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Ze San Franciska oznamuje se

Z Číny

Došlo již několik spolehlivých

mour je silně proti tomu aby se

jim dovolila opraviti trať za Tien-tsine- m

Myslí že by měli vzít
Britové na se tento úkoL a říditi

opravy Francouzové zase chtí
mít kontrolu nade všemi vléčňými

parníky na řece Myslí se že by
se dělili o tu kontrolu s Ruskem
Velitelové všech válečných lodí

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Poděkoval se

Generál VVilliam H Draper

vyslanec náš v Itálii kterýž pří-

tomně návštěvou svou v Milford

Mass mešká podal v úterý pre-

sidentovi své poděkováni se z

úřadu Učinil prý tak proto an

obchodní záležitosti jeho osobní

pozornosti vyžadují — Draper
vlastní v Hopedale dílny v nichž

na 5000 osob zaměstnáváno jest

Sjezd zlaťsřskýcn demokrata

V Indianapolis se sešel národní

výbor strany zlaťařských demo-

krata ku poradě kterak se strana
ta má zachovati při přlštíeh vol-

bách V New Yorku odbývána
K via crhtiTp anfiimnerialistů a no

požaduje se zřízení státní rafineru

olejové převzetí prodeje petroleje
do rukou státu a zřízení fondu z

něhož by odškodfiováni byli ti

kdož by úpadkem banky o peníze

přišli V platformě demokratické

hlavním požadavkem jest zřízení

státní komise železniční

Naše podmínky Čínl

Státním odborem uveřejněna

byla ve středu odpověď presiden-
tova na telegram zaslaný vládou

Čínskou jménem císařovým v

němž Žádáno o dobré služby vlá

dy naší za účelem urovnání záple
tek do nichž Cína následkem
násilností boxerských upadla V

odpovědi presidentově kladeny
jsou tři podmínky za kterýchž
Spojené Státy volnými by byly u

velmocí evropských v zájmu Cíny
zakroČiti a sice požaduje se: i)
Ujištění že vyslanci na živu jsou
a v takém postaveni se naiezaii
) Umožnění vyslancům bezod

kladného spojení telegrafického s

příslušnými vládami a odvrácení

veškerého nebezpečí životům a

majétku jejich a 3) spolupůsobe-
ní úřadů čínských s vojskem vel

mocí tak aby cizozemci náležité

chráněni a pořádek zjednán býti
mohl — Buďe-- h podmínkám těm-

to dostáno tu prý nebude as ni

čeho v cestě přátelskému vyřízení
všech otázek z přítomných bouří

vzniklých a dobré služby Spoje-

ných Států za souhlasu velmocí

ostatních nabídnuty prý budou
císaři k docílení téhož

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Arcibiskupem
diocése Dubuque-sk- é la jmeno-
ván papežem dle zprávy v pon-

dělí do Washingtonu došlé rektor
katolické university washington-
ské Keac kterýž přítomně návště-

vou v Evropě jest

Vynalezl spalování vody
A G Ingalls z Montrealu jenž

vystudoval universitu McGillovu

učinil prý zajímavý á důležitý ná-

lez který osvědči li se byl by ve-

lice užitečným Vynález jeho sou-

střeďuje se v tom že jistým způ-

sobem upraví vodu obyčejnou
vodu aby hořela čímž by se arci

uspořilo nesmírně mnoho uhlí
Dle jeho tvrzení může se říci že
vlastně voda hoří a kus uhlí že

jest jen jí nástrojejn aby hořeti
mohla Voda se při vynálezu toni
vede nad kus hořícího uhlí a roz-prch- á

se na drobné kapičky do

plamene vzejme se a boří a uhlí

jen poskytuje počátečný oheň k

tomu potřebný Jak se to děje
jest dosud tajností vynálezce

Samohyb s rychlopalným dílem

Major Davidson který je řidite-le- m

soukromé vojenské akademie

pro hochy v Chicagu pracoval již
delší dobu na automobile které

by se dalo použít ve spojení s ry-

chlopalným dělem a kteréž by dle

jeho náhledu niúhiu být velmi

praktické ve válce poněvač by k

dopravě děla s místa na místo ne-

bylo třeba koní V poslední době

zdokonalil Davidson svůj vynález

již tak Že se rozhodl vydati se s

ním do Washingtonu a tam doká-

zat jeho praktičnost ordonanční-m- u

odboru S majorem jedou tři

kadeti z jeho ústavu Samohyb
Davidsonův je čtyrkolový a je
hnán gasolinovým motorem systé-

