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práci v kámi-cíc- h

tak ie bod 4000 káraneft Vfl

státn l)4!fti Mí-t- o práce aby se

idratl kárancQ udrželo bude se

siv&iéli télocvik hry v rnl( jfida
na kole a jiné s4btvy takže se

kárinci hnedle budou vyrovnat] it
moci v umění a vcilřní mivc rítním

studenlflji velikých koleji a budou

nimi moci sápatitl Jen že v kásnici

pfij lí vychování ksldému laciněji
nel vychování na univernitř

Lékárnický přirnci milionářem

Jlí pravdou to o vypravuje

Antonio Hegul lékárnický pomocník

v Maspeth LItcdy so vypravovatel

stane záhy vlaitníkern majetku na

Floridč v ceno 12000000 SegulUv

otec byl prý přímým potomkem

patera Aotonína Sťgula který se

uoadil ve Flori lů a4t roku 1800 a

stal ho majitelem velkých pozemko

které zdSdil Sfgul&v otec Segul

praví žo on jest uď jediným dédi

cem Majetek ten záleží asi z 3000

akrft svebbených pozemka Segul
učinil kroky k dosalent majetku
toho
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ďiircoliont 0 40000

IMaware 3 4000

lllinoi 24 100000

Iowa 13 87000

Indiána 15 20000

Maíne C 40000

Marylind 8 29000

MaMaubunetia 15 170000

Michigan 14 55000

MínncdoU 0 48000

New HsmpMhire 4 35000

NwJenry 10 80000

New York 30 275000

North Dakou 8000

Ohio 23 60000

Oregon 4 3200

Pntinylv&nia32 280000

Ubodá Mand 4 20000

South Dakota 4 600

Vermont 4 3000
Weat Virglnia 6 15000

WÍ80onnii 12 40000
#

Wyoming 3 200
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Ivtó naroíťciny hl v den volební

