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Národní dlah se zmenšil b?

bera měsíce ledna o 1599155 —

X Republikáni v Michigan od-

bývat! budou dne 10 května v
Giand Rapid státní shromáždění

aby zvolili vyslance pro národní
shromáždění

X Na začátku tohoto niř-íc- e se

oznamovaly se viecb stran sou-

státí veliké bouře a vichřice kte-

ré velmi mnoho ikod na tavbách

zejména na kostelních věžích

spoBobily —Taktéž i na moři pa-

novala téhož času veliká bouře

a mnoho lodí bylo poškozeno —

Ve Filadelfii mimo jiných utrpěl
ly zvláště výstavní bodový znač

ného poroucháni Telegrafická
spojení byla na mnohých míntech

přerušena
X Soudy a podvodnými kořa

lečniky plní dopoBud Bloupce ča-sopi-

V St Louis stojí ho a k ro-
ní ý tajemník presidenta Granta

gen BoUcock již před soudem vy-

šetřovacím který velikou rozná-hlo- st

nabývá Pročež sobě pone
cháváme bližší zprávy až se kos

nečný výsledek dovíme

X V cincinatkém jednom di-

vadle odáb se následující neštěstí
Dával se allegorický kut „Velká
republika" a meri obecenstvem
nalézalo se na 600 dítek a vúbcc
více tisíc lidí Pojednou však
zavzněl hlas te hoří a vše sa hna-

lo k východSm u strašné tlačeni
ci ač U byl jenom lichý oplacb
Veliké množství lidí bylo u mač-

káno a smrtelně poškozeno Po-

plach stal se současným pláčem

jednoho děcka které bylo ehoze
no s sedadla a cinkáním sklu a

byj někdo loktem raky vymáčkl
tabulí v okně

X Dr E R Sirážmcký8upcriu-tenden- t

knihovny Astorovy v

Xew Yorku zemřel dne 10 v
Montclavi X JCechtento vynis
kající přibyl doAmeříky asi před-2- 0

roky Byl Btár 35 roka R
1871 stal se superintendentem
knihovny jmenované a byl též

tajemníkem americké zeměpisné
společnosti

% Blíže Hollowayville lil vy-
hořelo dna 5 tm obydlí furmera
Geo Iieindla při čemž celá rodi-

na poznstávajíc z rodiči a třech
dítek mimo 19ti leté dívky v pla
menech zahynula

X Hrfizný požár vypukl dne 8

t m večer v Novém Yorku na
dici Grand a strávil celý Čtverec
budov velikých a plných zboží
drahoceného Celá škoda páčí
se na 4 a pul milionu dolaru Je
diná firma krajkářská Callia Co
ztratila za 1 a pSI milionu zboží
Dva hasiči D Clute a JII Bush

byli v ssutinách pohřbeni a někc-li- k

jiných poraněno Nějaký las
zdilo se Že celá Braodway vyho-
ří avšak podařilo se o 11 hod v

noci hasič&m plameny opaoova-t- i

X Odstraš oj (ci příklad pro nás

abychom neposílali tak lehce ctě
né a váženě staré spoluobčany do

Washingtonu podává nám sena
tor Christancy a Michigan Hod

ný dědoušek ten 65letý nechal si
▼ úterý pověsili jho od 191etébo

děvčete zaneprázdněného při
spolkové pokladně _

X John Dolanvrah kopce Noe
v New Yorku mi býti oběšen
dne 21 března Jeho zástupec
žádal guvernéra Tildena za pro
minou trestu smrti aviaic nepo
řídil

% V Ohio slavný senit přijal
aikon který splnomochoje důvěr

níky železniceCincinatí Southern
le mohou očiniti iestimilionový
dlah na město ale neptal se se

nit občanu poplatník 5 zdali dloh

ten chtějí převzíti a splatili
X Jednatel ivé železničních líaU

kfi odbývali všeobecný sjezd
Looisville Ky a usnesli se že ce

ny jízdy k výstavě do Filadelfie
nebudou anížený nic více nežli
25 procenty Hodlají pánkové ti

