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Jedenáctá koivence národní strany

republikánské zahajuj dne zasálání

své aby opětné záhady své prohláila
a aby příštího presidenta S)Jených
Slátft Jmenovala a zahajuje j

ta okolnosti vetíce r&tnících se

od těch za jakýchž posledně se sešla

Tehdy těšila se zem všeobecnému a

nebývalému blahobytu Továrny pra

covaly dnem i nocí a n bylo téměř

dělníka bez zaměslnánfalo při mzdó

slušné Kapitál byl bez bázně přel
možnou ztrátou a proto stále do

nových podniků vkládán byl a zahra

niční i domácí obchod náš dosáhnul

tehdy svého vrchle a vS zdálo se

nasvědčovati tornu že dlouhá éra

všeobecného blahobytu jest pro

veškerý lid náš zajištěnou A nyní?

Nyní jeví se všeobecná tíseň obchod-

ní a nedůvěra a stroje v továrnách
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Do San r'rnci#ra došla v dohola

tpráu I komunUlieká rxJi kte

ráj před osmi Idy několika ty
rodinami 1 Vermont MmhuM-U- s

fTopolobampo na pobřelí mexickém

založena byla jest úplně rozpadlou
íe celého toho počtu oadnlků jil

poutě šest osob tam zbývá a že ti

Um dotud jitou cení vlastni jejich
vinou nýbrž vinou toho Je nemají
peněz aby odtamtud dostati íe
moLli Nezdar osady tito zaviněn

prý byl hlavně tím íe krajina tamní

jest učiněnou pouští v niž mimo

písku a kamene ničeho jiného není a

v cíl každá kapka vody pravou
vzácností jest

Nepokoje dělnické

hrotí vypuknouti následkem stávky
kamennlků v okolí Berea Ohio

300 stávkujících kamennlků odebralo

ae ▼ neděli do North Amherst aby

pracujíc! dosud soudruhy své k

práce přiměli při čemž vtali

si stávkáři sebou na desíti povotícb
t&sobu potravy z čehož patrno jest
že setrvati tam chtl tak dlouho

dokud by cíle svého nedoHáhli a

dokud by sondruny sve bod po

dobrém neb po tlém k zastaveni

práce nepřiměli

Zajímá Ke o Tataru

President Cleveland vyjádřil se v

sobotu poslanci Mercerovi vthledem

k příští výstavé' tamiHmsHipprké

kteráž r '98 v Omaze pořádána bude

následovně: ''Od poslední výstavy

Chicagské byl jsem co nejrozhodně

ji proti všem výstavám Pro výsta
vo Omalskou ale jsem a to proto

poněvadž věřím že jí měrou nema-

lou pomoženo bude celé té části země

ležící západně od MissiHsippi Čát
ta utrpěla nemálo následkem sucha a

proud přistéhovalecký následkem

toho obrátil M apíne na jih nežni
západ a tu výstavou touto obnoven

bude opětně zájem pro západ a to ne

jen y obchodu hospodářském ale

hornickém a promyslovém a proto

podepsal jsem předlohu věře že

prospěšno tím bude měrou nemalon

podivuhodné té čáati země naší

Opět aa Kabo

vydal se t sobotu a přístavu Phila--

delphského známý již parník Hermu

da maje za náklad znavnou zátobu

zbraní a střeliva pro povstalce ku

bánské Zároveň vzato na palubu
60 osob z nichž většina byla lékařů

kteří béřou sebou dostatečnou záso- -
0

ba léku a rázných pomůcek lékař
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New Jerey 20 30

New York 7'J I0J
North Carotina 22 21

North Dakota 0 II
Ohio 40 07

Oregon 8 14

rennsylvacia Cl 91

tnode ldland 8 12

South Carolina 18 15

South Dakota 8 14

Tennessee 24 21

Tezas 30 25

Vermont 8 14

Virginia 24 20

Wabinfton 8 22

West Virginia 12 20

Wisconsin 24 37

Wyoming 6 9

Utah — —

Arizona 2 0

New Mexico 2 6

Oklahoma 2 G

Indián Territory 2 6

Uistnct 01 Columbia 2 0

Alaska 2 G

rříjnij raitrozeniDich daol

ta posledních deset měsíců obnášely
$121000370 což proti téže periodě
roku loňského jest o $1008190 více

Vftči těmže měsícům reku minulého

jeví se v příjmech při daně z lihovin

úbylek $1090302 při tabáku přírfi
stek $1051216 při nápojích kvase

ných přírůstek $2027287 při eleo- -
margarinu úbytek $194094 a při
příjmech rĎzoých úbytek $185919

