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vysloveny po marním r li ti ft

třiftjř delegar i!linoikl aby přfl
tlll'l'MK'řtft fl(ftflřřl( fthl#dftě vět

iinjT dvoutřetinové odvdáno byta
iiMUnf konvsm o 3 hod skon

ným prohl4šno

df IVtfdif stďi Neifiiírní tátfipy
lidii nipWtily ulice kudy i prftrol
uh ra' N ceA krt kth lr4lw ntvo

hn byl pl(r vJk4 Z kstbe Irály
odehnil e cartfi manlelá di pevno
stl sv Petra a l'f li kd e pomo-

dlili na btnU Ahitn lra III Pak

odMl di rvekoj sU fit letní byt
nttAn přiilo O Spojeno neliot?

vyjedri4v4ní u ptlek ApanřUka
Francií ## roabilo Jedině ípanřlski
vI4dt ví ro bylo Matním kamenem

(irui) Jednalo ts o spolek proti

Itali) a Franci jil thtěla vyelatl tvé

loiNivo ď ('orr nea aby upřád4na
tam byla d mrnfrac podobná on4

v Kfonítitu a Totilonii v tom ala

Jíly se rokě l(yj ostře nar4let!

n tuto událost a franrmizskl časo-

pisy ihned vytupily proti polka
Huško zasadilo se o rozbití tohoto

skolku věrno Jour přátelským svaz

kňm se 8p#Jenýml Státy Tak soudí

e na Jedné straně kdežto jiní tvrdí

íeHpaněko samu přerušilo vyjedná-v&r- f

neb dostalo se mu výhodnější

nabídky od Německa neb Anglio
Francie Žádala aby v případu války
s trojHpolkem vyslalo španělsko voj-sk- o

na hranice francouzsko-italsk-é

Hpěcb nimž celní smlouva německo

španělská uzavřena byla potvrzuje
doměnku že Španělsko chýlí se ca

stranu Německa Německé loďstvo

není tsk mocné jako francouzské než

politicky vliv Německa j větší a

německá alliance nežádala by Špa-

nělsko ku vyslání vojska mimo špa-nělské-

území Španělští politikové
soudí že nabídka přišla spíše od

Anglie jejíž zájmem je zabránili

každému sílení aliance rosko-fra- n

couzské zároveň Anglie má ty samé

americké zájmy jako Španělsko a

nechce aby toto spojilo se a nepřátel!

jejími jelikož Gibraltar který Anglii
náleží snadno by se d&l opanovati
bateriemi ze épanělského území

KubánhU povstalci oslavovali den

4 července vztyčivše hvězdnatý pra-po- r

Sp Státu vedle praporu evó re-

publiky pro jejíž utvoření krev pře-

lévají V táboře a Agaivre šest mil
od Havany těšili se tou naději že

dne 4 července 1897 hvězda t pra-

poru kubánského přestěhuje ae k 45

hvězdám na praporu naší republiky

Na Kubě povstala panika mezi

španělským vojskem následkem ob-

rovského rozšíření se žluté zimni-

ce V Santiago de Cuta leží 4500

vojínů nemocných touto chorobou
Do Havany za jeden den 450 vojínu
bylo přiveženo nemocných

Z Kuby dochází zpráva o smrti

Joso Macea následkem poranění a

Santiago utrženého Do Havany při-

jelo 18 mexických důstojníka nabíd

nouti Španělftm své služby

Jfiliv neobyčejně silný na japan
ském ostrově Nipotu zničil západní

jeho pobřeží 3000 domu bylo vodou

spláchnuto aneb zničeno Jak velká

ztráta je na životech lidských se neví

jest obava že je velmi značnou jako

byla nedávno při katastrofě rovněž

přílivem na ostrově Jessa sp&sobené

Londýnský Chronicit praví v red

části o chicagské demokr konvenci :

Chicagská konvence splnila očekává-

ní svých nepřátel Nikdo dříve

nemohl viděti tak jasně nepřátelství
mezi západem jihem a východem
Finanční poměry v Argentině a v

Řecku budou nebem u porovnání a

poměry finančními ve Spoj Státech

přijde li strana stříbra k vládě Kdy

by mělo dojiti k tak kolosální kata-

strofě jakou by byla volba etříbrař-ské- ho

presidenta Amerika viděla by
se tváři v tvář finanční panice a ob
chodnímu úpadku nařež ovSem ná
sledovala by jistě občanská válka