mu Durye-ov- a Motor má setr-

vačné kolo v průměru 16 palců a

při tom jiné ozubené kolo které

přenáší hybnou sílu na vlastní ko-

la povozu Mezi prvními koly je
umístěno rychlopalné malé Colto-v- o

dělo které může vypálit přes

450 ran za minutu Místa je na

samohybu pro čtyry osoby a záro

veň pro jejich výpravu stan a po
travu Davidson doutá se svým

samohybem dojeti do Washingto-
nu za 14 dní Pro formu veze

Davidson do Washingtonu dopis

generála Wheelera velitele oddílu
illiooisského generálu Milesovi

ač celý podnik i cesta jsou soukro

mými

' Velké lesni požáry
řádí jak z Kolispell Moat ozná-

meno na západní části Lewis a

Clark lesních reservací v severor

západní Montaně Spůsobeny

byly prý zúmyslně Iodiány na

lov se vydavšími a po stopě jich

vyslána byla policie kteráž nad

reservacemi oněmí dohled mi

spolek litografú a

rytců se prohlásil proti boykotu
drah a odvolal podporu' již stáv

kujícím dělníkům až posud posky-

toval Očekává prý se že ještě
idé spolky dělnické v St Louisů

potíobně učiní čímž by stávka

byla úplně zmařena

Vzbouřeni v New Orleansu

V New Orleansu měli býti dva

černoši zatčeni avšak jeden z

nich při zatýkání zastřelil dva po- -

icisty třetího pak těžce poranil a

uprchl Sotva se zpráva o tom

roznesla městem nastalo všeobec-

né pobouření Od rozzuřených
bělochů byli černoši ztrýzněni je
den utlučen k smrti a kdekoliv se

aký černoch objevil byl ihned

pronásledován V „ ulicích města

bylo stříleno jako v bitvě tak že i

běloši muži i ženy byli poraněni
Ihned bylo 500 mimořádných po-

licistů vzato pod přísahu ale ani

ti nemohli pobouřený lid ovládati

tak že byl guvernér požádán o vy-

slání vojska do města Na rozkaz

guvernéra se ihned postavilo 1500
mužů milice do zbraně aby pořá-

dek byl udržen Ku bouři té za

vdala příčinu i žárlivost bílých
dělníků na černé neboť při pra-

cích městských i na přístavištích

jsou zaměstnaní sami černoši
Bouře lidu byla ve čtvrtek utišena

rozkazem mayora aby se nikdo z

obecenstva na ulici bez nutné po-

třeby neobjevoval a se nezastavo

val Tím se zabránilo shlukování

se lidu na ulicích kdežto černoši

poděšení událostmi dne předešlé
ho se na ulicích ani neobjevili
Jak dalece je známo byl jeden
černoch usmrcen 5 černých a 6

bílých lidí těžce poraněno a těch

již lehčí rány utrpěli jest veliký

počet Mayor očekává že nej- -

horší již minulo a pořádek že bu

uč zičiiúvaú

DROBNÉ ZPRÁVY

V Ottumwa Iowa zmrskán

byl v pondělí na ulici colonel L

L Lafiin demokratický politikář
pí Thomas Gallagherovou man

želkou hostinského o níž nějaké

klepy prý roznášel

Japonský vyslanec podal

pondělí odboru státnímu protest
proti karanténě nařízené státem

Colorado proti Japancům

Do Cheyenne Wyo došla v

pondělí zpráva o postřílení 1500
ovcí v coloradském okresu Routt

tamními Jobytkáw
V Lead S D zničen byl v

pondělí v noci požárem tamní ka

tolický kostel škola a fara čímž

škoda £12000 spůsobena Ohen

byl založen

U Fort Scott Kan usmrceni

pondělí na farmě Kennedy-ov- ě

bleskem tři dělníci u mlátičky
zaměstnaní

V St Paul Minn zničeno v

Ičlí požárem skladiště St Paui

Cool Storage Co a škoda I750- -

000 obnášející spúsobena Poji
štění obnášela $550000

Výbuchem naftové lodice na

Loug Islandu usmrceni v pondělí

paní A E Crowe-ov- a a její 16ti-let- ý

syn manžel její pak smrtelně
raněn Crowe jest boháčem z New

Rochelle

V Dallas Tcx panuje sláv

ka zřízenců pouliční dráhy a ostat
ní unie podporují stávkáře tím že

uložena pokuta $500 každému

členu kterýž by po káře skébem

řízené jel

Do San Franciska přibyl

pondělí nový velevyslanec japon
ský K Tokahira

Joseí Vaněk bydlící nedále

ko Iowa City Ia přišel o život

padnutím ze senovky před kosště
V Ntw Orleans La došlo

úterý a ve středu k vážným proti
černošským výtržnostem vyvolá
ní m tím že při pokusu na zatče