Jedným roiera přilil zbohatnout!
z všetečnosti lidské Lid vlak
orní spoř i ti dSkladněji a místo

aby uspořil 25 proo- - uspoří raděj
celoa výloha a zSstane pěkně
krišně doma

t Pani Han nah Stovor v Bow- -

doinham Me mi právo býti po
važováno za hrkínko stoletého
roko Narodila se roka 1776

skoro v tule hodina kdy velký

okresnira věaenioa
Vrchní soo4 slita IlUaoi z

stoa{a vrrheim oirns jmé
Bm Bret aarrht tnto jak p
tomý tak ntprvtdUvý rvaJk
nižší inslaare a vsaal láJka
Albrechta acwla neviaaýta — Z

tohoto roshod aa tl vrehaiho xx

da vyj imime nialedajici wlmi
srozaraitelné hlavni věty i
"Albrecht jeet vUstaikett pivo

viru a prodává své pivo ba sdy
a soodečky aaVl spolkově po-

kladně snadně daně odvádí Ho-

spoda nedrží a neprodává uké v

pívováře pivo na skleatr tak

aby se tam vypiti mohlo—Oněm

pán Srn kteří za přtčiaoa koapi

pozemkě k něssa do soakromího
o J pivovárů oddiloného tyta by
li přišli kdyl v chravou své
na pohovce ležel nechal a pivo-vir- a

nékolik klene piva přiné-

st! — Vit opačné adáaí faráře
Rosaa jest jinými výpvvěděnai
svědkě ajiltěno 1 onea dl ad-t--

opilý mezi kostmi s aeupíl
oným pivem kterým ho Albrecht
a pouhého pobotialvi ěastovai

nýbrž le jil před ti ca na jiném
místě pivo pil
Jest nade všechno pochybnost

le zákon nerai takový skalek

jako a Albrechta ten páJjhs&a
zřeteli aby za podobných okol-

ností tnBstal peoělttoa okaua a
okresním vězeaim O hospodě
se v tomto pád a ani nejedni a
do zdvořilosti kteroe Albrecht

svým hoetěm poakizat aeei zá-

kona pranic
Posve-- U ai někdo wvé přátelé k

oběda a častuje li je áliechulýva
viněni které erdee lidské
b l a 1 í a jtJi jeda a hostě ná-

hodou vínem rosjařea jii při
svém přicaodo mi snad pak ho-

stitel zavřen býti prolomí© valě
ho katapiiu jedaos skleailkoa

časiaje f — Nikoliv —takové vy
klidiaí zákona neni na svém mi-st-ě

—

Pěstováni viané révy odpu-roča- je

sČitelí mravu a národním

hospodářem taktéž tisaváni révy
aby a toho vino bylo Byl by to

trestuhodný peněžité pokutě a
zavření propuijkí zločin "pakli
by vinař ve svém sklepě láhev

naplnili pak svým huetiu v

svém domě a na sv3j slit k píli
představili dal ? — Kde je ale ně-

jaký rozdíl pak li aikWrý sládek
za podobných okolnosti uídby s

piyem představí ?

Toto rosho-lnut- í jest vrcha- -

soudní šěapkoa a rázným štul
eera do žeber pánm trou j-

- rva
ctářSm nejenom proto 1 itlvné
a ničemné rozho-lnat- i ok raí ao
eoadtt svrhlo ale hlavně proto 1

od plic pryč bexe viebo ohledá

jakťo v americkém fnict v í
zřídka s távi plné opravně!
moko jak a révy ik a jev car ae

nroti Ivastint temperenclářl a

pokrytci vSbec zvláště ale proti
lžím pokryteckého knéze bijíti
se odvaluje
Totéž rozhodaatf vrchaího aoa

da mělo ostatně již při obžalobách

mnohých hootinskýrh veleo jo
tělitelný a rozhodný i!ink ae

bft v něm praví vý%lvaí 1

dol $ čuá mUta lak avaaéh Um

perenčnibo zákona jenom na ho-

spody vztahovali se moUs a

proto fint {odobaé oh la tu by o

kterých se vý!ovaě o hipodJUh
nemluví neplatnými
Zákon ám v&be ettavi ve své

ajuvisloHts o obWh které o--

pojajlcí ná(Mje (ort)ým a olral-caro- )

prodivi ab divi ale m
koti svliitě o hostinských — JL

však vrchní sond vataaaj svým
roahodaattm lalo u4stavtc ai
kona výslovně aa howuaakébo
PH okrviuím sonda v Otlawa

