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Doni&clbo ílioJí TyVíiiDo v srpnu

l $08712453 v urpnti I8V5 #51-8211- 59

v [)OHleinfcb 8 ročnících ti
$567259457 v trimže období loni

a 4C9300551 I'riveí n zbo2( v

poalednfra srpnu u $ 19458 'J25 t
íehol ♦20644871 bylo froKto cla

lont v srpnu přiví ženo ta #71111913

i čcboi ani polovice byla pronU cla

Za poaledoícb 8 rnčaícfi přivedeno
EboJf ca $471322434 t řehol bylo
$214263671 proHto cla v tomle

období loni doveieno iboží #535

737819 z iebož #2544094-2- 7

bylo

proato cla — Zlata vyvíjeno v potil

irpna ci $1972544 loni v trpnu
$16667261 ZapOHlednfcb 3 mčsícQ

vyveleno zlata ca $55511811 ekoro

arovna tolik jako v stejném období

loni Zlata přiveženo v srpnu za

$4045885 loni v erp za #1534080
V posledních 8 h

přf voz zlata

převyšuje přívoz loňský asi o $2650

fo'fi f f4' k'tftM-- M štítem
Vtf i4 i ti l tk's) b

P'4t řtb h 4'll #fi byl i 7"M'i
A Í'U bjí firt7i lfl IMI i

při l#hk p h ťt j"l 'fti
I i r'ř1-tf- c # i "t 4ř

lotrři bylo H"o lí'o if'ilfio
irrfioiAi- - bylo lu'tn pítfr'ř 1
fifířiO!Í tti f!elhlfjlt Mřlník'l

i!o r:flj t k J'0 J I

nkítiH4e Malffl Milana
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mřl lil oá přl#nl v iil#M'tt
AloniaJ Wfcttmiei kirý jrool-v-

i d io byl ft 9 rk % do lati

fc Wlfilian bll k ljí 4mol-fijr-

ílník-f- n niijfinl vyiitkijfrl
řfilito v kfiulh ipUrhkfrri to

kjcb V Mírřo-#4- í a M lií--

7 tl lil iftn Jrnní a byl atoUn is

iniyora v Dfihtb Minn a pro lna

llitto I za itátnlbo hátora Pak

stihly jnj vlik flisněnt nrbody I

olbrvl se při I 9 řoky do Mt Fran

cika Tam vy tu nil si u banky ka-

lifornské hk oj Artbnra Bizona

znějící n $500 Bnka prohlásila

později že iVk byl podto-ln- ý a !s

žádný nieituje Wliítman byl v

New Yorku zatčen a v Stn Franci-sk-

přes všecko dokládání sn nevi-

nou odsouzen Nemohl však Bizo-

na nalézti a byl uvězněn Tni po-

volil mu vrchní soud nové přelíčení

ježto Whitman Bizona nalezl a ho-

dlá prokázali svoji nevinu

ftáilěnl bílých teple

V Holland station 10 mil od

Toledo O vyvlekly bílé čepice z

příbytku jakéhosi Huntsmana a

zbivše a ztýravše jej nemilosrdně
za živa jej pohřbily za nějakou
chvíli lei zas vykopaly a znovu

ztýraly zaa jej zakopaly a vyko-

pavše jej po druhé zbičovaly jej
do krvavá Jeho obě děti zmrskaly
rovněž Vše to pro pouhé pode-

zření Že jeho děti ukradly peně-

ženku e $80 Huntsraan je zámož-

ný farmář

Konec Svlodléřtt

V státní věznici v Auburn NY
zemřel Orrin W Skínner jeden z

nej mazanějších švindléřl v Ameri-

ce Takto byl advokátem Po-

hyboval se vždy jen v nejk-ps-í

společnosti a jeho první choť byla
dcera O II Browninga tajemníka
vnitra za presidenta Johnsona

Dobré obchody

Továrny na zavařeniny v okolí

Bloomingtonu lil dokončují své

práco v této sťsoně která byla vel-

mi úspěšná Kukuřice měla vý-

tečnou jakkoBt ačkoli množství

její nebylo průměrně Sklizeň

rajských jablíček je bohatší než

kdy před tím Některé továrny
budou pokračovali v zavařovánl až

do mrazu Rajských jablíček by-

lo tuna $6 (smluvná cenu) úroda z

akru vynesla průměrně $45 tu a

tam dokonce $A0 až $70

Kampanni vyhlídky
E II II Green předseda republ

státního výboru v Texasu zastavil se

na avé cestě do New Yorku ve Wash

ingtonu a ujistil v krátké poradě

předsedu rep kongresního kampaň
ního výboru Babcocka že vyhlídka
na příznivou republ kampaň v Te
xam atále se vyjasňuje — Předseda
stříbrařské strany Stevens vyjádřil
se že všecky státy západně oď řeky
Missouri jsou zabezpečeny pro
Uryana a že Colorado jež kongres
nik Apsley pokládá sa pochybné dá
demokratickému kandidátu 50000
hlasS většiny

Fllibustyř

Spolkový maršál Walter StaíTord
zatknul v New Yorku centrála'
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Kmmťt aln bflí obratu i tahnáni —