ní černocha jednoho dva policisté
zastřeleni a třetí smrtelně raněn

U Parker S D natřen

úterý v noci dehtem a opeřen
Barnev Tensterman kterýž sou

sedům tamním po chuti nebyl

po dobrém jinam odstěhovat! se

nechtěl

U Ventura Cal utopilo se

v úterý při koupání se v jezírko

Winley pět osob jež na prámu do

hloubky se dostaly a převržením
1 téhož o Život přišly

že prý vojsku našemu z Filipín
se vracejícímu povolen bude ně

kolikaměsíční odpočinek na ostro

vech hawaisských a sice utáboře-

no prý bude na vojenské reservaci

v Leilhua Tábor tamní pojmouti
může od6000 do 10000 mužů a

zpáteční doptává vojska našeho z

Filipín bude prý tak zařízena že

všechno vojsko v odpočinku na'
Hawaii se vystřídá

Rychlé spravedlnosti
dostalo se počátkem týdne v

Huntsville Ala černochu A

Clarkovi ze znásilnění 1 3tíleté
bělošské dívky obžalovanému

Sotva že do vězení vsazen byl

dav do téhož
'
se vloupal chtěje

vilníka lynČovati a jedině rázným
zakročením šerifa a jeho příručích

byl úmysl tento zmařen při čemž

dva z lynčovníků postřeleni Na

to vhozen do vězení dynamit je-

ho výbuchem značná škoda spú-soben- a

avšak ani to Šerifa k vydá-

ní vězně nepřimělo Na žádost

guvernéra postaven černoch ještě
téhož dne před soud a do večera

nalézal se již na cestě do káznice

kamž na doživotí posláa byl

Cntí urovnat stávku -

Do St Louis přibyli v úterý
Samuel Gompers předseda a

James 0'Connell místo předseda
americké federace práce za úče-

lem urovnání stávky zřízenců po-

uliční dráhy Gompers prohlásil
že nejdříve vyšetří nynější stav
věci a příčiny" pro kteréž po docí-

lení smíru stávka znovu nařízena

byla načež po vyslechnutí obou

stran příslušný návrh učiní —

Společnost doposud tvrdí že

smlouvu s dřívějšími dělníky svý-

mi učiněnou nikterak neporušila
a že tudíž stávka nynější nikterak

oprávněnou není

Zpět doma

Do přístavu new-yorské- při

plula v útěrý vládní loď dopravní
"Sedgwick" 8 22 důstojníky a

856 muži druhého pluku pěchoty

kterýž dosud v Matanzas a Ciena-peg-

na Kubě posádkou ležel

Pluk poslán bude do Fort Tho
mas Kv odkudž po krátkém

odpočinku nejspíše cestu do Číny

nastoupí
Neštěstí na dráze

Osobní vlak dráhy C M & St

P vyšinul se v úterý o 5 hodině

ranní 11 King's Coolie nedaleko

Wabasha Minn z kolejí a sice

neštěití zaviněno sřítivší se strání

Strojvedoucí a topič byli na místě
usmrceni a několik cestujících po-

raněno Stráň sesula se právě v

čase příjezdu vlaku tak že na za

stavení strojvedoucí ani porrysleti
nemohl

Na Porto Ricu

slaven byl ve středu spúsobem ve

lice okázalým svátek sv Jaga pa
trona španělského Domy vyzdo

beny výhradně téměř jen vlajkami
2nanXlc '1 a iiuem pruvoiavanar v

Španělsku sláva Oslava dne toho

předčila daleko oslavu Čtvrtého
července a jeden z předních obča

nů v San Juan vyjádřil se o tom

následovně: "Lid náš neměl by

býti odsuzován od Američanů za

tyto projevy Ústava americká na

ostrov se nevztahuje a privileje
občanské byly nám odepřeny
Prot nemůžeme uznávati ameri-

cké zřízení a přirozeně svátek

americký nesvětíme"