Iilinoia odložilo e jil ia zakLa

dě tohoto rozhodnuti vrchutbo
soudu několik žalob proti hotttn
skýea v kterých tito pJtz cv y

obžalováni byli
Ať klouži ke zdraví páni ictu- -

perencUři £

Povstání v Ucsně a Herceso-vla- ž

Z Novcbo Ercegst 13 ted

(Od zvláltního zpravodaje "Nár
Lišta) -

O poledním boj Krstce pět-nes- ly

rozličné čaaopey velmi ra-

zné správy Jedni tvrdí le byli
poraženi Terci druzí ie a trpěli
povstalci porážka Ve své ta po-ledai-

m

dopUa jsem vim jíl peal
le bylo vítězství na atraaě pe-vstal- eě

Dne clei dodali někte-
ré podrobnosti' tomto eoji 29

prosince spoaoravali pevstaleí le
se vojsko turecké chystá aieobili

spilf pevnistky a roby v prě-smyrí-

Dsjpi zejmeaa pak pe-

vnost Nikliě Turecký spUal
bor táhl a Metokie araěrem ke

Krtat a aanei-ha- l aa poeboda
D bretji čásť zásob a tihl dále ke
Hrstci kaml přibyl veéer Zatím

vytáhli i povstalci od Plana ke
Krstci překročili pohoří Somai

odvůdostt ze Btaré síně ve Fila
delfii Pant ta těší se dobréraa
sdravf a doufá Je bode stoleté
narozenin slaviti s republikou ]

vesele a ve zdraví

X Roverdy Johnson znamenitá
osobnost v americké politice
zemřel dne 10 večer náhle m

pohromy utržené pádem
v domě guvernéra v Annapolis
Maryiandu kde byl návštěvou

Guvernér Carroll hostil jej a po-

zval několik výtečnějších osob v
mě-a- ě k obědu Po obědě trva-vší- m

do 8 hodin večer se pilo a

Johnson vyšel pak ven na dvfir

za potřebou Za chvíli byl nale-

zen mrtev na dvoře Celá spole-
čnost se zděsila — Rov Jehnson
byl rozen v Annapoliš Mad 21

května 1796 studoval zde práva
a byl připuštěn k soad&m 1815 a

prospíval co právník dobře 1817

přestěhoval se do Baltimore od
1821 do 1824 byl státním senáto-

rem 1845 byl zvolen do senátu

spolkového a za picBidenta Tay-lor- a

1849 byl v kabinetu vrch-

ním zástupcem spolkovým 1862

byl opět zvolen do spolkového
senátu 1863 byl jmenován vy-

slancem do Anglie vyjednával o

smír stran otázky alabamké s

Anglií který ale byl od kongre
bu zavržen liyl povolán
zpět a od tédoby lil v soukromí
v Baltimore

X K opravám řek a přístavu
žádá spolková vláda na běžící
rok od kongresu 14 luiliond do- -

aru Výbor o požadavku tom

jednající doufá že opatrným oře
záváním a okusováním zbyte-

čných výdajii bude sto snížit ob
nos ten tm 4 milionu dolaru

X Zvláštní odhaleni učinil v

Newburyport Mass spisovatel
James Pnrton který oženil se ne

dát no s mladou dívkou a po svat
bě poznal Že o ia jest jeho ne

vlastni dcerou Zákony v Mas
sacbuiMstls manželství takové pří-
sně zapovídají Pastor aby vy
hnul se všemu skandálu odstěho-

val se od ženy a žádá zákony za

odpomožení v nesnázi své již ne

zavinil vědomě

X Pobožný velice baptista P
II Summer v Brooklynu církev-u- i

hlava a rada a temperenclář
ii vy pil - poslední rok ani jednu
sklenku zapovězeného nápoje
ale vypil zs to 200000 dol které
dosáhl falešnými podpisy na
aměnkácb Bezbožní policajti jej
zalkli a bude souden teď místo d

pána boha od Škvajru

♦ Dráha Chicago and Alton

spojivši so a dráhami v Missoori

stoji teď tu co soupeřka dona vid
cích třech drah do Omaha a sli

buje mnohé výhody dovozní Ná

sledek toho nebude jiný 'nelit
snížení cen dovozných a lepši

obecenstva

X Kostelník Piper v Bostonu

který právě měl druhý proces pro
zavražděni malé dívky ilabel
Yoong kteri jak známo na ko--

