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Ind 1'rvnl pol4ni byl di Ij4f l

nsM ihiii'l'kou r "lu 4 %m pro-pM- i

liltov fho pr4va lm ni
rovrA blahopř4no Culoradu

Wyominu le lliiva I právo
Ien4m udělily řlml vti ulály s

rukou diMiiokratn a populintl) vy-

rvány bu lo'J Dfteíťl ariionukou

podáni reíoluco vo propřch ivo
liodného ralenl utřlbra i tlata a ve

prospěch určeni ceunó jedničky

pro ponte ilalo i utřlbrnó v Hou-utá- tl

— V caKedánl KtFedečnlm

oenámeno výborem na povířujM
lUtiny Jo celkem přítomno jest
liiOH delegátu a eároveft idporu5o-n- o

aby kaldá deleaco oprávnČna
byla při hlaKování k plnému počtu
hla-if- t byť by i viichni delegáti

přítomni nebyli O odporučeni
tomto rorpřcdla ko tuhá debata a

konečnS 572 proti 205 hlauftm

Hchváleno V tatcd&ní odpoled-
ním přijata platforma jel obHahu-j- o

a nánledovnl: Vynlovujo ho

politováni nad neHchopnoHtl jakou
Htrana demokratická po dontání no

k vchIu vládnímu ukázala a pouka-

zuje e na úupčchy jichž Ktrana

republikánská po dobu MOletó vlá

ly dobyla žádá no přijeti eákonA
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ilebaty celní 1 nioo jeiln&
tlilo o !olo2co týkající ho dane

fMjmň 1 1 i 1 1 navrhnul aby úpí- -

fHt&tnt okreHnl a mcHtuké ilani
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%n t U-l- vyjmuty alo n4vrh je-- 1
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U na dědictví Naproti tomu při-I- "

a oprava aby i přijmu dividend

li na nti hjioiccuoKt jií tian
iila nebyla daň po2adov&na léi
Hpolky podporující a dobrorin- -

dani tó nepodléhaly — Vo

il(tlu řamltniily rftrnó návrhy na

£'ro5tčnt rušných korporací dané tó

přijat návrh aby spořitelny ve-ídn- ó

jl nepodléhaly — Vrchní

vládni podal oen&tu zprávu aby
tulMtfi dřívo poiadovaných ♦50- -

ku kryli Hchodku v odboru
sidnlm povoleno bylo #125000
4iko2 dtthánl Coxe&nn v rfiiných

♦ tlch íeinfi naital dalíl Hchodek

r000
fVo čtvrtek jednal nenát dile o

!edlt celní totií o daní s i ř f I -

fi Návrh iíillftv aby článek o

fuí t přljmft byl vypuítěn pro- -
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aň na kořalku výíena na #110 t
tonu alo hhovarnm dano pr&vo

'jfetí kořalku vo vládních ukla- -

) eh 8 rokft bei placeni danř Též
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řil tř4lu ktřouI Fřtid# t%

ní 1'nírti pri tilrplU pru

Í! " n t ptk poll Hifi I konrpKi
náíli-ďnři- f pfUttt po Joholto

ribrffn( olA Kfiínvivny a Ir ty k

ued4nl odročily :

"i'ffkpuj(r( epr4va ibtli r4

čfS iŘ přiidrt)l řřputdiky
ířain oiiMkA umreen byl rukou t4

ktřntka Hrmná udiloKt tito
ktcro'il KFKtfrk4 republika tl!nt
byli vyvolat! mu( hluboké nym

pitie lidu arnerickílio a n4ilný
konfn kariéry tak miiohnulíbné

pro uvobodti a pokrok iiilin
oplakáván biti ihukI co neSlčutl

veřkerého lidstva "

