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no'J Htrana která! t4ko-bito- u

ct otdu ohromná příjmy k v

dn( nojfflit 41ky a vrátila temi

rychle úvřr ]o jfjlm okonú-n- í i te

nvých hujoých jMjmft uplatila veli-

kou iát dluhu válkou nffiobmého
i vrátila ne ku tvrdé mčiifi a o ta-

vila naíi papírovou mí'iiu na zdravý

MrKltiti promítni!
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v ftAxcfi v nMi4vaj(c(3i s4(ae a tak

kaldý domov v it-ra- i jet v přímém

t ůtkém ityka jejich roxfeřťním

"Velkó joa ty otiiky o nichl ne

jed nati bute v nalAvajícf volbo a

zaujatým i horlivým jest lid pro věřena býti úlohou aby udržela nás

jejich rozhodnutí v pravém směru úvěr i měnu čestně pevné a nedo-Ná- i
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Hon K- K ValMttin a

Wt 1'oint I# by trJI Tu h nt tiketu

pontavcrt býti
Konvvmi th4il přt !! útf

Irllio výboru rpobtik4'k' h Ml
Ulieu a po pívtfi( provoláni ku

konvenci prVdtaven byl (ípo W

Collin i I'awii' ('ity co proit(mrd
pft lňw la Za proi atlmné i4ptnfky
tiaianoveni II M Wella Cret

(tvorce A Ilickox a Oodo ('ounly
John (i Kuhna i Donglaa I'o

tvoleni výboru na pnvcfovad lity a

na petav-n- l platformy olrocena

koovemu do odpoledne
V odpolední echftii kdyl byla při

jata ipráva na pověřující listiny AU

kteicl epor a Thurton County výří-
-

§ i a i a 11
len v íaitnu ťeebieovv oeicKice

prohlÚHcná konvence aa řádné uta
vénou prozatímní úředníci prohlá-

šení ca řádoó a přikročeno bea dil-Slh-

otálení ku Llanovánl o guverné-

ra 1'řÍ prvním hlanování obdržtd

nejvíce hlama McColl z Leiingtonu
a kico 200 l'o nf rn nejvíce hlaná

měli: Meiklejohn Moore 157

AdamH 154Filley 120 Ilayward 116

Majoru 25 Richarda 2 Whiteheai
1 Při následujícími hlasování ubý-

valo hlasu vřem kandidál&m vyjma

prvních tří jmenovaných a při pátém
dosáhl McColl vétíiny totiž 004 hla

bq kdežto Meiklejohn mfl 316

Ilayward llCi Moore 5 Adamu 'JO a

Filley 1

O Uiínto druhé námČKtka guverné
ra ucháteli ne po dva kandidáté a

nice Orlando Teft aCL Richardu

a při hlasování prvním obdržel Teft
708 a Richardu 349

Tuhý zápa veden byl o nominaci

pro úřad audiiora a při prvním hla

aování obdrželi Iledlund 25tí Geddes

181 McCIay 270 Kckeld 102 Van

Duyn 112 a Troth 79 Při druhem

hlttHOvání nabyl Dejvice hlasu Hed

lund kterýž obdržel 32 U kdežto

McClay mři 322 i i bylo patrnm Je

rozhodováno bude mezi témi dvimi

Některé z delegací počaly žádatí o

změnu hlasu vržených čím konvence

uvedena byla ve zmatek a nařízeno

hlasování nové v kterémž zvítězí

Iledlund obdržev 590} kdežto

McClay měl 449} a (leddea jediný
bia Hlasování trvalo aZ do sedmi

hodin a po navržeaí auditora kon

vence od roce u a

Rylo skoro již devět hodin večer

když svolána znovu k pořádku a na
atal zápas o kterémž aoudilo se že

bude nejtužáím v celé konvenci toti

zápas o pokladnictví Při prvním
hlasování obdrželi: McNish 200$

Casey213 Urooks 102) Ralch 177
I r a + i W t rJeweu no irey iaj ning boj
Younger 71 Albright 35 J a Hellmer
-- n t i t i na vevm i7uug iounij
kteréž konvence nařídila vrhnouti