stel ní věit zavražděni byla bjl
dne 10 t m vinným uznán z

vraldj prvního stupně

X Porota která zasedá y pro
cesu Babcocka sestává z 6 repu
blikánu a jeden demokrat slouži
li ve vojsku soustátí a jeden ne

odvislý sloužil mez! odbojníkami
jižními

X Z Baltimore vyplul nedávno
echooner "Sarah Ann" a byl hro-

znou bouří v Chesapeake Bay na

písčinu vehnán — Mužstvo se

hledělo zachrániti v lanoví a tam

vytrvalo delší čas při hrozné zi-

mě Konečně spozorováno by So

toto nebezpečenství a parolodě
"Champiou" který vysadil čluny
k ochraně onoho mužstva Avšak

čluny se pro přílišné burácení
vln ke schoonera dostati

nemohly pročež se navrátily —

Když se paroloď vzdalovat! poča-

la pravil velitel nešťastné uSa

rab Ann": "Musímo se nyní spřá-
telí ti s mýšlenkoa na smrt za tři

hodiny nis více nebude Nei
slunce zapadne jame v tomto mo-

ři pohřbení 1" — Několik mínot

po tomto vyjádření kapitána
Thorntona blížil ee chrabrý od-

hodlaný spasitel —V malém cha-

trném článku blílil se od břehu

rybař imenem Avery Několk
krátě musel tato odvážnou cesto

nastoopiti a zachránil tak deva-

tenáct lidských livotQ všech to

lodníka— Jméno tohoto chrabré-

ho rybiře zasluhuje věru zvěčně-

ní

X Winstow bostonský podvod-

ník přiSel k prozrazení Um ie

kdy! se blížili ku břehům Hc~

landska tázal se kapitina zdali

Hol mi a Amerikou smlouvu o

vydáni aločineě Kapitin odpo
věděl le ano To jej postrašilo
I nachal ženu svou syna a sestra

plouti do Amsterodamu a sám od

plul do Londýna kdel byl lapen

jest teď drlán v bezpečí

glii s parolodí „Stratb Cly de'
Parník „Strih Clyde" přicházel
z Londýna šel do Bombaye a o

Doveru vysadil lodi voda — Asi

Jednu míli od námořnické loděni-

ce vzdálen zastihla ho silni vlna
a v témi okamžení srazil se s pa-

rolodí „Franeonia a ohromnou

prudkosti Za 2 minuty po srážce

praskl kotel a loďStrath Clyde"
se potopila— Druhá Ioď„FrancO-nia- "

byla těžce poškozena zůsta-

la ale na povrchu Dvě vlečné

parolodě dopravily ji ihned do

přístavu Z cestujících a mužstva
otonolé lodě zachráněno bylo 11

osob a 59 zahynulo

J Senattátu New York přijal
jednohlasně zákon dle něhož den

ni dělnici ve službě města New

Yorkn denní mxJu 2 dolar & ta
osmihodinnou práci dostati maji

X Zele&ákS od přijeti zákona

peněžního poleúnI den v lednu

ubylo z obéhu za 20 milionu dol-

lar!!

X V Iovra zastupitelstvo přija-
lo zákon ku podporováni křivo-přísežtiic-lvi

obžalovaných dovo-

lujících aby mohli před soudem

svědčit! ve evfij proBpžch

X President podepsal zákon od-

kazující 1} mil dol na stoletou

výstavu Podpis ten ko památce
vykonal perem z křidla ameri-

ckého orla vytrženého

X P ditické sjezdy odbývají se:
Dne 16 února sjezdy přátel ze
lehika v Decator 111 a Indiano-poli- š

Ind —22 ůn v New liaven
Conu státní sjezd zeleniku 22

ůn v Indianopolia státní sjezd

republikánu ve Washingtono
spolkový sjezd demokratu— 23

dn v New liaven Conn státní

sjezd demokrata v Colambus O

stitnf sjezd temperenclařS 29

března v Ilarrisborg Pa st sj
rep v Hartford Conn st bj rep
V Burlington VtsLsj rep v Co-lumb- us

