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(TfMi svolsnu 97 republikáni Jn
3 demokraté

Khode Island nsjmsnlí se vlét li

stálí snaM sa tál vyrovnali svými
vltllnaml státAm Jiným nebof dal

MeKlnlsyma 90000 vétllnv ovlem
volil oba poslance republikánské do

kongres

Jllní Carolina lest demokratickou

jako vidy vltlinoa a 45ooo a

vliohnl její sástopdl v kongresu jsou
demokraté

V ftnnth Dakoti byl sápM velice

luhý Cero Vribr proti oMálnf
lly Imahem demokraticky a niM
k#m toho otnlrlel MrKiolsy pran
patrnou vlllino poois a 600 h!aA
V snlinovně jest většina popokrati-sk- á

a senátor Pettigrrw prý bo llá

(Mxlatl svou resinsci a dáli se svolit
movo na plooo Ihftttt

Teoneasee počítali republikáni
před volbou sa st pofhybný avlik
nsvldčii se demokrilíckým dav

Hřyaoovl vltlinu al 6000 a svo

lil pouze 3 republiklny a 7 demo
krstfi do kongresu
Tsies letos jako vi ly je v čele de

mokratickýcb stálil s nejvMí vědí
ooo ale máťrm bývat by musil otou
piti Colorada a spokojili se teprve a

druhým místem TM kongresu tvole
ni samí demokraté s výminkou snad

Jedirébo populisty
Utah je arci celý demokratický

Mch'ioley obdržel tam pouze 12042
hlasi a iírvan 66630 Do státního
sněmu svoleno 65 demokrata 2 rr

publikáné a 1 populista
Vermont Jal republikánskou vět-ii- no

38000 a svolil oba republikán
ké poslanoe do sněmu

Virginia jest demokratickou ač

vétlina se scvrkla na 12000 Do

kongresu svoleni 2 republikáné a 8

demokratft

Washington dal větlinu Bryanovi
přes 6000 a svolil dva poslance do

kongresu vétiinsmi 000 2až 4000

Západní Virginie ač druhdy
k nerozbornému jihu jest

tentokráte republikánskou většinou
12000 a všichni čtyři poslanci její
jsou republikáné
Wisoonain počítán byl stále až do

volby popoliatickými ěaaopifiy pro
Bryaca ač každý rozumný člověk
vědět jinak Většina pro McKin
leyho je ohromná 60000 a všech 10

poslanců svolených do příštího kon

gresa jsou republikáni

Wyoming jest jediný te západních
států který dal většinu McKinley-
mu avšak pranepatrnou za to ale
zvolil demokraty do kongresu takže
každá z obou stran má něco

Talřdky volby illf atálft

AUbarna (hlt edivyklon vřtAina

demnltt lUekoit i ÍISOOO Zvoleno

dJ koftgfMti 7 dsin V pop
Arkansas tltl většina skrovnější

ponte asi 40000 Io kongres ivo
fanl všichni navr!nci demokratičtí

poHsrrt 0

□Kalifornie kdsl Mas Mo lt
pi ikon n polovio roiJAlrnjr '
tokrate fďulonila m k retub!Íianom
většinou 7wo a volil clo kongresu
3 fep i 'Irm 9 pop
Colorado Mt ohniskem l řf lřř-stv- l

obdrfel lim Bryan 1250'jO LI

tířntl
85000 pro McKinleyho )i

svoleni snová ob rynl(
jeden atMbrafskf republi--4r- i

drubý populisU
Connertleot ktert byl demokrati-

ckým repftřIMÍ od ř IM0 pred
4 lety většinu 6000 Clevelindovl
Ito dt většinu 1000 McKinlsy-m-u

svolil všechny 4 poslance rep
do kongresu
IMaware který od r IS7J byl

nepretrlitl demokratu ktm dal vět

šinu skoro 3000 McKinleymu alt do

kongresu svolil demokrata

Florida data menší většinu dem

nel obyěejně a ovsem svlila oba pr
slánce dem do kongresu

(iforeia která před 4 lety data

VÍtšítiu 81056 Ovelandovi tetou

dala len 35000 společnému kandi
datu popokratickému a t volila ovšem

všech 11 demokrata do kongresu
Idaho ač státem malým a druhdy

pilné republikánským tentokrát
dalo většinu a 10000 pro Hbro

Bryana a stříbrar avolen ta poslance
do sněmu
Iilinoie dalo ohromnou většinu pro

McKinleybo skoro 143000 a všle
17 republikánů a 5 demokrati) do

kongresu
Indiána jest stitem pochybným a

demokraté si ji vlastnili ai do řtvrt
ka ač většina pro McKinleybo jest
ta přes 22000 Do kongresu zvole
no 8 republikánů a 4 demokraté