Dl" jeJDomyine pro uaicbe i Wi

1'amce nedostala nařízení tomu a

pouze 90 hlasu odevzdáno bylo pro
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Ifk a Í W íbla t Fillmor A V
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Franci a J Rosický
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Slnl( tiktny f NtbriMv Zttll i Ilooloký
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oetis tOs
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V Knlliavb Americká vyebái aula výborná
pliy od Ba]v4ltwiii4]álob iibHvatll Knidch
It dul vyldn o 64 itrnaáeh do roka f jrjd
H álta 14 atraa obyř)BÍho Talkibo knlba
ritio rrmáta a předplatná na rok itojl pouna
$10

Krásné dva litografováné obra- -

y% pttdstavujici Itské velikány
Husa a Žižku hodici se pro smol-

kovi a veřejné místnosti jakoS i
pro rodiny náme nyní na skladi
Prodáváme je oba po $100 aneb

Ba prémii k Pokroku Západu sa
doplatek joctů

Vvd Pokroku Západu

Pánům úředník dm spolků

Úletni (obchodní) knihy jako
Udgert Journals denní knihy a
Hne od jsc nahoru u Pokroku
ZÁJadm
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Ihlrfi# ii řfiUtfi IM K lyby nbyl
Ui dsli-jj- a ť hlivn pfivrlAid
Churrhilhvl ifilil j v foibin4
tdtvlli hýl by nvporhyhnl vf dk
jiný Mvtch iii'hl it být nomi-

nován fij'ř byl by pk poít-- m ll-Ist-

"i ťasoy a Jdno

fnyli)iíii pUfti doIrjVí byl Uf doji
1 1 stát rMprktoval dle přihl o

byly tiy dlí-- i mnohých okřřft

přidaly se k Rilihovi Tkť
Ifádi přlvflfiirl Churchillových

p6iobil pá I l!il hftv Při třetím

hl4ov4n( dostalo s nivrlfiil Cay
mu ktorýi olďttl nul hlasu

Pak přikročeno k hlasováni o alát-ni-m

školdozorci a hned při prvním
hlasování obdržel nynřil ikoldoaur

ce státní CorlKlt nominací skoro

jednohlasné lotl 99 proti 67 pro
Hetidersona b pro pani Sudborough

a 1 pro Waterhousu

Též k navrženi státního zástupce

bylo zaptřeby jen jednoho hlasová

nl a sice obdržel nynější státní zá

stupce Churchill VH-- i hlasy proti 174

iarnesovým

Ještě jednohlasuějsíra bylo uavríej

ní znovu Russvlla za komisaře obec

ných pozemku a budov neboť týž

obdržel 902 blaty proti Williamso

vým 154

Polom hlasováno o 2 členy vrch

ního soudu kteří by stali se členy

téhož v tom pádě že projde navr

žená oprava k ústavé Při prv

ním hlasování obdržel nynější komi

sar vrchního soudu Ryan nejvíce
hlasu a sice 792 a byl prohlášen za

kanuiuaia pro inuiu ciyneiou i ri

třetím hlasování obdržel většinu

sudí Kincaid a byl prohlášen za kan- -

didáta pro lhoiu dvouletou

Potom přikročeno k navržení kan

didáta pro úřad řiditele university

Když došlo na hlasy Douglas Co

wžadoval red 1 1 aby předsevzato

bylo hlasování zástupců jednotlivě

Proti tomu protestováno bylo a do

vozováno že delegace odbývala kan

kus a usnesla se vrhnouti všech 110

hlasu pro F F Roose jednomyslné
však red t 1 odůvodňoval žádost

svou tím že lak učiněno dříve nežli

zpronevěřili se zástupci z Douglas

County konvenci která je zvolila a

jestliže nebylo závazným pro ně aby

hlasovali pro pokladníka dle usnese

ní konvence že také není závazným

abv museli hlasovali dle usnesení

kaukusu Při hlasování obdržel kan

didát Whitmore 587j hlasu Victor

Rosewater 294 1 a F V Roos 99

hlasu a prvněiší prohlášen za navr
ženého

Rylo již po jedné hodině půlno--

ci když přikročeno k výběru elekto

rn presidentských i navrženo aby

zástupcům t jednotlivých koogre
sních distriklfi ponecháno bylo na

vržení po jednom z každého distri
ktn jimž schválení konvencí dostali

se má a další dva aby zvoleni byli
konvencí samou Na základě tom

navrženi v konvenci a schváleni

prvního distriktu A J Rurnham

druhého policejní komisař omažský
A C Foster z třetího Sol Draper
ze čtvrtého O A Derby a pátéh