V Egyptě zuří cholera nezmenše
nou mírou neboť umírá tam ní na
300 lidí denně

Reformní vúftor propuštěný a

transvaalského vězení přijel do Lon- -

lyna
Kabinet italský resignoval náled- -

kem nesrovnatelstvl ve svém střetla
Král iověřil znova Hudiniho k ae- -

taveni miniateratva

(itíftot Jfilfi I řiíjlinrllvjíiřh
a řijnťhhJíífli ivtanktft hmM
hn hUov!Ího r&r a pffbiM'# —

httt 0 ni! s !#ny amřií k druhdy
(raly n nll aU nyni AplnA in--
rnřly Jsdna přítelkyní t Ht Tionisu

pohl jí a v nf in dk'ivím
lidlu rrpít4 Vh)m (Vioninsova ka

n4Ui!njt:frnn Střiku o výií#dku

výíh prací rbjfmajícfíh nakolik

de#tihi: MJdtlilff jwm ví'l IhL
ko-- t fthR nkly níjikou slulbii

prok4il a lim imlrnila břímí třeli

ktří nlodi lal stftj stlumořiti

upokojit! tmi myilnkou
Morálknnj mho případu Jako tak

mnohých t ihh ktří s6j livot
svřtl nivdřčn pr4 l řřformy 1 14 se
fi-- l hýli: nilýttfjt svými sibml v

pokufh o řřfurmovátil svila svít
nechci býlí r formován 1'rčtijte o

Jediný Wxpfčný přístav v dobách

bídy — o sladkou tietpečnost klid-

ného domova a svřt ni-ch- f se stará
sám o sebe neboť ten so o vás v do-

bách bídy nikdy starali nebude
Bude se to snad adáti jako by xrá

dou ale po víem tom co jxen pro-

dělala sama nemohu dop2ti ku

iádnó jiní lávřrce'

Jeftt úsUrníml

Tabákový trust lamýsll soudno
tkustti ústavnost iowskáho tákona
4 červencem v platnost vstoupivší
ho jimž prodej cigaret sakatován

jest a sice na tom prý tákladč že

jest v odporu se aákonem o obchodě
tnetistátním Právní tastupce tru
stu tvrdí že prý Škatulka cigaret
považovat! dlužno aa obal p

11 vod ní
následkem čehož pak by zákon
státní na n6 vttahu míti nemohl

Když prý nejvysší soud atátní ro'
bodnul že láhev piva kteráž v beč
ce do Iowy přiveiená byla tfistává
i tenkráte "povodním obalem"

když a bečky vrato bylo a násled
kem toho bet překážky jednotlivé
prodána býtí smí tu prý podobně
i v případu cigaret roíhodnouti
musí

Zrláilní zasedání

zákonodárstva wisconsinského svolá
no pr nejspíše bude následkem roz

sudku nejvysSfho soudu státního

jímž prohlášen za neústavní zákon

ohlodně inkorporací vesnic V pátek
dostavila se ku guvernérovi deputa
ce občana z Wauwatosa aby za svo

láni zvláStního zákonodárství žádala

tak aby opravený zákon přijat býti
mohl Guvernér slíbil že zvláštní

zasedání svolá když se přesvědčí že

skutečně rozhodnutím soudním exi

stenci vesnio zrušena byla

Jhou pro Iiryana

V Chicagu odbývána v pátek po-rad- a

některých vftdca stříbrařských
a populistických v níi pronášen ná

hled že nominace Bryanova konvon

cí kteráž 22 července

bude odbývána schválena bude Dne

toho odbývána tam bude nejen ná

rodní konvence populistická ale zá

roveň i konvence národní strany stři- -

brařské a má ae za to Ze hned po za

hájení obě konvence v jedno splynou

Bode roztržka!