O st-- sj reu—5 dubna
národni sjezd černochu v Na-- it

ville — 15 května rep sj státní v

Michigan v Grand Rapid — 17

kv národní zelefiácký sjezd v

Ind národní temperenčnf sjezd
v Clevelandu O — 14 června ná-

rodní rep sjezd v Cincinnati

X V Newhouse Ind žije jistý
George Lochman který byl po
celém měs'oČka znám co nešvára

jenž nenechá nižádnou ženštinu
ať vdaná ať svobodná na pokojů
PotUvtl jej ale zasloužený trest
Dne 14 v noci byl přepaden 4

muži zakuklenými v loži byl
svázán a vy kleštěn Je teď ne-

bezpečni nemocen

X V St Louis činí se přípravy
ku {Dopraveni třech Vlacha kteří
zavraiditi minule Francesca
Palerma Poprava bode se díu
sookromně ve dvoře trestnice

X Telegrafická Bpolečno-- t "We-

stern Union uzavřela snižiti ceny
za depeše své o 20 al SO procent
aby obchod svfij rozšířila

t Utonulí Plachetník „PÍ o

ka" připlul do Nového Yorku a

sděluje utonutí amerického pla
chetníku W J UsfielJ který
plol z Filadelfie do Bremerhave- -

nu Floka potkala jednoho dne
bouřlivého plachetník bez stěŽfiu

sem tam se potloukající I poslala
lodicí na pomoc plujícím Ta
však uemebla pro výška vln při-

blížit! ze Tři lidé seskočili to

noucí lodě ale jen jeden byl za-

chráněn a dva utonuli Ostatní
zastali na lodí nejspíše dosti šit

nemajíce k vyakočenf Floka
držela se po celoa noc na blízko

avšak nežli nadešlo ráno byla
nebohá laď se vším co na nt bylo
zmizela v bezedné hlubin

X Čech Jo ei Výmel byl ve

alnžbě o Fr Urbine v Jrfferson
Ind Ukradl svémo pricijajcí
t325 a otekl v áterý Není do-s- ud

nalezen

Šftupka temperenclářtim

Při okresním soudu v Illinois

byl sládek Jakub Albrecht a pře
Čína tak zvaného státního zákoo

no tempereučniho vinným oznan

proto le několik pinB kteří za
obchodními záležitostmi do jeho
soukromého bytu byli přišli pi
vem častoval při černi jeden a

hosta opilý býti měl-Jed- en kněz

jmeném Rosa který tomuto ča

stovial přítomon byl denuncáro- -

val to til pana Albrechta a kladl
hlavní doraz na tu okolnost le
jeden hosta opilý byl
Okťesai soud odvolával ae při

odeouzeai sládka Albrechta k pe-

něžité pokutě a vězeni na ono

ustanoveni toho tak zvaného
státního zákona temperenčnibo
dle kterého prodej opojných ni
poj u opilým osobáno se trestali
mi pokutoa od 110 do 1C0 a mi--

Vydavatel „Pokroku Zá-

padu" pan Kdward Hosowa-terjes- t

zároveň vydáváte
lem a redaktorem anglické-
ho denního & týden nlholUtu
„Omaha Daily Bee" kterýž
to
7
list jest ncjvěUI a nejrozí I

širenřjSIve státu Nebrasce
a teSi se značné pHzm oby
vatelstva
Vted nedávnem upozornil

Časopis „Daily Bc-e- " zdejii
obyvatelstvo na velké neple-
chy které se činily v černoš-
ském salonu jednom zde v
Omaze —Tuto zprá u uve-

řejnil reportér jmenovaného
listu a majitel onoho salonu
Černoch R D Curry vyzrál
redaktora pana EdKosewa-ter- a

aby ono udáni odvolal
načež pan Rosewater mu v
editorielni Části svého listu
pouhou pravtlu povedél
Dne 15 t m počínal si

onen domele uražený čer-

noch R D Curry jetesjed-nh- n

černochem aa v 5 hodin
večer na pana Rosewatcrti
když právč sel z požty oba
ho přepadli na rohu "lSté a

Douglas ulice jeden ho držel
a druhý (D R Curry) ho
třískal tak zvaným zabijá-
kem (zapovitou olovčnou ku-

ličkou) do hlavy tak že se

nyní velice pochybujete jeho
uzdraveni má— Hlavu pan
Koewater'na jetlnom mUté

proraženou a jinými ranami
taktka osetou Tři léka-

řové jej oetrují a nemají
Velké naděje na jeho uzdra-

veni
Oba černochové jsou ve

véeni pod %~AJiÍ) záruky
kldý mČto jest velice
rozkradené a kdyby mel

pan Rosewater zem řiti pak
se jest velkých výtržnosti
mezi bělochy a černochy co
obávati
Pan Kd Rosewater jeát