Dnes (v úterý ráno) oznamuje se a

Iadville lo 5 mrtved Iflí v tn4rni- -

ci # sl jich raněno a za 1)5000
naděláno škody zbouřencar

nefiodtřtlo s" vzlor opětovaným
útokftm do dolu Kmmet s dostati

)nes ráno zavládlo ticho a milice

sjíždí se rychle do města

Antonio Cuate mladý Švýcar
bydlící na ranči 1'2 mil západně od
A "pni Colo zastřelil svoji ženu a

její matku pí Mary Quinnovou
Byl zatřen Pratil že útoky a 7ý
čilky obou ženštin jej rozzuřily a že
na ně střelil úplně bez rozmyslu
Tvrdí též že mu žena byla nevěrna

Na národní konvenci demokra

tických klubu jež sejde se 3 října
St Louisů a prohlásí se pro

Bryana a Sewalla bude prý před- -

sedali mfstopres Adlaí Stewen-so- n

který dotyčné pozvání už při-

jal Konvence súčastníae asi 10000

deleuátQ

Zprávy OHobní

Pan Job Jícha šarmantní

saloník z Milligan Neb dlel v O- -

mazo za obchodem Nemohl ovšem

opomenout navštívit českou Pra
hu a všecky své známé jak mu
čas dovoluje Že známých má v

Omaze mnoho ví každý Jeho ná

vštěva nás vždy mile potěší

— Pan T J Browndeld sekre

tář Grand Islandskó vespolnó po-

jišťovací společnosti kteréž přítel
náš pan I jest jedlím z bý-

valých zaklatela a nyní zástupcem
vrácel so v úterý domu z lowy
kdež meškal za příčinou pohřbu
otce a při lůžku nemocné matky
Manželka jeho jej provázela Sdě-

lil že společnost jejich zdařile po-

kračuje a šíří své blahodárné půso-
bení

— Přítel náš pan F Havlík z

Ilutchison Minn mladý a vzděla-

ný muž který před několika lety
studoval na linoolnské Western
Normál College potěšil nás svou

návštěvou v úterý odpoledne Vra-

cel ae doma po třítýdnfm pobytu
v Nebrasce a jelikož přišel k torno
náhledu žo není dobře býti člově-

ku aamotnému odvážel nám z Ne-brask- y

jedno z nejhezčích děvčat
Salinských totiž dceru pana Herda
Mohlo by se míti za to že pro
únos takový bude stíhán úředně
ale pan Havlík se proto přece ne-

bojí nebot prý obdržel povolení k
tomu od okresního soudu v Salině

county "Chasa' Sahnská by měla
u tamnějšího soudce zakročit abv
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vlij úudťk o pravlípoilobním vý-

sledku prťsi lenutkfcb voUb Pravil:

šnt til tři novoinglii kjcb a 39 elik-torilnl-
mi

blay bule pro McKinley-h- o

i úitujl takto:
Nt w Kngland 39

New Vurk 36

NťW Jťr'y 10

Maryland 8

Dclaware 3

Fennsylvania 32

West Virginií 6

Ohio 23

Indiána 15

Illinoii 24

Michigan 14

Wisconsin 12

lowa 13

Minnesota 9

South Dakota : 4

Kentucky 13

Oregon 4

Washington 4

CaMfornia 9

Celkem 278

To je úhrnem 278 hlasu čili o 54

více nežli postačí k volbě 1'řietu-puj- i

k některým státům které jsou

dosud pochybný:

Kansas 10

Nebraska A

Nortb Carolina 11

North Dakota 3

Wyoming 3

Celkem 35

Co se týče ostatních státu: Loai

siana 8 Tenessee 12 Missouri 17

Texas 15 Virginia 12 celkem 64

Přiznávám Bryanovi a Watsonovi

nebo Bryanovi a Sewallovi:

Alabama 11

Arkansas 8

Colorado

pi
-

„

Idaho 3

MÍrtHÍÍppÍ 9

Montana 3

Nevada 3

Soutb Carolina 9

Utah 3

Celkem 70

Tyto státy jsou jistě pro oposici
ačkoli i v tom ae mohou různit ná-

hledy
Politika v arseaáie

Chas S Faulkner předseda dem

kongresntbo ýboru zaslal tajemni-ctv- u

námořnictví připiš v němž ei

atěžuje že republikáni rozšiřují v

námořním arsenále ve Washingtonu
volební literaturu a podotýká že by

proti tomu ničeho neměl kdyby se

privileje takové dostalo i jemu Zá--

fliort 'l bf iífrt ff a l# fo
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"bfiií prSmíř wi lf v tov4rn4 h

tíd mí Hlín filfto Uť jn lil
Krajifií vířím 1 amprií kf dAlnlk

tni bfti tlrinío proti iifm díl
n4m aby mobl bjti iintfi4n
dostával arnerúkě rnidy Nethci