Zlaťařštf delegáti v konvenci dem

prohlásili Že na žádný způsob plat
forma atříbrařskoa a kandidáta na

téže stojícího podporovat! nemohou

zda však ku skutečné roztržce dojde
a zda demokraté tlaCařští vlastního

kandidáta do pole postaví či zda

snad spokojí se stanoviskem trpným
a hlasováním pro kandidáta republi-kánskéh- o

toho dlužno ještě vyč-

kat! Vše co dosud vzhledem k

možnému odtržení bylo vykonáno
jest že před odjezdem delegáta byl
zvolen výbor kterýž smýšlení volio--
stva vyšetřili má a pak-- U ie by toto
pro odtržení no bylo tu aby konven
ce ta sen Quayera svolána byla

'

Mimo toho odbývaná v sobota po
radní schůze předáka íllinoískýcn a !

zlatařskě delegace texasské v níž

přijata by byla platforma obsahující!
ty pravé zásady demokratické

' Vlilni $ ninvnfij l 4M

řMk4 rt l bud rofpiišiřn a ilncd
na to yo4fty nov4 volby dl ipr-venh-

m

volebního řádil tsk aby roť
pořet přijel k projsdr)4v4nl před
sněmovnu vyilon i novyrh voleb

při riirliJ hn l Uk vii4 4ta kurt

hlaovall dl všeobecného hlasova-

cího práva

Antitnnttt v dotnořikoiikřm sne

mu tropí čím dáli tím WitJI neplerhu
1'osUnea Oregorío navrhl n4ldnjf-c- U

1 Vít lir i tíIA zimují ob-

čanských pr4v 'i Vlschen maietrk

židovuký ha lil skonfíkov4n 3 £i
do Alf přeetupníci t4kona boTte!
trnt4nl tělem 4 Budil tret4n
pro sodomský hřích (obeovánf

zvířaty) kdo pojmi židovko t min
lelku annb obráceně

Vdowt po htronu Ilircliovi vřo
vala $30000000 ve prospěch stěho
vání žida z Huška do Argentiny

V Ntinecku jsou opět pobouřeni
situací v Kvropě Berlftuk zahráni

ční úřad sleduje události na Krétě a

v Macedonii e njvětšltn účasten-

stvím Jeden ze státnlkA prohlásil:

"Světový mír závisí od okolnosti

zda se turecká vláda umírní ve svém

vystupování ať dobrovolně nebo n&

silím Nspadne-- li Turecko Hecko

pak zajisté zakročí okamžitě Itusko
kdežto Anglie i trojnpolek budou

nuceny zakročili ku ochraně evýcb

zájmů" Všechen německy tisk po

ukazuje na pevný spolek Černé Hory
se Srbskem a Bulharskem poukazuje
k tomu že Huško drží ochrannou

ruku nad slovinskými národy na
Balkáně V celku sleduje se rozvoj
věcí na balkánském poloostrovč a

jakousi nedověrou

Jjfmdýmhj Daily Telegraph uve

řejfiuje depeši z Bulewayo jež praví
že od zamýšlené expedice proti Mata- -

belflm do hoř Matoppo zatím upuště
no bylo jelikož africké sbory násled

kem nespokojenosti jež vyvolána

byla vojenskými předpisy zdráhaly
se vytáhnouti do boje Týž list praví

je tamní vojenská síla nedostatečnou

je ku potlačeni povstání Jak se

praví stran bojů a tuzemci tito jsou
velmi dobře ozbrojeni a střílejí s vel

kou jistotou Událo se více srážek

při nichž Cecil Ubodes osobně bojo
val

V Odanskii ve východních Prů-

ších onemocněla vdova Drechslcrová

asiatskou cholerou Onemocnělá

byla isolována v nemocnici

Wehlan bývalý německý výběrčí
v Kamerunu odsouzen byl soudem k

pokutě 100 murkft Přiznat se sám

že nechal válečné zajatce skalpovati
a k smrti ubíjeti Člověk ten dělal
smutnou figuru Nářek bičovaných
a jinak týraných černochu jím nepo-

hnul však nyní před soudem plakal

jako malé dítě Přiznal se sám že

často dal celé vesnice spáliti kdyi
obyvatelé nebyli a to zapraviti nesně
sitelná břemena na ně uvalená Listy
litují že Wehlan tak lehce unikl

