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Přijďte vyle hňoutí výletného řezníka

[) Ceííksi Durnsoz Wilbor
liide ře"nilí o finančních a politických otázkách týkajících

se li to-r- il volby presl lentské

Hildo řcínill vo Scliiiyler cbr
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Cařihradu d4lmé plují jvn meii dmokratickí-h- národního výboru

Smyrnou a Alexandretou a déle ne dul do ohéhu provolání jimi velice

ml Americký prapor v Cařihra 16 J důtkliv t dovolává no ptntínlch ří-n- ení

téměř na vodí-- tidín To e spévkfl na volební kunipsii Praví

má teď nupraviti a vyslanec Terrell
'

v provolání lom Je republikáni maji

NVopomeíUe vyslechnonlí pravdu o 6Iežitosti příslí vlby jež rot-řeši- ti

má otázku jestli mám) prospívali při ochranném clu a dobré měně

aneb zvoliti strana stříbrařskia úspěchu terně nepřátelskou
H úctou všechny tve VÝBOR

to utvrdí ftvými úřadními ontihami

Kepubllkáiké iitn-tT- Í ve Vermontu

Při úterních volbách ve Vermontu

doxáhli republikám velíin přes Boston Store
roh 16 a Douglas v Omaze

Jkých amerických nbeano a Je nemají
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l'un Sewall ucIkkIIíÍ

Newyorský "Commercial Adverti- -

er otiskulB depeši od Arthura
Hfwalla "demokratického" kandi-

dáta mfstopresidenUtvf v niž stojí
psáno: "Všecky údaje nebo úsudky

jako bych míl v úmyslu třlci s do

mokralické kandidatury o úřad

postrádají veškerého
tákladu Nemám ani z daleka úcuy
slu tak učinili" Pan Sewall je jako
ta velkovévodkyně

'

(ferolstejnu
Ví že se místopresidentem neslané
a proto si myslí: Nemůžeme li míti
to co milujeme (úřad místopresi- -

denta) musíme milovali to co má

me (kandidaturu) Jen nechte Stw
alla být ten má za usimal

Labouchere proti Itryanuvl

Henry Labouchere proslulý publi-cist- a

anglický a vydavatel londýn-

ského časopisu "Trutb" věnuje v ě

svém tři stránky americké volební

kampani a praví tam mezi jiným:
"Jsem jeden t nejvřelejíích obdivo-

vateli Spoj Státft v Evropě Jsem
demokratem cejdemokratičtějsím v

pravém !ova smyslu a jsem přesvěd
čen Že jedním i největších nebezpe-
čí pro demokracii americkou jest to
že ohromné kapitály hromadí se do
rukou několika osob Ale jakožto
detuokrat a žádostivý toho aby věc
demokracie měla všude převahu a

jakožto obdivovatel ryzího oberného
roznxu Amerikána upřímní doufám
že Iiryan bude poražen"

Arkansas Jde demokraticky
Má se za to že většina hlasQ ode-

vzdaných pro Dan W Jonesa de
mukratického kandidáta guvernér
siví nebude menší než 50000 V ně

kterých dosud populiHlickýcb neb
republikánských okresech okresní

holby dopa-ll- y ve prospěch d--

k'lft- - Kandidátem republikánským
pro úřad guvernéra byl p Hemmell

jtická většina v Arkansasu dosáhne
cinia 6ooo lo Je o 35000 tilaoQ
více než při governérské volbé rřed
2 roky
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kul olnáiJi k uvpl-t- l dvojí

miny j rohláiíl
1 n-t- tfh lo-vo- diti

kUrtk i ti) nrjIi h o Irnítick

volni rlU třltf % HH)j íítíteth

trootoýcli eJhby k mí-n-l

mltihrné Ve řurtťk jřikroínin na

koo?oci k nominaci 7% knili láta

prettidentítvl rohl4ifn n rrnlni

iftllolu oen&tor Jolio M 1'almer t
Illinoii ta kftBiiid&tii aifito(riil(nt
t?l pk gen Simon Ilolivar linek-n- er

Jak tiiimo mluvilo e fvl
konfeDCÍ meoho o prcnitknUkó kan-diditoř- e

Ileory Wattcruona Neili

tiftk delegace jednotlivých utitft vo-li- oj

byly k odevidávánt LIhhB byl
Witterson Tjikrtnut i listiny kdyl

byl Carrol t Louiiiany ilřlil konven-

ci depeši Wattersonovu kteroaŽ týl
nominace třlká Po té Colbourn

t Michigan navrhl 1'almeru ktrý
dostal 757 J proti liraggovým 124J

K návrhu "velitele Jelezuó brigády"
nominován pak 1'almer jednohlasné
liovnóž jednoblaxnou byla nominace

Backnerova — D (1 Grflin přd
teda ntwyoreké delegice teUgrafo
?al ve středu včer pres Clevelan

doví že bude nominován neodralt-ae-l- i

nominaci naóel preHÍdent
obratem odepřel — Vo dvě hodiny

poledne senátor Vilas předneda

reaolučnlho výboru přečetl platfor-

ma jež v druhém odutavci vytýká
Se demokratická strana prohlašuje
e pro rovné a preané pr&vo vSem ti
viecb podmínek nejvétál ovobodu

pro jednotlivce i dobrou vládou

lachovánt federální vlády v jejl
konititučnf působnosti a podporová-- (

viecb Btátň ve váech jejich pocti-vý- cn

právech hoHpodárnoHt ve ve-

řejných výdajích pro zachování

veřeméno uvera a earavě měny a

proti paternaiumu a proti třídnímu

xikonodirstvf Prohlášení chicgské
konvence útočí na osobní tvoboda

práva soukromá neoltislonC ioud

covukou a autorita preHtdenta k

Drovádénf spolkových rákonS Ono

podporuje bezohlednou snahu svah

řojící ku tvýienf ceny i tříbra mocí

lákonodárnou k podvrácení našeho

penliního ayitéma at 1 —

Dále pravi e v prohláňeni tom:

VtLledem k torna a ontatnfma

uchýlení e od demokmckých
ad nemažeme podporovati čekance

oné konvence aoiž vázatt ne prohia- -

lením téže Demokratická strana

nesla jil mnohé porážky alenesntv

la by vítězství na tákladě takového

učení a aásad prohlášených v Jejím

jméně na konvenci chicsgnké V

daliim prohláSenl schvaluje se

""V"" : i u 7 7v Vw

iospouarika pomaa wevwanao

"""i'Co jeume taravem narouu nneuu
aáklada

XfKInleva redaktoři

Zarnalutick spolek a VirgJ- -

vykonal a majora aicnmieye

Po celý tento týden budeme vyprodá rati všechno

zboží za mém než poloviční cenu

Podzimní zíisoby úplné
Jest dokázanou pravdou le ceny v Iloston Storu jsou mnohem

nežli kdekoliv na záp?d5 a vkus jdnatel& závodu tohoto předči
všechny jiné ve výběru tbožl hodícího se pro tákazníky všech tříd

Ncopomcííte navštÍTÍtl obrovaký tento obchodí

XvlťÍHtiií výprodej olmvi
lr dítUy hodíoí clo wkoly

Každý pár zaručen - --Po #l tl 25 a tl50 můžeme vám uká-tat- í

tisíce vzorků obuvi lehčí itěžšf hodící se pro dítky do školy
Naše obuv se nerozpárá ve ivech a mimo toho nahradíme každý
pár který nevydrží novým

IJOSTON 8TOI1K
roh 16 a Douglas ulice

3f00C blána č

tiketé ivUtYil rep Oroute 53070

„I IIOQ-- Í ll„ 1 J„
uianjr ivii loirotj uianuiu uíic v
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tedy republiuánská vélřina 39 093

hlasy Výfledek tento ponkacnje k

nilnímu rtnohutnení Rtrany republi-káriok- é

a ke značnému eeftlabenl

strany demokratické Major ile
Kinley dostal při přlleiitottti ckvřló

ho tohoto vítčzatvl rnnoÍHtví blaho

přejných telegramft

Anglický minintr v Americe

Anglický minintr osad Jonef Cham-berlai- n

přijel eenvou choti parníkem
Teutonic do Ntw Yorku Vyslovil
ne že návfitřva jeho nemá žádného

politického významu nýbrž že platí
toliko rodicBm jeho manželky man-

želem Endicottovym v Danver
Ma Hodlá m vrátili do Anglie
ai ca 14 dní

1'enHjIráncl a McKluleye

Delegace a okr lieaver Penn

čítající 2500 mužfl přibyla do Can-ton- u

O v sobotu po polednácb a

řla k příbytku Mc Kinleyovu průvo-
dem k němuž přidalo de na cestč

jeité jednou tolik lidí McKinley
přijav pozdravení mél k táotupu řeč

věcnou a přeuvědéivoJ která a nad

šením byla přijata rravil metl

jiným: "Lid této terně nikdy nebyl
tak dychtiv hlaaovati jako nyní
PoHltdní čtyři roky byly dlouhé ro

ky — nejdelsí čtyřy roky od naií
velké občanské války Vftecko utr
'
plo jen ne republikániká tlrana
Viecko bylo amařeno Jen ne repu
blikánslé aánady A ty jsou dmžří

niiiej( i elavnejSí než byly kdy

předtím Lid léto terně čeká jen
„ příleřitost aby vtělil tyto velké

tásady ve veřejný tikon a ve veřej
lloa právu"

Mpnatr MifhH prí MrinřTf

V'kový nator John IIMitchell

f Orgonu mři v pálek ve Wool- -
bu 0 MÍ 3000 lidmi řeč o

ifh toliiikh nAkAh— —t
Mitchell byl po mnoho rokft obbáj- -

cem volné a neobmetené ražby etří
VTt ve scnuii recene proniasii
0fl pro stranu republikánskou řka že

bímeiausm musí nyu spojen oenran- -
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Zašlete své výrobky přímo do trhu

ibjU i uj obdrMI prrB Jich eonu XcatlU tuho d fllitl jinak JmIII ]aU prodínll p
Uu ivt Týrobky dom bbI tn pMílaua trUi řinlll Uk I dála kdjrt mi 1U dMthnoatl

trhá docílit! t týrolkf
KUI ipnelkllťm Jl ř1jlain( vrokkl t pKmibo prm-- tU}imimm kapa]m
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komUntonftře
WATEU STU CHICAfJO ILMNOIH

HEFKUENCK:

Metropolitan S'l Bak Cblefi 174 HOUTII

Londýnský Kvening Stsndaid
ve své rubrice obchodní praví o ame-

rických papírech že rychle stou pmjí
v ceně jelikož se má ta to že noru i

nací třetího kandidáu tabel pečena
je volba McKinleybo

President Clevelarid odpírá [x
řád ještě vysloviti svftj úsudek o
kandidátech národních (zlatařských)
demokrata

V Grand Itapids konala se r
těchto dnech si hftxe národního spoí
ku listonošU 'Leiter Carriera' Na
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Williams & Pivoňka
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