Výbuch lučebnin

V Chicagu se udál 25 července

výbuch lučebnin v továrně na cel

luloidové výrobky který zabil 1

lidi a několik jiných poranil V

továrně zaměstnáno bylo 25 děv

čat která byla výbuchem poděše-
na tou měrou že se dala na útěk

okny při Čemž 4 spadla se 4 pa
tra a zabila se- - Několik děvčat

poraněno bylo střepinami skla

oken výbuchem roztříštěných

Zprávy dílnlcVé

Dělníci zaměstnaní při výrobě
kalhot v New Yorku zastavili

počtu asi 5000 práci Žádajíce de
setihodinoou dobu pracovní a 10

procent přídavku na mzdě Jsou

zorgamsovám v unii oděvníkú
President Gompers od Americké
Federace Práce navštívil na své
cestě z Denver St Louis aby vy-

šetřil tamní poměry stávkujících
dělníků zaměstnaných na kárách

Vyslovil se že schvaluje úplně
stanovisko jejich a Že jim zaopatří

zpráv že vyslanci a cizinci v Pe-

kingu nebyli zmasakrováni 27

června Vyslanec Spoj Států

Conger zaslal do Tientsinu píse-

mní zprávu že 4 července byly

egace v domě anglického vyslane
ctva oblehány a stále bombardo-

vány a že jest nutno zaslati rychle

vojsko k jejich ochraně nemajíli

podlehnouti Avšak ještě další

práva došla prostřednictvím čín

ského místokrále Taka z Cantonu

že 22 července byly legace pod
ochranou čínské vlády Ještě jiné

polehlivé zprávy došly z Cíny

dle nichž byli vyslancové s domě

anglické legace na živu ve dnech

mezi 4 a 16 červencem
Ze Šangaje došla zpráva že Li

lung Čang oznámil že čínská

vláda nabyla převahy nad odbojní- -

ky a jest nyní dosti mocna ochrá-ni- ti

cizinců v Pekingu Aby však

zabránila dalším bouřím chce vy-

slance a všecky cizince pod stráží

sobě věrného vojska vyslati do

ientsinu žádá však aby proza
tím vlády osUtní upustily od vysí- -

ání vojska z Tientsinu do Pekin

gu Lid clnsky byl podrážděn
útokem na pevnústky v Takuabyl
by ještě více rozzuřen vysláním

vojenské moci do Pekingu Čímž

by pro cizince v hlavním městě

nové nebezpečí vzniklo

Jak z Londýna tak z Berlína

se oznamuje že se tam v kruzích

vládních nevěří zprávám čínským
ale považují se za chytrou mani

pulaci jíž chce vláda čínská a Li

Hung Čang získati času ku sehná-

ní veliké síly
"

válečné jíž by se

vojskům cizím mohlo čeliti Věří

se dosud zprávám o zmasakrování

cizinců v Pekingu což prý Číňané

později sami oznámí až budou

míti dosti vojska aby mohli jím

spojence zastrašiti a příznivé pod

minky za zničené životy a majetek
cizinců si vydobýti

Z Paříže se oznamuje že vláda

čínská se obrátila též na vládu

francouzskou žádajíc ji za ní

přátelských styků se

zeměmi ostatními Myslí se že

jiné vlády evropské obdržely po

dobné žádosti z Cíny z čehož se

soudí že si vláda čínská přeje vy-

rovnání sporů s ostatními vládami

bez války Tajemník Hay který

byl v' Cantonu O u presidenta

vyslovil nadějiže nynější zápletky
v Číně budou urovnány bez války
Pravil že kdyby se i osvědčilo

býti pravdou že vyslanci v Pekin-

gu byli povražděni nemusela by

toho ještě válka vzniknouti

Není prý žádných důkazů že vlá

da čínská bouře domácí podporo-

vala nýbrž vše zavinila jen jistá
část národa čínského

Vyslanec čínský ve Washingto
nu který Dyi jeste neaavno pro

rychlý postup vojsk spojenců k Pe

kingu změnu nyní svůj náhled

Poučen jsa o stavu věcí

říši čínské zráží od toho poně
vač by tím stav věcí byl jen zhor-

šen Vyslanec Wu jest toho ná

hledu že císařská vláda čínská má

nyni tolik moci v rukou že bude

s to nejen cizince chrániti ale

i úplný pořádek v zemi zjednati

Postup vojsk cizích z Tientsinu

by stav věcí v Číně jen zhoršil po
něvač by tím bylo obyvatelstvo
více podrážděno a ku pomstě na