Icwa překonala sama sebe před-stihnuv- ši

i ty nejskvělejši naděje re-

publikána a dala největší většinu re

pabhkánekou jaki tam kdy ode-

vzdána byla totií 67633 Do kon-

gresu svolila ovšem všech 11 rep
Kansas ocob'li si populisté od

počátku kampani většinami nesmr
nými a zvítězili tam ad pouze skrov

iiou většinou 6000 Do kongresu
zvoleni 2 republikáné 1 demokrat a

6 populistft Sněmovna státní má
většinu populistickoa a tvolí opět
populistu nástupcem Ptfíera

Kentucky jest jeden a jižních stá-

tů který od války vždy byl demo

kratičkým loni tam svolen viak
republikánský guvernér a proto letos

byla naděje že lískají jej lepubliaá
né To se jim také podařilo avšak
většinou pranepatrnou Do kongresu
svoleni 4 republikáni a 9 demokrata
Louisiana jest ovšem také státem

demokratickým vsak ale tamnějšf
zájmy eukrovarnické vyžadují ocbra

ny celní a plantážníci velice bylí ros
borlení proti demokratickému kon-

gresu a presidentu Že zrušena byla
prémie na cukr — aspoň zdáli se býti
rozhorleni — a proto bylo dosti blá-bový-

cb

republikánů kteří ai myslili
Že louisiauštt demokraté změní bar
vu k vfili zásadě a Ze Louisiana dá
blány své MoKinleymu ane"b zvolí

aspoň několik republikánských po
slancfl do kongresu Louisiana vsak
dokázala že demokraté nejsou de

moknty k vfili zásadé nýbrž k vfili

jménu strany a dala většinu 20000
Bryanovi a svolila samé demokraty
do kongresu
Maíne tak jako všechny státy vý

ehodní dal obrovskou většinu repu-
blikánskou 46000 a ovsem zvolil

všechny 4 republikánské poslance

Maryland jest státem hraničním

kttrý bval vždy baštou demokra-
tismu již taprvé lont podařilo se
stéci a letos dal skoro 30000 Mo

Kinleymu a svolil samé republikán
aké poslance do kongresu počtem 0

Massachusetts byl ovíem bezpečné
republikánským státem ale pFekva

pil obrovskou většinou kterouž dal

pro McKinleyro totiž 168716 Do

kongresu svolil 12 republikána a

pouze 1 demokrata

Michigan vlastnili ai populisté s
počátku ba I po volbě viak stát ten
odevzdal většinu 55000 pro McKin-leyh- o

a poctivou měnu kdežto rep
navrŽence za guvernéra Pingree
zvolil většinou 70000 Ve státním
sněmu bude v senátu 26 rep a 6

popokrat) a v sněmovní 80 republi
kánft a 20 popokratfi Do kongresu
svoleno 10 repoblikánfi a poaze 9
demokraté
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vystoupil křikla se strany rtpabll
kftnskéa přihlásil k atribrarom
Vlak rianttvo stála Minnesoty
nsvHěibi své sdravé Jádro dalo
MrKinlsrmu vltiínu skoro 10000 I

svolilo rrpnblikánskšho navrlaac

Cloogh a guvarnirsm vltllooa 10

000 naproti popokraticklmii navř
lencl Mndovl Ave Invl ktsrfl mi
vlikou obliba mul íelným obyva-telstvr- m

Ivllikfm v stát! onom
Do kongrsatj svoleni smřt rspabll
káné

Mississippi jt ovlsm slátsm de- -

mokratickfm aó ae nevf sdali vltll
na tam pro Hryana jsst 5000 aneb
600000 lid konrrsu svolsal arol

vssms samí demokraté a Jestli ne

svolsni ttdy dojista trubláleoi
Minsourl prohlalováno před vob

bottsaut pocbvbiiý a tohlavol s

té příčiny le do minulého anlrad
svolena byla vltlioa republikánská
Vlak demokraté missoorltl osvld
Čili le kdyby byl na Isliob lístek
ostaven sa kandidáta ďábel a plat-or-ma

