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V obota uonUviIo e do ('anton
O pít velkých delegací rmíifvit

rytířft Pythio? ých nřmeeko arneri
ct! obíané i Clevelandn Workíng- -

raeoi dficnmiey kiqi toiomuan a

leink depuuc íarmAřá t Ohio —

nich Tce h SnXs
" r

vati bade pro McKínleye a latou

mÉna~Pí Mary E Leae~ova
i Kannasa anámi t populitické
konvence bude řecniti ve státech
New Yorka a Pennsylvanii pro
Bryana Tom Watnona nema pa-

-

níika v lásce a vyslovila se že je li

vlaateneo a gentleman a jďe li ma
o prosaiení volné raiby ítřlbra ie
e kandidatury vada

Demokrati ne revolucionáři

Státní konvence new-yorsk- ých

tlatých demokrata konala ee v pon
dělí v Syracuee N Y Daniel G

Griffin avolen byl dočasným předse
dou Ve ivó řeči pravil roeti jiným:
Tlm kdoi ne nás tážou proč nepod- -

pornjeme McKinlaye odpovídáme:
Jame demokrati a ne ochranáři

"Těmkdož ee náa tážou proč nepod- -

pórujeme Bryana odpovídáme: My

jsme demokrati a ne revolucionáři"
Konvence tvolila delegáty do indi- -

anapolskó konvence a přijala pří--
aUSnoa resoluci

Zlati demokrati

Ve itředa eojdoa se v Indiána- -

polia alatí demokrati ta účelem po--

tavení třetí tikety a prohlášení
aásad "národní strany demokrati- -

cké" Po čilém život jaký aavlá- -

dá po hotelích v předvečer nár)d- -

nich konvencí není vlak v Indiána- -

poli ani potuchy Stran kandidátft

pro nejvyssí úřady spolkové rfitní
s náhledy Velikeu nadéji na

nominaci má Henry Watterson

který telegrafoval se Švýcarska že

by nominaci přijal a súčastnil se

kampaně Pres Cleveland sacho- -

vává dosud mlčení aikoli se vše- -

obecně má ta to ie a konvencí a

Jejími cíly sympatisnje

Socha republiky spálena- -

V pátek ráno byla Chicagu k

příkazu parkovních komisařů a jižní
lna milani PranoKncra mnuXsm 1

pubMky která stávala v době avéto--

▼é výstavy a velkého basica v Jack
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Mckty nAIi-lk- ir ní !4ky
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V umrlí Mlřnf

National hoclu mrtvoly mula a

dívky s prostřelenými hlavami Muž

držel v ruce velký revolver Shle

dalo ee že lu jdo o vraždu a si be

vraždu rnilenco jímž rodiče dívky
dí-lal- i veliké překážky Shledalo se

že je to Mary Iíuwhova t Pomeroy
Kan a John Ihrttg z Connor Kans

Praví se že se dali oddati spolu

pátek jiná povčnť praví Že Hartig
byl již Ženat a že celá ta tragedie
byla jen následkem neblahého klamu

ukázalo se víak že na pověstech
třeh není pravdy ani za mák a že

odhodlali se k společné smrti jen
beznadějí v úspěch společného živo

ta Ilyliť oba chudi jako kostelní

mysl Z té přlfiny netřeba v Ame

rice nikomu zoufati kilo chce a umí

pracovati
Velký požár

V městě Sault St Marie v Michi

gan udil se veliký požár minulý
čtvrtek kterým nejvýstavnějií sko

ro část města zničena byla Vznikl
na North ater ulici a shořela

posta národní bank a jiné budovv
9mm -

trata ohnání přes 300000

Poctivý HtniEHtr

Poítovní inspektor ííporpe M

Christian přibyl v pondělí do Hoone

la a vykonav inspekci v poštovním
úřadě shledal že pořtmistr W C

Hremerman má ve svých knihách
schodek $3600 Postmistr omdlel
v úřadovně když schodek byl vypá
trán a od té doby počíná si Jako šíle

ný Učinil písemné přiznání Ru

čitelově zaplatili schodek a J I

Herman bokladnfk nrvó národní'

banay v líoone bude zatím spravovat
poštu pokud nebude imenován no
jostmiHtr Hremerman odevzdal svftj
majeteic rořiteicm a bude dopravenr
ao vezeni v us Aloinea

Hovoz zlata

Poprvé PO dlouhé době riřivev
no bylo do Sp Státu opět značnější
množství zlata a to v sobotu do w
Yorku Parník Normannia přivezl
tom zlata za I J milionu z čehož 1 }

mil konsignováno bylo pro firmu
Lazaru a ostate pro firmu J
& W Helicman Prvv bankovní
závol uložil ibned třetinu dotyčného
oonosu v poboční spdaové pokladně

prijsi s 10 pui milionu v zelena
cích Firma Selifmtn nřini nr( nn
dobně takže 4soba zlata ve spolko-
vé pokladn opět se zvítíf V Lon

dýni bylo prÝ objednáno za dalších
11 milionu aoiara zlata pro Ame
riku
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Vuhniovi uve po

ifai1 llHtnJ- - President odpovř--
m hmtl% !'řimířno teM Vo uví

tací odebral ee Li do tvého

bolelo kdeí večer dávána byla honti

na na jeho počest od bývalých ame

rických vyslancft v Čfnž

Horsky lev

Z Chamberlain S D oznamuje ne

ie Pře8 rolt už ukazovala ne tam ée- l-

ma l'0 řelty Miwouri v sousední!

