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pšeničné stoupá prý tam ustavičně

počínaje r 1890 a minulého roku

přiveieno Jí tam 32537 tun v ceně

$1475(500 Z obnosu tohoto připa-

dalo na Sp Státy pouxe 3910 tun a

obnoe tento byl nepatrným hlavně

následkem vysoké ceny ta kteréž s

moukou ruskou nikterak konknrovati

dosud nemaže

TjUnot l kelejl

U Otis Ind vySinul se ve čtvrtek

1 knl#jt tvláítní poílovni ryW lovlak

dráby Lske Sbore při tml stojveda
1 topié na místě usmrcení Neštěstí

' WU+- - iVHJr 'Ml4al t"'1! wa- t

1

1

i r i

jí-
- '

H

ť
"

I t

0

Sí_a— v nam„íJavou f Otturowa a ph té přlležtoatis

faj % ie „a mfto jebo nejspíSe Wm

pynum Indiány jmenován bude

w b_j pr4vg Ukovým krenkem

jako omainký jeho jmenovec a a

prvnfky mel neustálé tahanice po

poledni dv roky

Demokraté lowSU

odlvM ve tM --Utni konvenci

d00flill pojení ae a populiaty a atřl- -

brařakymi republikány sice roadé

lT nejen uřady tátnl me tyto t

frakce ale aároveft i kongreanl dut- -

""Ji:P" cm j °' demokraté pro

sebe lvi podíl ponechali Tak ku př

vtali al devět kongresních distriktu

populiatum a střlbrař-ký- m republi

kánam dali pak po Jednom

Brjaa avědoměn

Jk anámo roahodnul ae demokra--

lickt cekaneo preaidentstvf Uryan

teleti ei až do New Yorku pro for--

uj-- - „ ri-- -

V2 ZrKál
boj jeat lIii- - -

aápadu

prou vjenounuuu
-

nemftžeme ít pro kandidáta až do

Maine Vyhledali jsme si ho meti

svými na jihu"

Kepoldlkáné wjemlnřUI

tahájiM atátnl svou konvenci ve stře

du T Cheyenne ta účastenství 104 te

10 delegáto Jež k aaaednutt v kon

nrUněni bvli Hned m tahá--
▼e

w vnnBnca doílo ku srážce meti

střlbrafi málnl ovédomínl o navrženi svém
etoupenci tdravé mény a a

sice následkem toho že W Webster konvenci chicagskou a obřad tento

1 Uinta Co jakožto tástopce dva- - ve středu t Madison Square Garden

nácti jiných střlbrařských delegátova přítomnosti tnařneho poctu vír

lei
'

popokratft odbyt Odhaduje se
místo ▼ konvenci požadoval - nýcb

n4roky jeho neutnány a delegace ]U řečlm přítomno bylo na 20000

tdravou mřou tatupajfcl dosatna osob Jež ale viechny až do konce

ZMtdiol na to exiročeno ca itvrtek nesetrv aly neb panovalo tam vedro

V Na mehMnu vjel v úterý jak te
nebyl left jelikož Žádného kupce'

iSan řrancisco otnamováno parník
nebylo a zároveň proti prodeji pro' Point Arrena jedoucí a Mcndocino
test podán byl tu prodej Hnodus j koun by lou mroUf Jo
na ddu neurčitou odložen II M

jen nejvyššlm namáháním podařilo

Snyder tvrdl totiž Že pozemek do-- se Jí do nejbližS ho přístavu dostali

V