?
pofadovaU aby je vlecboy

vial do pekla v pádu svolení přece
jen pro nrj budou hlasovali nsbof
dali llrvanovi vřtíinu 35000 vtdor
tomu Je město 8t Ioui dalo vitli
no McKioleymti 15669 Guvernér

Htephena svolen větlinou tře 90
000 V sněmu státním bude skoro
103 demokrati a pouze 36 republi-
kánu a 14 populislfl V senátu bu-

dou mít demokraté polovici Návrh
na přelužeo! sátnlbo kapitolu s Jtí
ferson City do tíedalia byl poražen
větlinou asi 10000 Do kongresu
svoleni pouze 3 republikáni se St
Louisů a 19 demokrati!
Montana dala střlbrařskou vétiino

4 proti 1 a svolila atfíbraťe Uarť
mana do kongresu

Nebranku osolili ai Bryanovci
zcela bezpečně od samého počátku
kampaně vlak v posledních týdnech
ujišťoval ůatředol výbor republikán-
ský že nastal obrat ve smyslení tou
měrou Že lze beipedoi očekávali
většinu pro McKinleybo ač přípon
ítěna pochybnost svolení MacColla
za guvernéra Naděje republikáni!
se nesplnily a nejen že hlasy elekto
rální připadly Bryanovi nýbrž pora-
žena celá atátní tiketa republikánaká
poprvé od organisovánl atátu a svo
len snem který bude míti v obou
sněmovnách většinu protirepoblikán-sko- u

Není pochyby že výsledek
tento docílen byl jednak spojením ae

demokratů a populisty jednak též

neschopností státního republikánské
ho výboru Do kongresu svoleni

pouze dva republikáné a 4 popo
krsté
Nevada jest ovšem státem stři

brařským a dala většinu Bryanovi i

zvolila sněmovnu která pošle znovu
mnohonásobného milionáře a maji-
tele četných stříbrných dolů Jonese
do senátu aby tam "hájil zájmy pra-covné-

lidu"

New Ilampshire ač maličký dal
přece 35000 většiny McKinleymu a
svolit dva poslance republikánské
New Jersey který byl bezpečně

demokratickým od roku 1872 pře-

kvapil republikány i demokraty ne-

boť dal obrovskou větéiou 66000 a

nejen to nýbrž zvolil do senátu 18

republikána a pouze 4 demokraty
Do kongresu zvolil všech 8 republi
kánfl
New York vyslovil se zcela sřetel

ně dav většinu 251000 pro McKín-ieyb-

a svoliv 29 republikáni! a poo-z- e

5 derookratft do kongresu

North Carolina jeat jedním a pra
myslnýcb států jižních a proto není
divu že dřívější velké vétáiny demo-
kratické mizí tam ponenáblu a Bryan
zvítězil pouze as 10000 hlasy nad
McKinleyem Do kongresu svoleni
2 republikáné a 7 popokratA
North Dakotu vlastnili ai

popo-kra- té

zcela bezpečně avíak zklamali
se velice nebof tato dala poměrně
velkou většino republikánskou ad
8000 Do kongresu zvolen republi
kán malou většinou a též atátní sněm
bude mít většino republikánskou a
zvolí proto republikánského senátora

Ohio domov McKinleybo vlast-
nili ai popokraté se smělostí lepší
věct bodnou avšak McKinlej obdr-
žel většina 52000 Do kongresu
svoleno bylo 15 republikána a pouze
6 popokratfi

