V pátek po 3 hodině ranní vy

puknul požár v příbytku Wm Hroe-der- a

v Covedale v předměstí to

Cincinnati a po uhašení plamenu na-

lezena mrtvola paní Broederové v

ložnici s podříznutým krkem Jeli-

kož shledáno Že r&zné cenné věci

zmizely a zároveň s nimi i sluha

jménem Wm Haas pohřešován mo

lo se za to Že loupež i vražda jím

spáchána a vyšetřováním zjištěno
že btdák dopustil se při tom zločinu

daleko ještě horšího žo totiž před
zavražděním nebohou paní znásilnil

Nevinným

uznán byl v pátek v Jacksonville

Fla kapitán parníku liermuda kte-

rýž v soudě spolkovém obžalován

byl pro vysazení výpravy válečné na

břeh kubánský A důvody na zá-

kladě jichž nevinným prohlášen

jsou skutečně směšnými Rozhod

nuto totiž že pry není nade vší po-

chybnost zjištěno že výprava vy
sazena na břeh kubánský neboť

plavci kteří za avědky povoláni
svědčili že neví čí břeh to vlastně

byl Jeli prý směrem tím poprvé a

neví tudíž byli-- li na Kubě či někde

jinde
Smilník

Do Woonsocket 8 D došla v

sobotu zpráva io podařilo s v

Khinehart la vypátrat! a zatknouti

Fred Katera bývalého pokladníka
Franklin townshipu Jerauld Co

kterýž v úaoru uprchnul a o němž a

počátku se myslelo že následkem

zpronevěření peněz obecných tak

učinil Zatím se však ukázalo že

učinil tak následkem svedení 17leté
'
nevlastní své dcery následky čeho!

na téže tehdy jeviti sa počly

od doivt Infho prtvidla l# tknn
přfi fmmifim l prii-l'ntk'i- i vřfíin'1

d'ittlfovf'i ďtiti rř'MÍ Hlav
tiím MUtímu r4titi tto byl n

veřřiř AH)t I ktMýl dlo'ihon ft'l
dovozovat ! prý lito vMina dfoi
třtinová jil po dloibo Nďt lf

( vh!n klftlKtti itřany d"fnokř

tirk netrtf prý lim mhíiřiA dav lna

jt ií' vtinA pr IpU tnti en

u i r t i mtif pakli t (4i víln
vyjití i'Im- - Mimo ťdio prý firf f to
dr-mo- i'i kjm pint prý iipln
k lyl potifii vílími ř'tí-lat- i bi
d4 N4rb na olv!4ní i4i ty
donivadní iif intn bi ! v 4jm'i

dtřítraM k(#-ř- l d tMiny Mw1 v

knnvri(í mltl nb'i l"i a tu IH ínk
kndiři4t mIio prosadili by řmo
bii Nff ani nJmofif HTMf y íjřt i