míli fřolky ilvinnA na 6kor
amt-riek- é molnosti Nní to ho--

s(inl4rn4 kupovali lauiné vfrobky
i citiny a dorná! dílní-k-

laháliti JJpublikin#k4 stra
na snažila udržovali spravedli-t- ý

poměr iíipzí dělníky tt zaměst

nvatili a c hránila práva obou Boj
mezi nimi vede ku poíkozenl obou

vždy Kdo 4tve dělníky proti za

městnavatelňm jest jejich nepříte-
lem Itp strana chránila mzdu

amerických dělníkO Že jest vyiií
n'ili v kteříkoli jiné zemi

ť Mcklnlejlio ? Csntonu
V pátek přibylo do Cantonu O

po železnici vozmo koňmo i přřky
ohromně množatví lidu Major Mc

Kinley přivítal opř--
t řadu vílsích de-legi-

tyž den pak zahájena byla

kampaň pro lamějAl oktes Večer

byly veškeré telegrafní a telefonní

dráty ověšeny japatskými svítilna

mi Banky a mnohé jiné obchody

zavřely už o polednách Skoro ve-

škeří zřízenci továren a obchodů

měli prázdno Hudební kapely a

sbory bubenickó táhly městem už

časně ráno Nebylo možno nalézti

v městě místnost která by byla do-

sti veliká pro 2 hlavní schůze proto

postaven byl veliký stan v němž je
místo pro 20000 lidí Hlavními řeč-nik- y

byli senátor Thurstoo z Nebra

tiky a senátor Cullom z Illinois gu-

vernér Hastings z 1'eunsylvanie a

kongressníky McCleary z Minneso

ty Celkem přibylo v páttk doCan

tonu 75 zvláůtnícb vlakft a předseda

republikánského státního výboru pá

čí počet osob které sůéastnily ae

obou prnvodo velkých schází a ná-

vštěv u McKinley na 100000 z

nichž na "00000 bylo odjinud

ŠpetiounKká historie

Dopisovatel jistého new yorského

časopisu v Havaně píše že Esquied
Murata japanský lékař který před
několika měsíci přifiel na ostrov Ku

4lbu' aby "e pouíil ° ídr8V0tních

'poměrech ostrova byl ípehounem

japanskó vlády a ve avé zprávě jí za--

slané doporučoval aby Japonsko

podporovalo povstání na Filipových

ostrovech proti Španělsku rovněž

tak jako podporují Amerikáni po-

vstalce kubánské Tak prý ae bude

Japonsko moci zmocniti později Fi-

lipových ostrova beze zvláštního ná-

silí Zpráva tato byla prý zachycena

španěUkými úřady na pofitě ale dok

tor sám prý v čas zmizel

Mllosť pra Bardsleye

Pensylvanský guvernér Hastings

podepsal v pondělí milost? pro Johna

Bardsleye býv městského pokladní
ka ve Filadelfii který 2 čce 1891

byl odsouzen oa 15 let do káznice

pro bezprávné přivlastnění si $500-00- 0

městských a státních peněz
Guvernér neuvádí pro svoje milo

rdenství žádných duvodO ale má ae

000 Stříbra vyveženo v urpnu za

$5301404 a přiveženo #929422

loni ▼ arpno vyveíeno $4553698 a

dováženo $11104077 V pohledních
8 mřaícícb vyveřeno ho $40932418
a přiveženo $7712959 loni v tom2e

období vyveženo stříbra $33265216

přiveženo $6199471

fan Brjan ua celtách

V sobotu rano přibyl pan IJryan

do Frederickaburgu Va kdež mu

byl uspořádán průvod k pomníku

Mary Waiibingtonové IJryan míl

tam řefi před četným oVecenslvem

Z Frederickuburgu odejel do Wanh- -

ingtonu a na několika stanicích míl

rovněž promluvy k lidu V nedřli

atr&vil pan IJryan ve Washingtonu

jsa hostem C F Uri la a a odejel o

10 hodině do Baltimore Odtamtud

odebral e včera od po! do Dover

Del
5a pomoc Hryaiovl

Není-l- i to kachna mfile pana

Bryana
tí-Si- t co mu poflali a

Ma-ďar-
ie

krom níž není života Sešel

e tam totiž jakýsi mezinárodní

zemědělský kongres svolaný prý

uherským ministrem zemědělství

a poalal panu Bryanovi kabelogram
tohoto znění: My podepsaní £!enové

národního zemědělského kongre-

su v Pežti přejeme vám zdar ve

vaiem boji proti nadvládě třídy
věřitelfi kteri v posledních 23

letech zabezpečila si v Americe i v

Evropě peněžní zákonodárství n-

ičící blahobyt vaiich farmářů a ji-

ných Zvítězíte li v listopadu sli

bujeme že neopomineme žádné

Carloaa Itolofla na obviněně že 'podobné únosy vícekráte nedovo-fedrov- al

výpravu na Kubu na po-jlov- Pan Havlík aoudí že Min-mo- o

tamějším povstalcům Spol- - nesoU dá aspoň 15000 většiny
kový komisař Alexander zadržel McKinleymu % dobré měně a mladá

jej pod zárukou $2500 k hlavnímu jeho choC bude prý i toho velice

přelíčeni potěšena kdy! ae to etane