NatUje které německý průmysl
kladl v návštěvu Li Hiing Čanga

počínají kvapem mizeli Velký po-

čet promyslníka měl tsk na spěch

že učinil rftzné přípravy k objednáv-

kám však zklamal se velice Jediným

jenž až dosud má naději na velkou

objednávku Cíny je dělový král

Krupp Listy německé tážou se kde

je plod
čínsko-německéh- o přátelství

a proti-japonskéh- stanoviska Ně

mecka

Chronidu sděluje ae z Cařihradu

že 60000 Kurda plení a drancuje
vesnice v Diarhekir

V Ihintku počíná otázka odstou

pení nebo prodání dánských Antit

zajímati nejsiršl veřejnost Dánská
vláda ráda by se jich zbavila jelikož
stojí ji $200000 ročně a nenesou

žádného obchodního užitku než dán

ský kabinet čeká že vláda Sp Státft
aama učiní nabídko stran koupě

n4ilďivň# lMi#nřil d linuti nlo

lily víemii vtistenecky myMjí ímt

lidtl třtíl povihfto ttÍ t V4I

ky rbéafik# Tehdy byl to lápas i
aaehnvánf vtly 8 poj H[kh dnes

pak i4piti masfm o icho4ní tiá- -'

řolřif ftl Tehdy t4pMÍll Jsm o

udržení 'litroti nni 1 rt 4pa- -

iífiii o uchování a tidrlení Jejího
uvřřu Tehdy t4U f4t zemfi proti
č4tl druhé a dnes volifí víwh č4tí
mohou spolťitl si a Jitř s# spoléf ta
učeletn odražení útoku n mehodno

cení nAÍ mřny V c4pau tomto Ji
vhtteneetvl nad stranami a Čett ná-

rodní dralří kíŽdému býti musí nel

příolušensiví strany Mřna a ávřr
nái Jeit dobrým nyní a tJil udržen

hýli pro vŽ ly Z4Jmy naíe nejsou

poškozovány jak kostí mřny kterouž

máme nýbrž hrozbami na její zn

hodnocení Hnažiti s nyní musíme

abyvthompe níze přivedli do obhu a

abychom uložili je mohl! v chráně-

ných oborech promyslu v nichž prá-

ce poskytována jet A to možným
není při neduvřře kteráž po celé

zemi přítomně zavládá a každým po-

kusem na znehodnocení dolaru naše

ho duvřra tato jen zvýíována Jst —

Zničfce obchod a důvěru zavedením

avobodného obchodu protivníci naši

poměry Ještě nyní zhoršiti chtí zave

děním znehodnocenné měny Nejsou
ce spokojeni se zayedením politiky
kterouž mzda dělníka a cena plodin

farmerkých sníženy zavénti nám

nyní chtí ještě politiku novou kte
ráž ke všemu snížila by hodnotu

peněz v nichž práce i plodiny

placeny jsou A proti tomu obému

stojí východ i západ Prohlášení zá

sad našich zahrnuje v eobě poctivy
dolar a neposkvrněný úvěr národní

dostatečné příjmy ku krytí vydání
vládního ochranu práce a promyslu
zachování trhů domácích a vzájem
nost obchodní kterouž trhy cizozem

ské zachovány nám býti mají Na

platformě této stojíme a překládáme

ji Houdné mysli lidu amerického k

posouzení"

Síla populismu
V min volbě presidentské vrženo

bylo celkem kolem 1000000 blasft

populistických což jest jednou dva

náclinou vSech hlasu odevzdaných a

v roce 1894 ve volbách státních kdy

počet hlasu pro obě druhé strany
značnou měrou klesnul počet tento

značnou měrou vzrostl což patrným

jest nejlépe z tabulky následovní:

1892 1894

Arkansas 11831 24541
California 25352 51304

Illinois 22207 59739

Indiána 22208 29388

Iowa 20595 32118

Kentucky 23500 16911

Michigan 19892 30012

Minnesota 29313 87981

Missouri 41913 42466

Montana 7794 15240

Ohio 14850 52975

Oregon 20905 26033

Tennessee 23447 23092

Tsxas 99688 169224

Washington 19175 25140

Wisconsin 9909 25604

Mimo státu tuto uvedených vzrostl

počet hlasu populistických i ve stá

tech jiných v nichž a demokraty

společný listek postaven byljako v

Coloradu kde vzrostl a 63584 na

81111 V Georgii kde spojeni byli

popnlisté a republikány vzrostl po-

čet hlasu jejich ze 47937 na 96889
V Nortb Carolině kde měli r 1894

republikána za aoudce nejvyššího
soudu dostali 148844 hlasu proti
44736 r 1892 — Z toho soudili se