cizincích podníceno
Z Ruska se oznamuje že vláda

petrohradská dala rozkaz veliteli

nad loďstvem ruským ve vodách

čínských aby bombardoval Čínská

pobřežní města jakmile se dokáže

pravdivost zprávy o zavražděni

ruského vyslance v Pekingu Di

plomacie ruská považuje Čínu bez

vlády a se živlem rozbouřeným se

musí vésti válka pokud nebude

potlačen a pořádek v zemi zjed
nán Vzbouřeni CÍHané v Man

čursku vyhnali dánské misionáře

ze země a ti se uchýlili do Vladi- -

vostoku Město Chailar v seve

rozápadním Mančursku bylo od

čínských vzbouřenců obsazeno

kamž proti mm vysláno silné voj-

sko ruské Dráha mezi Čičarem

Harbinem jest prý od Číňanů

ohrožena za to však Blagověsčensk
a okolí jest utišeno a obchod tam

opěl jde klidně svou cestou

Rusové vyjádřili svůj úmysl
kontrolovat! celou dráhu mezi Ta- -

ku a Pekingem až do skončeni

nepřátelství kdy mi býti dána

opět do pořádku Admirál Sey

v laku se sesli ku poradě a roz-

hodli žé má býti kontrola dráhy
do Tientsinu ponechána Rusům

Jen anglický a americký admirál

tomu odporovali

Spojení velitelové v Tientsinu
uzavřeli že se nemá táhnouti na

Peking před srpnem Uznávají
že musí býti ustanoven jeden vrch-

ní velitel nad veškerým vojskem

spojenců ale nemohou se dohod-nou- ti

komu by velitelství to svě-

řeno býti mělo Také nemá voj-

sko spojenců dosti zásob na vo-

jenské tažení k Pekingu a sbor

lékařů jest též nedostatečný
Do Tientsinu došla zpráva z Pe-

kingu že vojáci čínští vraždí bo-

xery ze zlosti že je svedli k nepo-

slušnosti proti svým velitelům

Všude y zemi lze požorovati že se

lid uklidnil a jest naděje že ne-

snáze v Číně budou brzy skonče-

ny Město Tientsin jeví obraz

spousty zvláště chudá část města

jest od střel a požáru celá zničena
V ssutinách se nalézají dosud lid-

ské mrtvoly které šíří veliký zá-

pach Bohatí Číňané kteří dříve
z města uprchli vracejí se a za

nimi se táhne i chudé obyvatel-
stvo Ku správě města byl usta-

noven od spojenců jeden čínský
jeden ruský a jeden japanský plu-

kovník kteří mají bdítinad udrže-

ním pořádku
Li Hung Čang v Šangaji sdělil

konsulům cizích zemí že se může

každé chvíle očekávat! příchod ci-

zích vyslanců z Pekingu do Tien-

tsinu Obdržel prý bezpečnou

zprávu že jsou všichni živi a

zdrávi a že se již nalézají na cestě
do Tientsinu v bezpečném průvo
du vojska císařského Jen zástup-
cové Francie - Ruska Japanu a

Spojených Států navštívili Li

Hung Canga v Sangai ostatní
konsulové ho ignorují tvrdíce že

s ním nemají co vyjednávati

Země puká

Badatelé v oboru zeměvědy tvr
dí že naše zeměkoule stále více

praská buď vnitřním žárem nebo
snad stářím svým až prý časem

jako již více planet rozpadne se v

prach Stopy ničivého procesu

jsou dosud na povrcnu maio jen
patrny ale objeví se svým časem

náhle a bude zle! Jest to podobně
jako s mnohým člověkem který
také na oko nejeví tak příliš patr-