upřímný Čech olétavý v

každém ohledu a zvlažte
včrnč zastává národnost če-

skou Jest on zajistéjediný
z nás Cechů kterv vydává
velký ansxlický tíeuní list
zde ve s(eojench státech—
Činnost jeho je neúnavná i

můžeme tvrdili že ftoživá
zde co mlaktor a vydavatel
velkého vlivu na veřejné
poměry a že se teM značné

přiznč která se nyní vřelým
účastenstvím se všech fctran

jev!
Mél-l- i by zetnřlti ztratí

Cechové američtí znameni-

tého muže na nčjž vsím

práven hrdl býti mohou —

prozatím víak chceme dou-fa- ti

že se toto neStčstl k do
brému obrátí a že zejména
nám Cechům tento znameni-

tý muž zachován bude!

Ctěnému čtenářstvu

Z mnohých stran nás do-cház-
eji

stížnosti že Pokrok

Západu následkem vydává-
ni ve středu pozdč pánům
odbřratelúm dochází pro-

čež se vidíme nuceny 4opčt

dřivčjSl pořáilek zaveatr a

oznamujeme tímto Že-'Pokr-

Západu' budoucnč opčt
v úterý vvcházeti bude

S úctou

Yydávatelstyo

Telegrafické zprávy

ANGLIE
Dne 19 ledna vyplula paroloď

"Palestině z Bontonu do Liver-

poolu kam dna 2 t m přistála
Na etti zipail tato loď a hro-zný- m

orkinem ztratila dva sto-

žáry a mimo toho jsou dva dů-

stojnici a několik plavci kl k služ
b Beachoprif

Časopis OltrTer oznamuje
le britická vláda zamýStf své v

finských vodici křižující loďtyo
aesilniti

- Dne 8 t m byl anglický par-

lament královnou osobné zahá-

jen Trfinní feS teti lordkaucléř
lord Carins — Po ph iteoí této
e£í oznamoval Doancsí miniatr

ie předloží přlitě smlouvo o kou

pení akcii príplavo suezkého k

schváleni
PJimsoll předloží aový opnu

▼eoý zákon plavební ?

Disraeli předložil sní vovnl
oi-vr- h

zákona dle kterého se mi
královna anglicka oa příité oa-gýv- ati
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2lav aiúá hode ed lida

vkpfs meákarntm fr-lv-

deaa p mňmíi vCcr atstsM

H ktréat iamv de Xt hoda vy--
uradmě právo miů haxlea páay
k tanci vi£i
IXi It d 1 hodiny evooda4i
IHaa CVipoMdao i vCr hr4
t hd v]N£&4 ěak4

kadhow

IMsiv alarmt

tpoidi Yýtsr

VeK - ISwV

S:iř he asaft tr ' -

ěeeáy vm a4aa tr~ra -
iiaé oW('
bea edkiada vy k
aa prao a rCI

časopis "devatenácté století a
ice a téžepří?inv
Princ "Napoleon vydal k voli-č3- m

v Ajacon na Korsice provo- -

ání které Ukto kouří: "Ctím
m Uf4tavn# r4HlpokilaK le

M nl ljpdn4 Te FrmTcii tořidek

pravedlnoul a svoboda— BuJu-l- i

avoVn pak budu také vždy de-

mokratů ké a pokrokové táxady
hájiti!"

NĚMECKO

OiKar nřroiK-k- ý dal vé Bvoleni

aby e prudké státní dráhy od-t- o

opily do upři vy liSe
lii-iaa- rk dal aáBtapťSni ti?me-ck- é

hse ve Vahbin)tono a Pekin-

gu roakaz aby vyslovili ameri
caé vládé po případe jejíma

ai-tup- d

nařinMkém dvoře díky za

lankavé p8ioleni ve prOfjeth
lodě "Anna" poiadova

nébo zadoBtiuřinení
V řtrti avé Kterou ručí v říŠBké

radž riémecké pravil BUmark—
raráit-j- e na císařornu AuguBto
k nelnu IUJziwill a na brabřte
Neselrode — že jiitá dvorní ctra
na která ailný vij v má {Htajmo