Nánxll výbor republikánský

zaměstnával se do konce týdne vý

hradně jen vyřizováním kontextu

míst v konvenci kteráž dnes o po- -

lednách v St Louis zahájena bude a

pokračoval a prací tou rychleji než z

prva očekáváno Do pátku do veče
ra projednáno bylo 30 kontestft a

sice míst týkajících se delegátu De--
laware Louisiany Arizony Virginie
Mississippi a Alabamy V sobotu

projednávány kontesty ze 8outh

Caroliny a Texas jakož i a Tennes
see nařež přikročeno k volení próza
tímnícn úředníku pro konvenci ná
rodní Za prozatímního předseda
zvolen jednohlasně C W Fairbanks
z Indiány a za prozatímního tajem
nika C W Johnson a Minnesoty
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fittým a ta Ifl neplatným prohlášeno
Jti mřlo

Imekrste mlnnetit

otlbývati státní konvenci svou ve
i

čttrť k v HL Paul a vzdor viernol

nérnu nátlaku stříbrařA přijata plať
orma která! pro tdiavou mnu a

roti svobodné a neobmezené rHé
stříbra sa prohbliije a delegaci dán

yl návod o vtěleni článku dotyčné
10 do platformy národní se zisato

vati

Národ konvence republikánská

Včera o polednách zahájena v St

iOuis národní konvence republikán

ská kteréž nejen že jmenování pří
štího presidenta Spojených Stála

řipadne ale kteréž zároveň í bde
rozhodovali o tom jakou politiku

inančnl na dále sledovali máme a

zda i na dále máme míti měnu zdra-

vou plnocennou A že pro tuto

konvence se rozhodne toho nejlepší

zárukou jest nám stanovisko kteréž

v otázce té dosud stranou republikán
skou zaujímáno bylo

Strana republikánská zrozena byla
řed 40 lety a již čtyry roky později

zvolila avébo presidenta načež pak

o 28 plnýcn roků byla v Bílém

domě pánem a zem naše řízena jest
dosud po velké většině zákony řepu- -

likány přijatými pokud totiž po

sledním demokratickým kongresem

odvolány nebyly

Dějiny strany republikánské re

presentují ty nejslavnějšl stránky

dějin naší republiky neboř v peri-

odě po kterouž u vlády ae nalézala

učiněno více v zájmu zachování svo

bodného zřízení našeho a v zájmu

utuženi celistvosti ume jakož t v

zájmu rozšíření blahobytu všeobec

ného než učiněno bylo ve všech těch

etecb od samého zorganisov&ní

vlády naší Hned při samém počát

ku padla na stranu republikánskou

zodpovědnost nemalá zodpovědnost
to za zachování celistvosti naši Unie

a jak úkolu tomuto dostála zajisté
každému známo jest Unie byla za--

chována příčina roztržky odstraněna

státy jednotlivé spojeny zájmy

společnými úžeji než kdy jindy

Druhým úkolem neméně d&leži

tým bylo zlepšení úvěru národního

a opalření zemi zdravé a stálé měny

A i v tomto ohledu se osvědčila a po

opětném zavedení měny tvrdé a po

resumpci zavedena opětně měna zla

tá a úvěr nái vystoupil na stupeň ne

bývalý A toho docíleno bylo vzdor

nejhonževnatéjsímu odporu strany
demokratické kteráž tehdy právě

tak jako jindy v zájmu znehodnoce

ní měny naší pracovala
Zároveň a úpravou měny naší po- -

starala se strana republikánská o ná--

lleiitý příjem celní kterýmž nejen ža
1

vydání vládní plně kryto bylo ale

♦4 U Mřlífnl lisl pM ytittn
hUi 4hf 11 rH'lnta ftf f

bi l Jiknlitt přsd U řisiři ('♦ 4ft

jt ř 4lof Jnhn M Thiřon 1 N

lrrtky MřKiňly ifmíňfi4ř Imds
I rrt4(řři ř'ftfkfm l Ohio a

tfht%%im tťlprifnvlfti lllivřif
l j'lihl lJ V kf#řinl svedon

bídu o Méftk flnh'fitfř II st f 4 ik
U imtr mřty 1 Iři mjf vftíí
m l'řolil4-i!- y f pro frnu l Iřivon