Desekraté prnďjlriiiill
odbývali nl&tnf iivou konvenci ve
Rlfodu v lhrriburL'u t účelem
navrřttil čekincíi pro úřad guver
néra dvou polancň do kongreNU ta
celý Klát auditora a tajemníka
Ktátnlho Za guvernéra navrlen
William M Singerly V přijaté
platíormč Kchváleny od a al do z

tánady v jdatformé národní oba
lené nynějSt utlunčné pomčry ja
kol i Htále mnolfcl no Kpory mezi

kapitálem a piací a Kniíovánf medy
kládo ne ca vidu utrane republikán
kó a pomčry prý ho neemČnt dříve
dokud eikon MeKinlcyftv odvolán
nebude a konečnč velebí ho pan
(doveland ea vyplnční vSech Hlibfl

Htranou demokratickou lidu učině

ných
Demokraté illluolnítí

odbývali Htátnl hvou konvenci vo

Htředu v Sprinufield a navrhli ná

sledovnl čekance oro jednotlivé

rri:": if:r _ i 4
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schválena byla pouto na tak dale-

ce pokud v souhlaso n národní

platformou chicajkou jednala V

platformo přijaté schvaluje se supi-
na platforma národní a odsuzuje se

zásada protivníku strany dlo kte-

réž "vláda starati se má o boháče
a boháči teprvé o chuďasy" admi-

nistrace guvernéra Altgelda schvá-

lena co nejvřeleji a A 1 A odsou-

zena co nejroehodnéji

Kronika udaloMtf

stálo větních a hrozivčiSfch roe
mčrfl tak že obavy jsou že

místy í k výtržnostem dojiti mu-

že Jak jsme již oznámili zasta-

vena byla na nčkterých drahách
veškerá doprava neboť řízenci
oumun Vlaný vozy spacími
vypravovali a zahájili na mnohých
dráhách slávku Velikou tíži
boykotu podlil ve čtvrtek nejvíce
systém Santa Fó a jelikož týl ve

spuifcuvyiu o pomoc a ia uyia

ok Ooinrninfdon Co

pinoti k povolnili přinutí
Kdyl prý upo! tuÚ fliriíi nl

IkiJ spoločnA viiii rnuil prý býtl
dAlnii tťi připřiv-n- podobnou
íbritil b"jovti r#kítčiil li

ť tul budm řnltí ťl nfjvítil
t4k'l v djiriáió iPOlé tťi
Mták I řf tm pkMýmdnrm

lřomřj4li h roiniArli Cblcugo jsl
jojl utíf lKm a rnlcnH v nl jíl
nál'diijlcl dr4hy AlrhUort T &

H Fé lUIiímor Jí ( Cb A W

Iiidiiiii II i k Und (irufi I Trunk
Krie (Ireat Wetern NorthwettKrn
Alton Milwauke tt St Paul Kist-r- rn

lllinoU ISurlington Illinois
Central Unit Mne Iuisville Pitt
sburg t' (' tt St Iiuis Furt

Wayne Wiscoimin (Vntral Wabash
I akeSlore Nickle Plitte Nfkteré
z nich vypravuji vlaky osobni a ta a

tam I ní jský nákladní avšak o pra
videlné jízdé nemňlo bít ani řeci
Mimo téchto uvedených ohlášen

boykott a více méné se provádí pro-

ti následujícím dráhám: Cincinnati
Southern Kio (Srsnde Kvansvillo tt
Terro Hatíte Ilocking Valley Iron
Mouintain Misiouri Pacilio South-

ern Pscifio a Union Pacific Úřed-

ní správcové poKtednčjAi vydali
le Jejich společnost má

podíl ve vozech Pullmanových že

tyto vozy i dráha je pod správou
souduí a každé překáženi jízJú le
bude porosením soudních rozkazu