řsdtire tato bud# kwnft'( fi4ř" lnl

přijala říml slotijnci mřny ilat4

itratí vekrou naduji l by jim

jakákoliv útop aíiiřft býtl mohl

I(epiitlik4ii- - f Xnp- -l

odbývali t4tní konvenci vom te

slřpdu v Ht l'awl a dosavadní

nr Davíl Cioujjh znova navrlen

hned při prťm blov4ní Za ná-

městka guvernérova navrírn John L

(iibbs za tajemníka t4tofho zno

vunavrlo Allrt lerk a pidobně
inovunavržen i dowavadní pokladník

Aug I Kellner Dosavadní nejvyísí
ri4vladnf Henry W Childs znovu

navržen při druhím hlasování V

přijité platformě neb v sloje se plat-

forma n4rfMní v plném svém roz-

sahu — Ve řlvrtek vydali siMbrař

stí republik4né provolání že prý na

dále při straně setrvati nemohou a

to následkem prohlášení se pro měnu

zdravou zlatou kdežto prý strana

republikánská dosud vždy za stranu

bimetallismu považována byla Na

prohlášení tomto podepsán jest mezi

jinými i poslanec v kongresu C A

Towne

ťrý se odtrhnou

New yorskému exguvernérovi
Hoswell P Flowerovi předložena v

sobota v Chicagu otázka jak že za-

chovají se zlarařAtí demokraté když

národní konvence pro svobodnou a

neobmezenou ražbu stříbra se pro

hlásí a odpověděl náaledovnó: "Kek- -

nu upřímně že bude-l- i přijata plat
forma se svobodnou a neobmezenou

ražbou zlaťaři jakožto zástupci té

pravé demokracie měli by opustiti
konvenci Věřím že nechť si

stříbrařský lístek jest poražen či

zvolen vfldcovó jeho jakož i celé

hnutí ono vůbec upadne než rok

uběhne v zapomenutí neboť do té

doby lid pravý význam otázky té

sezná" — Na otázku zda zlaťaři v

konvenci kandidáta svého pro pre- -
aidentstvi přednesou zněla odpověď:

"Nemyslím Mým vlastním náhle-

dem jest že nebudeme jž zasedati v

konvenci až k nominacím se dospě-

je neboť nevěřím že po přijmutí
stříbrařského článku v konvenci za-

staneme" — A podobným as spflso- -

bem vyjádřilo se několik jiných pře- -

dáka demokratických tak že roztrž-

ka jistou býti se zdá

Sárodni výbor

demokratický projednával v pondělí
v tajném zasedání kontesty o místa

v konvenci a ve VMcb případech
rozhodnul proti delegacím stříbrař-ský-m

To bude ale málo platným
neboť až v konvenci kontety ony

projednávány budou ta rozhodnutí

toto hračkou bude zvráceno a dele-

gace stfíbrařské usazeny budou Po

vyřízeni kontestu přikročeno k volbé

prozatímního předsedy a hned při

prvém hlasování zvolen new-yorsk- ý

senátor Ilill větáinou 4 hlasft Po
ohlášení výsledku hlasování prohlá
sili přítomni střibrah že konvenci

předložena bude zpráva menšiny v

níž požadováno bude dosazení jiného
prozatímního předsedy jebožto cá--

ble-i- o otázce peněžní a oněmi větši-

ny konvence v plném souhlasu by

byly

Tburston V odpovědi ó mkI
McKinlsy I hlavní ot4kot v na-

stávající kampani
l otáika f' lr

ny rlnl a vzájemnost obehodm

5rhll llt
Ife ! la národního vý boru strany

poprilitií ké II T'tliřii- - k prohla-í- l

v atřVďt V Ht I'ii i)#jf

hodněji I" popřilité II lá lnou ppfid

nespojí dmkrlv k dyl hy

tito známého atMbrn4'ftik lilanla

l president jmenovali H poj ní

demokraty jest prý molným je-

diné tenkráte kdyl tiivrnnot odtr-

hnuvšího republikána 'IVIlera i
Colorado pebor jedině vtom aídítí

fřý infho'i popuHté záruku Že de-

mokraté se svobodnou a neobmete

nou ralbou stříbra do opravdy to

myalí Mimo toho nemá prý Illand

6 pně lÁ-tn- výhlídky na zvolení

neboť počitati frý míle na elkt j
rálnl hlasy jen i KentiHkyrVrinesee
Marylan lu Virígnti Wt Vírami

a Missouri Kdy I by Mand nomi-

naci demokratickou dostal ta prý

postaví populité samoatatncho če-

kane prezidentského do po'e neboť

jsou frý jisti žezv ítězí daleko ve více

státech než demokraté 1 'IanN-t-

v čele

Jet iidin aby odlitou pil

V Kdgerton 8 I) odbývána ?