## sbifom "tUto" pUtřořm dt
gv# ft4ldíf ní
Nsw Tifk

I I '

rfrt' tt'ut
otiwr#

W4ronfS ♦

Muft

Miryltrcl
Mttt lftrtt
Mínftt
Nw Hmhiři
N#w Jřřy
iVřtnuylt ani
Ilhřxl Ili
Vsrmont

Washington

CVIkem 310
V tu voUfInoa ralba stříbra Ju

delj{o# následovní:
Colorado 8

Maho
Montana 0

Nevada 0

Mottth Dakota h

ttSflf sis#ÉtaoaasaArizona 0

New Mexico 0

Oklahoma 0

Indián Territory 0

Celkem CG

Proti svobodné raibě stříbra a

zároveň však proti užití slova 'zlato

jsou státy následovní:
(Mabama 22

California 18

Georgia 20

Kansas 20

Kentucky 26

Louisiana - 10

Michigan 28

Mississippi 18

Nebraska 10

Ohio 40

Oregon 8

South Carolina 18

Texas 30

West Virginia 12

Celkem 304

Pochybnými jsou etáty as násle
dovní:
Indiána 30

North Carolina 22

'District Columbia 2

A laská 2

Illinois ' 48
Arkansas 16

Missouri 34

Celkem 154

Aa pro stříbro
As pro zlato

Sa pomoc Kubáncům

Do New Yorku přijel v pátek e

kretář Kubánské delegace do Wash

ingtonu Gonzalo De Pasoda aby
přítomen byl odplutí výpravy kteráž
na dn onen určena byla Jméno
lodi na kteréž výprava vyplula není

r
známo a ti se pouze že v noci z

dvou lodi nákladních značná zásoba
zbraní střeliva a dynamitu na loď

byla naložena při čemž i značný po
čet muž& na palubu vzat byl Vůd
cem výpravy jest Col Henry Ed
wards bývalý důstojník v armádě

anglické

T zájmu ientikého prára hlasovaflba

přibyla v neděli do Sw Louisů dele-

gace National Woruan Suffraga
Association a sice hodlá táž požádali
výbor kterýž konveacf národní na
sestaveni platformy jmenován bude
o vtílení do platformy fclánko

němž by strana repobl ikánski pro
ženské právo hlasovací se prohlašo
vala a jimž by ženám dostalo se

většího uznání nel kteroukoliv
dosavadních platforem národních

Dámy Jeoa toho náhledu že dobře

pochodí neboť zajiítnou ož prý
majf pomoc od lUg:f osmi rfiz -
ných států

našich buď úplně že stojí a neb '
pouze po několik dnů v týdnu pracují
ři čemž velká armáda nezaměstná-ýc- h

nemá nejmenší vyhlídky na
natření si neinutnélších nrostředkft
životních Kapitál do různých pod- - $
niku uložený nepřináší žádného
ttěžku a sta milionu leží mrtvo v

bankách au tam před ztrátou bez-

pečnějšími jsou než uloženích jich
v podniky žádných vyhlídek nema-

jících Zúročitelný dluh veřejný jest
téměř o $300000000 větší než před
čtyřmi roky a vydání vládní neustále

příjmy přesahuje uloiia zlata ao

nedávnou půjěkeu doplněna opětně
vchle se menši tak že opětným vy- -

dáním dalších dluhopisů ještě před
volbou národnlveřejnost překvapena
býti nemusí Zkrátka — poměry
dnešní jsou těmi nejhoršími jež lid

americký dosud znal ba jsou daleko
horňlmi než za čaů demokratické

aniKj v iviecu 1001 n 1001

Za okolnosti takých není ovšem 1

divu že velká massa lidu našeho — f
demokrati právě tak dobře Jako re

publikám — nemalou měrou na vý
sledek práce konvence jest žádosti
vou neboť očekává že v zbědova-

ných poměrech dnešních bude to

Iakst
obratníkem opětným návratem

: důvěře a k bývalému bla

hobytu líankéři obchodníci to-

várníci dělníci i farméři žádostiví
jsou jakm výsledkem bude s tím

a předu přesvědčením že pro-láií-- li

se konvence pro měnu zdra
vou plnocennou ze vech sil svých

nápomocni ji budou Ze prohlásí se
platforma co nejrozhodněji pro opět
nou oenranu celní jest ovšem a pře-
du jíž zajištěno a uvážfme-l- i ž

strana republikánská byla vždy co

)

1— 1 irirf _ a

nejruEuHiDťjKi(a iasiancem roí-n- d
zdravé plnocenné tu zajisté netřeba I

miu odiv ze ny v oniedu tomto
konvence povinnosti své snad nedat
stála
S McKjnleym v čle a ochra-

nou celní a zdravou měnu v platfor-m- ě

jest VÍlěxMví republikánské v
volbě listopadové zajištěným

akých a ranhojičských Tvrdí se že dovynniversity a Kalifornie předse-mim- o

značného počtu mašet a zásoby da rybářské komise Spojených Htátu

atřeliva sestává náklad a 1000 riflí a tři te správců národního musea ve

a 4 rychlopalncb děl WaslirgtonS