Orcgon stavěn byl též popokraty
jisté po řadv Uryanovy vsak Mc

Kinley odnesl tam vítězství většinou
nad 3000 a oba navrženo! republi-kánit-i

do kongresu svoleni

Pennsylvania závodila New Tor
kem o vřtlina republikánskou kte

Nfltratka pro Hryana

7 Nebrasky docbisf správy volb-ti-í

vi ly liknavá a letotvk nečiní vý

minku však dle doilch do středy
viěera správ jpst jil patrným !e

zvítězil proti oSekáváuí liryan vélsi-ti- on

a a oou a Hrdcomb si guvernéři
většinou větší nel ťdia Hlasů bylo
vrženo litos mnohem ví co ne! před
2 ntb 4 roky 'A poslanců do kon-

gresu svoleni pouze dva republikáné
a sice Htrodo v prvním a Mercer v

drubím distriktu Ve všech ostatních

zvítězili společní kandidálé popo
demo'rlí£ti

Obě strany dnes ráno osobí si

vítězství V následujícím podáváme

zprávy došlé z okresů v nichž je

hojněji ČecbŮ:

Box Dutte: Alliance McKinley

181 liryan 118

Iiutler: lirainard McKinley 09

Bryab 143 David City McKinley
234 Dryan 104 V celém okresu:

McKinley 1281 Bryan 2396

Colfax: — Sedm s 12 prec Mc

Kinley 070 itryan 050 Ilovrells

McKinley 106 Hryan 143

Cummicg:— Bryanova většina 440

Maxwellova 500

Dodge:—Osmnáct z 19 precinktft

McKinley 2399 Bryan 1967

Oage: Třináct z 32 preoink daly

McKinley 1363 Bryan 1051 Bea-tric- e

601 většiny pro McKinley

Wymoreprec: McKinley 403 Bryan
280 Barnston prec McKinley 103

Byan 112 Odell McKinley 85

Bryan 106 lloloomh 10' McC1174

Dwes:— Devět a 18 preo Mo

Kinley 603 Bryan 407

Fillmore:—Osm ze 16ti precinktft
McKinley 673 Bryan 803

Holt: _ Třicet jeden z 34 prec

McKinley 831 Bryan 1359
Howard:--McKinl- ey 700 Bryan

1303 Čady 820Greene 1157

Knox: — McKinley 1043 Bryan
1592

Lancaster : — McKinley 6532

Bryan 6090

Pawnee:—McKinley 1481 Bryan
1165

Pierce: — McKinley 621 Bryan
958

Salině: Wilber prec McKinley
167 Bryan 272 Bruah Creek Mc

Kinley 55 Bryan 95 Nortbřork

McKinley 164 Bryan 79 Crete Mc

Kinley 356 Bryan 337 McColl 336

Uolcomb356 Lincoln precinkt Mc

Kinley 98 Bryan 82 McColl 94

Ilolcomb 82 Hainer 88 Stark 83

Whitcornb 71 Wauon 96 Mumau

83 Kndorff 77Mann 85 Kamey 1t
— V celém okresu má McKinley
většinu pouze 50 llainer 25 K O

Watson (pop) zvolen za státního se

natora Mann (rep) a Endorf (pop)
za poslance

Saunders: McKinley 2103 Bryan
2730 Prague:McKinley 42 Bryan
116

Valley: McKinley 695 Bryan
887

______
Jeat těiko r fclro jest horším jestli

obražení neb vymknutí kterékoliv

však jeat zlé může však býtl rychle a

bezpečně vybojeno použitím Oleje Sv

Jakuba

Zprávy osobní

— Dr J Kudiš Jičínský z Crete
Neb přivezl sem včera večer Jedno-

ho nemocného občana ze Halině Co

na němž provedl nebezpečnou opera-c- i

v So Omažské nemocnici Ope-

race se p dru znamenité podařila
— Pan Ilozmario obchodník z

Clarkron Neb meškal v našem

městě za obchodem

— Pan F J Sadílek s Wilber by!
v Omaze v pondělí za záležitostmi
obchodními

— 81 Uaštářova a Grossova z

Wahoo a Ant SadHkova z Wilbtr

říjely sem v sobotu na ples£
imažskýcb Sokolek a zdržely ae

přes neděli
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Velký ráooéni prodeji
Tyto krrfnné hodinky pkiiř
ryli rýbornra trnjkMtn
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' PolUU U pmbt oljdálcM
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lioyal Mt'B Co
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Pofnfa JKDKN řlovřk touto alofltnu pilou
utromy aloi! a jako n& Kolrti dHvt
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polrfa pHl rojom llmio vio dhvl untM t muli
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v uli 'inl Kollt l pro llluatroranf
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