Jako obyčejné za takových příleži-

tosti počínají stávkující páchali
a násilí a dráhy které tak

rády vymýkajt se placení daní po-

žaduji ochranu svého majetku a zří-

zenců kteří mají smčlost vzdor
stávce pracovati V lllue Island u

Chicaga zástup 2000 strajkujlcích a
s nimy souhlasících zahnal 200 pří-ručí-

šerifa a bylo požádáno o mi-

lieu a vojnko — V Sioux City do-sp- člo

tíž již k výtržnostem Zástup
3000 éitající v pondčll nedovolil od-

jezd vlaku Illinois Central dráhy
upevniv hřeby vyhýbky a vrhnuv
vftz íelezničnl přes trať Příručí
šerifa jsou malomocni a telegrafová-
no pro milici i Záležitost strajku
dostala se již před kongres V se-

nátu bylo navrženo aby zvolena

byla pčtičlenná komise která by
vyšetřila přičiny strsjku Pullmano-

va Kýle soudobnč podal návrh

aby se společnostem a strajku ne-

poskytovalo žádnó podpory než jen
vlaknm poštovním a odepnutí Pull-mane- k

aby nebylo považováno ea

přestupek
Dčlnlckó zprávy

I Dvč stč hornických rodin t
Paintcr1!! Run Pa bylo v pondčll
% domkft společností uhlodoly tam-

ní vlastníci náležejících vyházeno
a to proto že horníci ea sníženou
mzdu pracovati nechtěli

Vo Filadelfii je J000 al 1200

doutníkářft na stávce žádají zvýše-

ni mzdy o #100 od tisíce a uniovou

kontrolu v dílnách
V Chicagu zastavena byla kon-

cem minulého týdne práoo v továr-

ní Chicago Sugar Kelining Co

čímž 2500 osob práco zbaveno

bylo
Doutníkářl na stAvcc

Kolem 1200 dontníkářa vo Fila-del- tu

tastavilo v sobotu práci an

požadavku jejich —

přídavek tl00 na tisíci — povolili
nechtčli Zároveň požaduji doutnl-ká- ři

aby všechny dílny tamní ea

uniové prohlášeny byly tak aby na

dále skébovó v nich camčslnáváni

býli nemohli

jim v# fpnob4 nu

nlrb foikíil jfmi iřjii-mn- k

lipoví 14 jikfcbkoliy ífk4'ek V

vypřivo 4nf vlikft kl&otl tm
vA niřtiKiKi mií4lftiu upotkovýtii

mjtk hr&nitf V

llořtí'i sotMlřnilřn boykolt M
lr4hu lllínoÍ4 intr a ti nebyla
ť v p4tk ani jdinký vlik vy

přiviti Na dr4b4-- otitnř h po-

dařilo o aicfl nkolik vlikft vypra-
vili č

pouta čát jii h nil i vfti
Pullmanftv přltnutý Vypravová-
ni vlrkA náklí Inlch bylo úplné n
taveno an výbyb 4ři na víech
dr4h4ch práci ritivili a tfm znač-n- é

řkody budou KpQsobeny neboť
vřtJína nákUdu Kestávala se zele-

nin a ovoce jel snadno zkázo

podlehne — Na Southern Pacific
dráze v Californii ol latájenl
stávky al do pátku nevypraven
ani jedinký vlak neboť veškeři
zřízenci pevné stáli při nařleent
unie a společnost easu bez vozu

Pullmanových vlaky vypravovali
odmítla — Podobné pomčry nasta-

ly i na Northern Pacilio s tlm ale
rozdílem že boykolt zmínil se tu
ve stávku Několik zřízenců1 bylo
totiž propuštčno pro neuposlechnu-
tí roekazfl Pullmanových voen se

týkajících a tu nařízena stávka do-

kud by zřízenci ti cpČt do práce
vzati nebyli — Pátek nepřinesl
žádných zrněn k lepšímu ba naopak
situace ještČ so přiostřila a sice
tím že dčlníci v dílnách Southern
Pacifio dráhy v Sacramento a na