pracuje na jeho odstraněni % úřa-

du

HERCEGOVINA

Povstalci nehtl přijmeoti ná-

vrhy hraběte Aidráybo a jsoo
tMlho lláni nepodali e dobrovol-

né tureckému panováni

KÚRA

Jhkp h hrSz dopouitl ae ŠpanS-lov- é

na Kúbě aÍělaje jiotý kopec
právě da New Yorkn přibylý z

Ilavanj Popisuje popravo 10

oob která 1 mlála te dne 26 led-

na a adu Kl Santo Cristo jebol
majitelem je--t FranciaT-oGonzale- a

Arnao Pokod mohl zvěděti

pravdy stalo se ie otrokynS ji-M- tá

hrubě odmítla nellecbetné na
bi lnutí dohlíiitele nad a jelikož
l In daleko už s oěÍkem a do
hližitel napovídal majUeii tolik
IŽI o oaobS té le tento rozkázal

iby byla pMně bifem trestána
Ostatní otroci poukazovali na to
že tane se co nejdříve matkou

doufajíce že proto prominoto ji
bude bití Ayiak nebral ohledá
ani zhovadilý don ani zlotřilý
lidt ížitel a nechal je zmrnkati

O byla mrskána poro
dila dítko v nejvřtlím Btraoho a
boleBtL Její manžel a ffjiných
otrok & rozzuřili bo tak Ze chtěli

majitele ada zavraiditi Xenas
lezie jej zabili dobližitele jako
pa Armádo ilechetný don jak
o2 víme sdělil vojenskému velí

telstvf že jeho otroci ořinili
vzbouření za účelem politickým
že se chtějí přidati k povstalcům
a protože zavraždili dobližitele—
a slavné vojsko přiilo a poBtHlelo

jich 10 co z rád cA a buřicu— jL Uk
bo obrazu suďte na ostatní

SRRSKO

Dopiy do Vidné dollé hli
♦ají vítězství válečné strany v

Srbfku a jmenování Ristice před
sedoo tnini-tertt- va co věc zabez

pečenou Srbský Bořm odbýval

přet svým ukončením tajné seze- -

ni a uzavřel že a válkou pooze
do příštího jara posečká—Dále

byl zvolen výbor který nad vlá
dou bdíti daně ko předa vybírá
ti a při vypuknutí vilky papíro
vé peníze vydávat! tni

TURECKO

Z Vidné se dovídáme že kon-solo- vé

mocností ručících v Do-brovnf-

dozvěděli se ie britie
ké německé francoazské a ital-k- é

lodě připlují do připlavu toho
v několika dnech a Že loďstvo

írancozké též se sem odebéře

Iíakoaský kancléř hrabě An--

drány lidal pro hercegovské o--

prchlíky kteři se nachází na p&s

dě rakooaké bezjeřný prSvod do

jich vlasti a porta se zdá tomuto

požadavku býti nakloněna

!! zviáitoibo telegramo %

Berlina řiní e v Hovártsku a
Dalmácií přípravy vojenské pro
ten případ pak-l- i by e povstalci
zdráhali zbraně složití

ŠPANĚLSKO
Vláda rozeslala po svých zá

st opcích ko viem dvor&m důklad
né vyjádřeni se ohledne stavu na
Kubě Oběžník ten popisuje pří
řiny povetiní povaho jeho v&dcu

a opravy které se zavedoo ai
t 3 —~ - -noae povsiam a Konce ucel o

prav téch mi býti připodobnění
vlidy osad k vládě mateřské i
' mě udělením obecné svobody a

ae sihelaK abraai pli„i abraal !

scaoa Tam hv U aaceai e&- -

atiu své pMtavai V Wa Lun
l-- měl pokrottě vojvoda P
víov! proti Tarki-- a oa však a~

siop4 itus 24 m d bor Vt+

da Pt U atrpiii Turci wlasi
oteloě ztráty a tpíi do Křtí-
ce Rosami e uw sehoii 1 i

povstalci atrěÍ4 mnoho v buj

tirnťi aviak ztráty jvjrch miom
tak veiiké jk ndÁvala loíl
l'vri(" Z hdr Soíieové pXlt
30 mail Jdoáai Peka Pavlovic
č v fcwjji tomw jeiBt vWsa pwaž
k®4 podezřvlě Aviak chci p
dau ihned vvdftU Vvr
před bjaa diývali {vtItt
porada a Pcaw ty{ rvaWdaé prv-t- í