né známky brzkého konce ale

zatím uvnitř hlodá již zhoubná

choroba Proti rozpadání se země

nemáme ovšem prostředků avšak

u člověka dá se vhodnými opatře-
ními přece do jisté míry tomu iti

aspoň na čas a to přísluš-

nými léky uvevHujlcími tělo a

povzbuzujícími ducha a hlavně

působícími na přesné zažívání od

něhož závisí při nejmenším tři
čtvrtě zdraví Nejlepšího doporu-

čení hodným lékem takovým jest
Trinerovo Léčivé hořké víno kte-

ré odstraňuje rychle a přímo neo-

mylně všecky choroby žaludku

jater a ledvin upravuje stolici

čistí krev a jasní mysl jsouc záro-

veň velmi příjemné chuti Vyrábí
je již po léta s úspěchem Jos Tri-n- er

437 W i8th St Chicago
111 a obdržeti je možno i v lékár-

nách Zvláště v parných dnech

kdy i sám povrch půdy se trhá a

vedro musí tedy tím více účinko-va- ti

na tělo lidské nutno podobně
mocným lékem klásti ničivé té sile

vysoké teploty výdatnou hráz již

předem a nečekati teprve na přímé

příznaky nebezpečenství

U Benton 111 vyšinul se ve

středu z kolejí následkem ' roz-stoupn-

se kolejnic osobní vlak

Chicago & Eastern Illinois dráhy
při čemž jeden cestující usmrcen

a 14 jich raněno

Městečko Solomon Kansas

navštíveno v úterý průtrži mra-

čen při kteréž přes 6 palců vody
spadlo

Největší mukou v letě jest parno
a neuralgie NejlepŠím úlevu jícím

prostředkem proti neuralgii jest
Olej Sv Jakuba který nervy sílí
bolesti koaější a znova uzdravuje

vá tato strana chtěla přímětí zla-ťařs-

demokraty k tomu aby

společně navrhly kandidáta presi-dentst- ví

Avšak národní výbor

strany zamít-

nul návrh podobný u ujednal žá-

dné kandidáty nenavrhovati Byla

přijata resoluce v níž se odporu-čuj- e

zachování organisace té po- -

něvač přijetím článku do platfor-

my demokratické o volné ražbě

stříbra dosud hrozí nebezpečí zá-

sadě strany té o pevné měně Ně-

kteří ze členů tohoto výboru se

prohlásili pro stranu republikán-

skou poněvač vyhověla jejich
hlavnímu požadavku ohledně mě-

ny jiní zase se prohlásili pro stra-

nu demokratickou poněvač se

prohlásila naproti rozpínavosti a

vyslovila sympatie s Boery Člen

výboru W B Holdeman od

louisvillského 'Courier-Journal- u '

prohlásil se pro Brýana dokazuje
že článek platformy demokratické

o stříbru nemá významu žádného

a odkazuje otázku tu na příští ge--

neraci

Bryan v New Yorku

Demokratickým výborem národ

ním oznámeno že Bryan navštíví

v říjnu New York a že v šesti raz

ných městech ve státu řečniti bu

de Bude prý to v New Yorku

Brooklynu Syracuse Bufíalo Ro- -

chester a Utica
'~
Texasští populisté

odbývali v úterý státní konvenci
svou ve Waco v níž navržen sa

mostatný lístek státní V přijaté

platformě vyslovuje se zásadný

odpor proti spojování se s demo

kraty a o Bryanovi nečiní se ani

zmínka O imperialismu a expansi
'
neučiněna též žádná zmínka a ná-

vrh na vtělení příslušného článku

o obou těchto otázkách do plat

formy byl značnou většinou pora

žen Předsedovi státního výboru

nařízeno vzíti si na platformu vý

sadní právo an prý demokraté z

ckých celé články do platformy
své béřou

Demokraté micnijanští

odbývali státní svou konvenci ve

středu v Detroit za účelem navr

ženf lístku státního a Wm C

Mayburg mayor detroitský jed-

nohlasně sa guvernéra navržen

V přijaté platformě odsuzuje se

strana republikánská za četné
'
chyby jichž při řízení záležitostí

národních i státních se dopouště-

la a strana v případě vítězství za-

vazuje se k odvolání všech výsad

jimiž korporace náležité částěoda-něn- í

zbivovány jsou uložení daně

bí bohatství dúiní uložení daně z

příjmu všem korporacím a rozvr-

žení daní všeobecných tak aby

břímě na bedrách malého poplat-nictv- a'

nespočívalo a zákaz dalšího
udělování výsad bez odhlasování

týchž voličstvem

V Kansas

odbývali demokrate popuusie a

stříbrařští republikáné státní kon-

vence své v úterý ve Fort Scott a

vyjednávání za účelem postavení

společného lístku státního vzalo

více práce a času než očekáfáno

neboť jedna strana druhé popuiti-t- i

oechtěla Výsledkem zápasu

bylo vítězství populistů jímž do-

stalo se na lístku lvího podílu
Navrženi kandidáti následovní:

Za přísedícího oejryŠšího soudu

D Martin pop za guvernéra j
' V Breidenthal pop za námíst- -

ka A M Harvey pop ca tajem

nika A Frakes dem za poklad- -

rflca CL Marshall demokrat za

návladního IL P Farrelly dem
r a za Ikoldozorce W UcNaU ití