jiných místech práci zastavili
čímž počet stávkářu o několik ti-

síc rozmnožen Jelikož následkem

zastaveni dopravy nákladu i cestu-

jících zároveň i doprava pošty pře-

rušena požádány úřady spolkové o

zakročeni Vůdcové stávkářft tvr-

dí že zřízenci volnými jsou vlaky
poštovní vypravovali žo vsak ne-

smí k nim Pullmanovy voey připí-

nány býli an tyto s poštou nic

společného nemají a žo zastavení

dopravy poštovní zavinováno jest
vlastně tvrdohlavoHlí řiditelu želez-ničríc- h

kteří vlak poštovní bei vo-e- u

Pullmanova vypravili techtí
— V sobotu boykot jestč více se

rozšířil neboť opustili nejen v

Chicagu ale i v jiných střediskách

železničních práci zřízenci Rock

Island drahý jakol i v St Louisů

systému (íouldova čímž situace
značné přiostřena a zároveň ukáza-

lo se žo boj mezi unii a železniční-
mi společnostmi veden bude do

krajnostf neboť dčlníci dobře vi-

di že vltézstvl dráh úplné rozbiti

veškerých organ i sací jejich za ná
sledek mtti by muselo lUditeló
železniční jsou odhodláni nepovoli-
li a požádali proto ea včtSí počet

příručleh maršála spolkového ea

účelem ochrany vlaku a zřízenců

jel by místa stávkářtt zaujali a 7

pádu potřeby požádán bude o za-

kročeni i guvernér Na druhó stra- -

nž dčlnictvo také od stanoviska

svého neustoupl neboť posilováno

jest v stanovisku svem
t

uniemi
ostatními Tak ku pllkladu státní
federace práce majlcl jodinč v

Chicagu přes 200000 členfl pro--

tuvKU narui a um železniční

jimi! by každému Hvobodnéh!aHo- - "řa{ uatolra polkofího

váni a Spravedlivé čítání hlanfl 2a- - ranlí1n MwVeaRb ea ntátnlho

ručeno bylo a demokraté odHueujtlh7er"enlo1nU1 nry Haub ea

e íe do jednoho mulo v kongresu i P'1" li

pro odvoláni zákona o Hpolko- -
Cl3elto ř1tdyini}l

HláUlí

vém dozoru na volby čímž dozná- - 'verity íolme bmith O

1 lfíaHant8 1-- Ca endenningli žeHtrana demokratická Htranou Jf
i Konvence tato Mkoneila urn aiimi

Hainv a noiivoiin ient: z&tia ho_ _ —
j t

ochrana americké práce americké-

ho průmyslu a amerických domo-

vu jakol i uzavíráni h cieinou

veájemnoKtnfch smluv obchodních

vynlovujo ho vo proHpřch mčny ela-t-

i stříbrné v náležitém pomčruk
Kobč Ktojlcl odporučujo ho udíleni
m! uSných penál vňem obraneflm

Unie žádá ho přijeti území Utah
New Mexica Arizony a Oklahomy
do svazku Unio a demokraté ho

odMUzujl žo tomu překážky v cestu
kladou žádá eo obmeeenl přistčho-valectv- a

tak abv douzo řádní lidé
občanství naSeho hodní sem př Itoykot r jdném proudu

pouStčni byli a konečnč vyslovil se Hoykot proti Pullmanovým spa-sjee- d

vo prospčch ženského hlaso- - cím votftm ktcrí1' Jak minu!o

vaelho práva — Za předsedu „á- -
iHmo 0žn&mli uniI encft že-rod- nl

oruanisaco enovuevolen w!winííních ahajen "yl nabývá
Y Tracy PříJll sjezd odbývati
so bude v idevelandu

rruhlhiéarl lowMi

navrhli ťaso čekanco pro veSkery
úřady státní Platforma uznává

4

vsemonoucino nona za eiro] věsíce- -

ry moci dálo žádá so odvoláni á- -

kona o vriitrozemul dani žádá se

udčlent hlasovacího práva ženám

zachováváni klidu nedčlnlho a nč- -

zůstanou

't nového roku úředního tímto( kolik podobných článku jel pou-(správ-
č soudu spolkového se naló- - hlásila le nebude li spor v

:niem nastalého a setát odročil se hým zbožným přáním na papířo tá obrátili se řiditelé k soudflm Jích dnech vyřízen všeobecnou
ondČlka — Očekává se že asii
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