farmy Lonis Turgeona jižné od

Chamberlain V eobotu J E Taylor
Sel 8e 8V0U ienou k ře "esat plá--
fiat- - KdJs 1J'1 íabráni do čtuául

baPa nakolik krokll ta nimi do

hustého křoví bentie tařvala a

dlouhými skoky dala se pak na útřk
Podle vSebo byl to americký horký
le7 &li kaguár

Prasklá banka

Sioux City National bank zastavila

f piUek pUty Z4vaiky p&ií Be prý
na $350000 majetnost asi na tolikéž

Úředníci připisují to na vrub Spatné
kolekce a vytdvibování vkladli

Oatatně prý vkladatelé nepřijdou o

n'c- - Jrj& banka v méstě nebyla
úpadkem tím postižena a úpsdek

neiponobil také roičilení ježto se

védélo Je obchody banky jsou mdlé

stn "a pro slaboduché dí ti v
lenwood la lehl popelem časné

r&D0 v °botu a ipfisobil íkodu
1 150000 Všichni ošetřovaná byli
íachránéni rovnéž tak podařilo se

betpečí dostati všecky tápisy a

spisy úntavu Oheň povstal násled- -

kem adkření blesku

Blázen v sukních

V Libertyviile la obvinila t
obota alečna Warnerova vSeobec
flě tnámá mladá dfvks tnlilfko
ChM- - llT™ Wilhor řmitha a

I)ncana U na ni nikoli- -

#
tcem íen k Uk J nS ljoti

?!Til'° ' ícIt0 M
--miio ze meia sieticka patrně
vWf nh kJ „

-
niMo liylo jišléno !e jí nehvl
křiren moi IM l „# Warnerovic

taková leniká patří do nřjikťbo

Frantllak íoa ř Marlf Anna bratři
Václav Ctrny ívakr Kat Hlnl ivá Jrakrová truchlící rodlřa
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ProíevenJ soustrasti

truchlícíma bratra nukem a

Ant Kubíkovi
Ji ha Ct CDotl

Ji'likil nrdproini emrt vyrvala i
VaAI iiáruít) milováni tři dítky bndll
Vám aíUndoa oaie ne)irdřnijl
politováni av)ilvii ia-trna- tl

Vámi cltín a přejí me Vám

by rána v trdelcli Vallrb v brikn
fbojena byln
Za řád Zipudnl Srornoet íí 147

Č n V H v Ciarkaou Neb

Jo M Mandli Ant Odvárka
před teda ta)

Oznámení díků

Žaloatnym oiuďiq jeoare etltanl
nai neoiibrddiMiiou řtrát a nailcb
milovaných dítek: Stáy Adolfa
Emilie vydáváme tímto nát erdeJuý
dik m Baálm přáb-U- klK ee
liotiřba tA£etiiill a Itale ullovaat
dítky k poelodnluio odiioAluka do-

provodili ivlUle p Je Komínkovi
)ebo ct rodlná kť N po ře

nn baileh dluk nám aeoeenitel-Byo- h
aleteb proláall

Ant a Anna Kubík
trnchllcl rod li- -

uv b 4 mt-- i rratle k Th-do- r IJ

Mart Anna J e fka ttry
inm-- t Ivakr
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— Cyklon v St Louisů
cent U Čiřte nhU!L ynavuiaian aiu si
místě

NeíiKÍliiJÍ ilolžjlck

Přívoz dobytka hovězího ze zá

padních rančí jest letos slabší než

obyčejně a následek jest toho žedo-bytká- ři

zdráhají se zasílali dobytek
do trhu a prodávati za nynější lev

nou cenu Dobytek jest nyní lev-

nějším o dolar na sto librách proti

loňským a dobytkáři mají málo na-

děje že ceny budou stoupati spíše
prý by klesaly když by se dobytek
lo trhu posílal a těch okolností

prý bude výhodnější dobytkářfrm

aby drželi dobytek svňj ještě do

příštího roku jelikož přeimování
téhož na pastvinách nevyžaduje tak

velkého nákladu a očekávají ie se

jim to vyplatí
Vcítěni í na rike'1 Peako

První nehoda na ozubené dráze

na Pike'n Peak (Cos Wheel Itail

Itoad) od té doby co byla odevzdá
na veřejnému používání ndála se v

neděli K voli bezpečnostním brz

dám užívaným při všech vozech

léto dráhy bylo by několik angli
ckých turistu vzalo za své kdyby

byl konduktér osobní vĎz v čas ne

zastavil KdyZ vlak sjížděl dolů

ulomily se páky na hnacích kolech

lokomotivy čím! brzdy zbaveny

byly své posobnosti Konduktér
zabrzloval osobní vftz a zastavil

jej Strojvedoucí a topič bylí nu

ceni seskočili n lokomotivy lež

nejsouc řízena strašnou rychlostí
hnala se a vrchu Na zatáčce uří

tila se a vrchu dolu a rozbivši se

vybuchla konečně a železo a ocel

rozmeteny byly na všecky strany
Pyl to zvláštní vlak jím! jel gene-

rální ředitel Fred Harrison a

11
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opravena ale vsecaa soaoa acnovau rodině existuje náchylnost k příkrá-tocb- a

která tála 125000 nkáaala kflm Zaliatá kilH rřinntf i- -
m b ti marnou Jelikož pak cáaled- -'