muže že f přišlí volbě národní po
pulisté nejméně 1600000 hlasů do-

stanou _____

Státní republikánská konvence
v New Yorku svolána je na den 25

arpna do Saratogy

NOVE ZPRÁVY DOMACi

ICrmilkn (i1n1otl
Jebnl nMlprfal IMefc

Aó sotva několik dna r) skončení

tiároif nf demokratické konvenei

Uplynulo přen Jil dlouhá jest N U

oněch ěidnýeh casopisfl demokratic-

kých klerél # víf řoihln"sll
Je ta 14'lnýcb podmínek

lístek tam navrlnný pndporofat! na-

budou Tak ktt přikládá Nwyorký
Časopis "JrUh American" kterýl po

60 rokli věrně pří straně sl4l pro
hlásil g co nejrozhodněji proti plat
formě i proti navrženým zároveň

pí! tom i uvedl pak-- li it alaťaři

žádný lftek lo pote nepostaví že

povinností vSccb pravých demokratu
bude pro lístek republikánský hla

ovati — Podobně aneb pro novou

ryze dem tiketu horlí: New York

Hun New York Herald New York
World New York Tirnee New York
Staats-Zeitu-ng Chicago Chronici

Chicago Staats Zeitung Brooklyn
Kagl Philadelpia Kecord Philadel- -

phia I imea Baltim Sun Baltimore
Kvening News Louisville Courier
Journal Louisville IW Louisville

Anzeiger Buffalo Courier St Louis

Anzeiger des WeUens St Paul
Olobe Kichmond (Va) Times

Lewiston (Me) Hun Sioux i klín (a
D) Argus-Lead- er Manchester (N
HlTTninn Oatrnít Vma Prpun Kun

sas City Star Indianapolia Newg
Dáven port Democrat New Orleans
States Milwaukee Journal Muwau
ke Soebotte Trenton (N J) True
American Bridgeport (Conn) Ev'g
Farraer Chattanooga Timea Mobile

(Ala) uegiater New Orleana Fica

yune Dallas (Tex) News Charles
ton Newa and Courier Nashville
Banner Atlanta Journal Columbufl

(Ua) Dispatch

Jmou prý pro Teliera
V St Louis vyjádřil He v neděli

jeden s předních uloupli populislic-kýc- b

o vyhlídkách na nominací

následovně: "Teller jest
naším mužem a pamatujte že on

námi nominován bude On muže tví
těžili ve střlbrařských atátech repu

blikánakých a mfiJe dontati více ele

ktorálnlch hlhét než Bryan Ilryan
cvltčtt ve Btříbrařukých státech de

mokratických a my sami dostaneme
dosti hlaaft elektorálnlch abychom
ivolenf McKinleyho tabráoiti mohli

A docílíme li toho tu hlasy Htríbrař

akó usjednotí se konořnó nt Tellerovi
neb Uryanovi Tak jedinS možno

nám cíle svého dosáhnout!

RepnblIkAoé sonth dakotAU

tahájili státní svou konvencí ve stře

du a tuhý boj sveden byl ohledni

platformy neboff stříbrari hýbou

feraí i nebem aby schválení platfor-m- y

národní zabránili a místo toho

aby platformu a článkem stfíbraN

akým prosadili — Ze středy na čtvr-

tek tasedala konvence po celou noo

t výsledek byl ten že přijata plat

forma a článkem ve prospfch miny
ilaté což následováno bylo odejitím
20 delegátu ae síní konvenční Za

guvernéra navržen A O Kingsrud
— Přední demokratický časopis ve

atátu "Sioux Falla Argus-Lea- dtr

prohlásil že celý republikánský lístek

i platforma podporovali bude

IlJni stříbra
nalítá ae dosud v pokladní národní

aice bylo ho tam na 1 července

131841434 unci v cení 1170441402

Od 1 liatnpada 1893 raženo bylo

11457491 stříbrných dolara a ůřad-nf- ci

pokladního odboru jsou toho
náhledu ž po 1 srpnu ražba jich
na $3400000 neb $3000000 mčsíS-n- i

ivýJena bude