J 1 Mďtieeiy a ze sesieno ai l

Frieae Při výběru obou kandidáta

ti zpěta naíe zahálející dělnictvo

aamětnaU výnosnou prácí za ame- -

ncké mzdy Našemu domácímu

trba muí vraceno býti dřívější
jeho posuvení co první na celém

věti nai zahraničný obchod pře- -

ruienv Uk náhle neoříinivfm ná

rodním zákonodárstvím musí gno- -

vu otevřen býti na slušném a spra- -

vedlivóm základě pro nase pře- -

bytky plodin a výrobků Ochrana

a reciprociU dvojčata to pravé
americké politiky mají opět Mt

předmětem noraveno povzouzen
vládv washingtonské Všeobecná

0 w

divira musí se navrátili a doveď

noat podnikavost kapitál této ze'

mě musí nalézati zaměstnaní doma

podporovány a povzbuzovány i

chráněny jsouce před nerovnou

soutěží a velkou nerovností a ni

mil nyní musí zápasiti
"Vláda Spojených Státfl mu!

opatřiti dostatek peněz jak ku

a trvalý sáklad inftle bezpeoi po

„AraerUký hJ žuje tinancn

' tak posvátnou ja- -

f„k° Y™' hu "H" ™ l
cbr&Dl bule 1 8 iM bdíU(l-

-

vu "
2Ltfij5í než věrnoHt ku straně a do- -

Mul častěji že evazky strannické

jej nevalí když ohrožován lest ne

poskvrněný úvěr nasí vlády

"Měna Spoj Státu nechť jakého- -

kolivřk druhu ať oauírová stříbrná

neb zlata musí býti tak dobra jako
é( na Musí míli plnou

plnou platnost a cenu nejen doma

nýbrž musí počítána býti plnocennou
ve véech obchodních střediskách ce

lúho evěta Moudrý a dalekosáhlý

směr velkých těch mužo kteří zalo

žili naši vládu náhledy a skutky nej

moudřejších tinančníku ve všech do- -

bách našich dí jm pevni davěra

skvělé výsledky veliké strany ku

a vždy požadovali budou Dolar
I

vyplacený farmeru dělníku i pensi- -

kterémukoliv věřiteli vlády
„„ _

„iw"v " '"J ovnc
ncRouaa prauicaycn znusenosti a

j 1 u - i íjí_i n ii iara" nywuo presveoceni veiaa

veisina nasicu oocanu vi co ence a

také bodla toho dosahnouti Oni

ví oc republikánská strana se snaží
- — r~i-

-

wni uznava i ze íesi presveucenim
republikánské Že nade práce
m£k(m4n byti domi ne „ Lni
cemj a na viecn trBách prohlašují

I vládfi obnovilo americkou výrobu a
t r #

iouzuozaimuamertciiepracearoz--
V0Í9' nBttí? PPIít na
mpDravou niooni a au meikcm ihecu
i 1

--

'"I ryr
I : i u„ i: i liiiuu uiuiivcuu vinieuu iiuu i
ir Lincolo miloval a Jemuž dověřo
alval a jemuž repoblikániká strana

snažila se vždy věrni sloužili"

krytí běžného vydání Uk i zrasta- - které naležíme a genius i avcdomi-jícíc- h

ívých potřeb Příjmy měly tost našeho lidu to vždy požadovali

by býtt upraveny tak aby chráně- -

ny byly podsUtné zájmy našeho

lidu aby byly co možná nejmensím I atoví musí vždy vyrovnati se v kup-břímě- m

a při tom aby udržována nl hodnotě dolaru vyplacenému

byla U vysoká míra civilizace

kterouž lišila se naše země od

jiných po dobu jednoho století její -
1

ho trvání
PřfW vlWvonakuHmáDosU- -

' '
Sovati potřebnému a náležitému

vydání Jelikož měr tento nebyl
ledován donucena byla vláda k

dlužení se peněz v době mírul
a aoy uarzeia vni uver a

t_i ixiji X -- i„f t„i' L
měr měl by být změněn a to Uk

brzy jak možno Každému ml
býti patrným bez obieau k jaaeie pro zásady ochranného cla kteréž

traně až poaud lnul aneb se nlasillby poskytovalo dostatečné příjmy
že jest naší jovinnoetí především
„mi rřfim rrftíř

Jiní lidv itrně a obezřele ora- -

vované Tak ednala dřlv trana
--nnK1iW4nVt ft Éřím že íednati
r" — ' -

Uk bude opit ? budoucnosti když

zvěřena jí bude moc výkonného
zákonodárného odboru naší vlády