nřkolik mil řAky k volebníma ohu

dt a odevtdal tam avfij bia pro po

fiokrtiukó kandi!4ty— C 11 Clyde

tnajíttd malého hotelu v Minneapolil
ležel nemocen na loži alt) v den vol-

by povála! aby vykonal avou občan-

skou poviunoHt Odevtdal ivflj blaa

a skleni mrtev k těmi

Co říkali Uryaa a SewallI

l'au Iiryan tamýAll prý po koneč-

ném potvrtenf fpr&vy o své porážce

vydati provolání k lidu v nřmž pro
bláHÍ žo vio dvoj! miny méla by ae

táti hlavním předmř tem přiiltho

boje volebního Pan Sewall vyslovil
ne o výsledku volby takto: Příští 4

roky budeme pod vládou která ovlá-d- á

syndikáty pod vládou sakatova

ctuh rockaid Okolnoat že Bryan
doHtal nejméuě HO hlaaa elektorál-nic- h

dokazuje přece že jnou v těmi

poctiví lidé

Bryan McKInlejmu

Včera fanlal William J Uryan i
Lincoln McKinleyniu do Cantonu

O tento telegram: Ilon William

McKInley Jr Canton O: Senátor

Jonea právě mi osnámil že iprávy
ohlaSují Vaíe svolení a já apřebám

vyalovitiavé blahopřání Předložili

jame avou otáčku národu a jeho vale

jeat tákonem William J Mryín

U obou kandidáta

prpHidentitvI bylo ovSem v tíchto
činech Živo a tejména novinářů e v

obou bytech jen hemžilo Pan BryaQ

vynlovil avé potéSení nad výsledkem

volby v Nebrace ale ídráhal ae až

do poaledku projevili avó toínřnl o

tom Jak volby dopadnou McKioley
taxlal ve čtvrtek večer Mark Hanno-v- i

do Ntw Yorku odpovlď na sprá-

vu o svoleni v n(i nadáenýroi alovy

imiňuje ae o mocném projevu vůle

celého národa Ve čtvrtek podniknul

McKinley procháiku po móntó a byl

viutle nadíen posdravován

Ian lUpklaa mlnvi

John P Hopkina býv mayor mi

ta Chicaga a předHed a výboru sla--

měl

by
čisti
toto
veledílo

č& Sešit
první

f právě

doftly také s Puoria lil Mi'waukee

Kaiidia City (kde bude aaoato n

stavbou dráhy Kannaa City Piti

aburg k ilulf) se Sinta Crus Cl
(dřevárny a prachárny) t IpHwick

Mih (přádelny) ba i s toho atříbr

nóho Colorada ke počato a klado-n(- m

želesnióních koleji na dráte

Gulden Circle

Zlata sáptara

ňpolkové pokladny ve Wanliingto-n- u

doily správy že mnohým poboč-

ním pokladnám nabízeny jaou velké

obnepy tlata na výménu za bčžné

penise Včerejšího dne upotřebitel-
ná hotovost! v pokladné spolkové

obnášela 1232075805 a slátá záloha

1114057108

Některé směny r senátu

Dnes už je jiito že Delaware bude

miti republikánaké zákonodárstvo

Knsaa tvoll fuaiontHtického nebo

neodvialébo senátora po Peffurovi a

Kentucky asi svolí republikána po

Blackburnovi Pochybná je North

Carolina Senát bude sestaven tedy

asi takto: 44 republikánů 32 demo-

krata 12 neodvislých a populistS 2

pochyboí celkem 00

Plukovník Breckenrldjre n volebního
osndi

Z Lezingtono Ky adčluje ae: V

den volební plukovník W C P

Ureckenridge přijel povozem k budce

volební Několik slříbrařských vý-

rostka stojících kolem jalo se na

plukovníka uličnicky pokřikovali a

připomenuli mu mezi jiným spanilou

Madelinu a kterou mři pan plukov
nik svého času "pomer" a pak soud

Pat T Farnsworth redaktor míst-

ního střlbrařakého orgánu přiběhl

srovná kdyl Ilreckenridge' vytýkal

přítomnému policajtovi prod celou

tu smečku kluka neodežene od

osudí aby nepřekáželi voličům

Policajt se rovsteklil a na konec

ie pohádali vlichni tři a sástup je
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V South Dakotč podala Žádost

za inkorporaci Dakota Paciflo rail

road která provozovali bude dopra
vu z Uapil City do Sioux City
křižovati budd řeku u Cbamberlain

a mfti bude pobočky z Pratt County
do Pierre a % Chamberlain do Iluron

Kapitál zákla lni páčí se na 120000

sa míli čili úhrnem na 1 18000000

ftediteló Jednoho s nejvčtíích

departmentních obchodu v Chicagu

telegrafovali ve středa p Bryanovi

nabízejíce mu roční plat 125000 sa

řízení jich právních záležitosti Pan

Bryan dosud neodpovčděl

"Miiwiukee Journal" navrhuje

gen Kdw S Bragga s Wisconsinu

sa ministra války y McKinJeyové

kabinetu

O W L'J3iley majitel renče

při řece Pierre S I) sabil orla kte-

rý mířil 7 stop 3 palce rozpjatýma
křfdloma Orel obořil se na tele

které chránila matka a Lumley na-

skytl se k tonn a postřelil orla dřív
nežli tělu bylo poraní no Orel Vlhl
se na Lumleye kterému teprve po
tubémzárawe podařilo se orla kol-b- on

puíky utlouci V tamřjifna
okolí Je prý tukových ptáku pobertft
vlce

Celkem 207

Urynn evítřiil v

dovnfch:

Alabama 11

Arkana 8

Colorado 4

Florida 4

(}orga 13

Maho 3

Kanna 10

Louinitn 8

MiHHOuri 17

Morťana 3

MÍNMÍHlÍp)Í 0

Nebnaka 8

Nevála 3

Norlb (arolina 1 1

South Cirolina 0

IVnni nue 12

Ti-xa- a 15

Utah 3

VirgMí 13

Watthingon 4
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