áwka ratv vyčkali Tsrky v

prlsmyka lmr- - Pvttlci víak
rozhodli prvu aěma Lak 1 Pao
j s nech 4 ti a prvu avéua ř~
svědeai bojoval P httvě bvli
záJelaici {ovuk£ li wahor-íe- ai

na Peka hv&s4i h a

zrády
Nyai sadská Pk lav!lví!
a lít? v ZíUub kdsl s

vThay ?ty po : k t třv
dí Pí- -! l iU a4

5) povtalv3r Koa7ně }li
chci íipoiMiti proě a)ktrě
čmpy U Kretce co porážka

pavIcě l%iy KJvl llaarvaá

{saroval le j? pvtiet m

svwrai vyrahi vw}ka k XWv

brviji a paévadl a pl setkal s
povvtaJci prhiiíl že je potřel a
ruzpráad T vše siaJo al
21 kudi p zmoěaéa h%4

Oid4ai itaUké lc prívl- -
a Saun aby ai vyčkjkk při
ebod výh dohrooolk& il
vaha vytrvalost % vil těcht tdt

jt v skalka elMÍvahodsa
LjbhralL2 opustí Hrnřviaa

a edeboře dv Bělohrada

Z Biy se sdií-íj- ! podakli
povstalci výprava proti Koatajis-c- i

tsrwké le m v Lak podaik Us
nezdařd Uahsajr prý

aá-ieďse- as

tuho JbJN do Záhř
b

Usrvrcviua byla V pwldaach
daech opei jeviltěm tah tví bfjl
jel trvaly od 1 aldo?Ltat
v okoli Trvhiaě I irvdai správy
potvrzajl 1 a trpěli Tarvi vvími
ciu-lao- poriika a le aeeftaii aa
bojtiu maolavt raaěaých a

tvých CU i iKtbrovaika do
Trebiai aacháat s v mo-- t po
vstalci IV" s dvbiá 1

pK v h)i 150 Tsrál a 5a pa
vtaiel asi nisai vjvda
eS Maxim 23aev£ Tarvi vypek
aeot a o}vnéaého potavaL

O poměrech heJharskýeh s pi-- i

IVL Cor- v- a Rafala: -- Pv

několika dal přichiai da vaieh

vilajeta mnoho vrtjka v teho dra-

há IV 1 tdvzaa che zde misi
str vilky saao arasila a

tdediti OeyvathtvB% jl st
jU aerLa atýraaéaakli tUdě
hk drahá phkeřt PrvhLLšeai

saltiaského frtmaaa ae ala nK
mi málo eotklo daaě vybr
ji hývab akraUcoatf a dcll
a Calthrade roakaa aby s aa
měsie otredU 50000 dkiU ia-a- é

Uředairi tarečti prodávali a
bohéma li-l-a vir Mráikit4'e
eiřadt drěhlv dhytk zkrátka
vi eo a B!aarl aJUaato V

skalka oaod národa hharkéW
ft velmi trjřhý

Hílas tVvwiirort" odldá v

poidela ISI v ehsiraésa ILá

ka sua hroy tarsekě v adasl
salm }iě pravil Porta hroai
černě Hře váikoa KJs chce

spravedlivě posvaU ehoviai
se čered Hory k povitá a I maw
aváitli i lij v Centé haf
a v Hereifvi jed a týl
airod 1 národ ?mhrk ♦

nomlie aai jeeak ael přáti
ai aby mohl rfopéti a

poe bratřím a 1 černá Hara
byle vidy představ iuiat sveěx
dy ttaěh národa a i jvmoaa tak
mile ae sathovavi Z trvhu p%r

měrt jt potavi čeraě Hsrr
amiisté velast ebtilaě a mUeme

právem říci rol mimo Turecko

eeíý avět ezaává 1 jste jednali
správně a ilaWjaě Nechceme

aai vspomtnati vraldéei v Pod-píři- ci

tU podotý kamy 1 e dř
stah kaáleti blahopřání ee v leh
vndmoci a di£ojě jdaáatČr
aě Hory T řecko jko vidy i
teekrite araěiio daaf aLhv preeA
sledovalo křesťany ni a vritUi
domě stín avedla čeriMMk Uor
I kailet M- - k slál a veliké ae
anáae Z to pak jílě ayal hrozí
černě Uř Aai Turecko ami
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t ěvěaa nárwdaimi loty Ltv
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Yie v dorěe porádaa a
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