úter okresní republikánská konven-c- e

okresu Clurles Mix za účelem

volby delegátu do konvence státní

V přijaté platformě schválena sp&-sobe- m

co nejrozhodnéjsím platforma
národní v St Louisů přijatá ka

konci télo téméř jednohlasné uchtá-le- n

čl&nek n4nldovní: "Uínpířno
Je litujeme jedn&nf Kn&tora 1'etti-grew- a

v St Louiu kterýž n&rodnl

konvencí republikirmkou opuHtil a

veSkerých d&lSfch avazk& fe vídal

vflči utranř kterouž tak vvboco po-ct- žn

byl a že výrok jebo že vr4U

ae do South Dakoty a veřkerých il

svých k poražení strany republikán
ikó použije" nasloužl opovržení ka-

ždého vířného republikána v státu

a budiž dále Dnneneno že emýHleni

této konvence jest by bezodkladně

vzdal ne úřadu kterýž mu republi

ktafikými voliči tohoto ftatu flvéfer

byl"
StHbraH sjezdu

V Chicagu zahájena v úterý porada

výkoného výboru demokratických
Htřlbrařft za předsednictví senátora

Hayue z Tenneflnee Hlavné roková-

no o tom kterak střfbraři v národní

mají a jmenován výbor kterýž přání
Btřlbrařů výkonnému výboru strany
demokratické oznámiti má Střtbraři

nemají té nejmenňí pocbybnoHti o

tom že v konvenci národní budou

míti rozhodnou vítíinu tak že vSlm

právem prý požadovati mohou aby

výbor národní již i při prozatimné

organiaaci přáním jejich ne řídil —

Porada a výkonným výborem odbý-

vána ve středu a n výsledkem jejím

nebyli páni fltfíbraři nikterak upoko

jeni nebo? nedontalo ne jim žádné

určité odpovědi že by přání jejich

vyhověno bylo Žádali totiž aby za

prozatimnébo přediedu jmenován

byl výborem výkonným muž s jejich
atředutak aby konvence již od aamé

bo počátku avého ráz atříbrafrký
nesla a odpověď kteréž ne jim
dotalo zněla že otázka ta předlože

na bude celé jdu výboru národnímu k

rozhodnutfnebof prý přílií daležitou

Jest než aby fám výkonný výbor o

ní rozhodovati chtěl A jelikož ve

výboru národním utříbraři joa v

meníinř možno si na prttpch spoěL
tatí jak au rozhodnutí ono dopadne

Proti fěUIni dreatřrtiiisvé

Illinouká delegace do národní

konvence demokratické odbývala v

Ilici UKnuiiiiil ion R}iuimiiunii xr na

dále za to'é2 mzdu pracovati nebo- -

dlají a že táž přiměřeně zvýšena by ti

musí a odpovědí nato jim bylo že

ve všech dolech práce na dobu neur-čito- u

zastavena

Prudkým krupobitím

navštíveno bylo v pátek okolí Ilelle

Fourche 8 D Téměř veškerá okna

v městečku byla vytlučena a veškeré

osení v zasaženém pruhu zničeno

Mnohé z krup byly velkosti slepičí-h-o

vejce a značně dobytka bylo jimi
utlučeno Skoda v okolí městečka

spfisobená odhaduje se na 00000

dolarů

Výbuch prachu

udál se v pátek v New Kra dolo u

Deadwood 8 D při ftcmž jeden
horník usmrcen

Dobrá dobytkářská 1'arma
Jest lepši nei zlatodol

VlsHtnlm přes 100000 akrů nejlepřích
pozemků v Amiírite k c hovu dobytka a
NmlKcnťho polHření Uolmtií půda cenné
lesy zdravá klima hojnost desté a vlá-

hy a krÍHn'-otŮl- protékající kažiKiri
smf rpm Pozemky nalézají se ve velké
české osadě v poblíží dobrých trbft ko-

stely řkoly atd 1'rodiivíin pozemky od
:jW)do 10(K) akr které vzdělány bu-

dou mítl cenu 120 h) tHMi akr Mírné

podmínky a dloubá doba ef kání tak žo

každý mu Je sobe zaopatřili dobrou far-

mu a pohodlný domov Přijďte hned
dokud nejlcpM oozemky Jeí prodávám
nejsou rozebraný anub si zašlete o
knihy spisy a mapy pozemky tylo popi-sují-

zaíle zdarma
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Texaské farmy a peněžitým přidavkem
ia farmy na eTru MJIpoifpaanf
ochotnu xlá ram ryřTfiIrul "iie

aky neb antrllcky
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