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Nejnovější zprávy
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SRBSKO

Dne 12 března
Mezi Čařibradem a Bělehradem

panuje nevSle k vůli zbrojení v

Srbsku Porta st stěžuje že i

trestanci byli od Srbské vlády
ozbrojeni a Srbsko se omlouvá

že to ciní pouze pro bájeni hra-

nic svých proti povstalcům

Dne 13 března
Kníže Milán pod vlivem strany

války kloni ae vždy více pro vál-

ku a národ ni vojsko srbské ob-

drželo rozkaz aby bylo hotovo

vytrhnouti každé chvíle do pole

Dne 14 března

Bělehradský dopisovatel „Ru-

ského Míru" tvrdí že Řecko na-

bídlo utvořeni aliance pro výboj i

odboj se Srbskem a Rumunskem

V Srbsku panuje přesvědčení že

byť i Rusko přítomně jednalo v

souhlasu a Rakouske-- r přec pro-

spěch Ruska vyžadaje aby Ra

kou&ko nenabylo více pi ly na

jihu Srbsko připravuje se do

boje boje to níiuŽ spojen by byl

celý Srbský národ

Dne 15 března
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Washisotojí 20 březí

V Senáte povoleno bylo 150000

ku ubraleuí schodku ve fondu

pro vydržování Sioux IndiánS

Pak pojed oáváuo bylo o návrhu
dříve podaném potahujícím ae

na zakoupení části iaemi od

Sioux IndiánS V zátiipiteUtvu
navrleno bylo nžkolik: nových
sákonS Návrh podaný Atkint
eem aby odvolán byl zákon od

14 ledna 1875 týkající ae navrá

cení ku tvrdé měnř neobdržel

potřebný počet blasB a propad-

nul
N Y Herald rozřiřoral zprávy

o Bristow kteréž pří vyietřovánl
jemuž e Bristow dobrovolné po
drobil okázaly ae nepodstatnými

Ye vyietřováni poštovních zá

leŽitoatí přišlo na jt vo že udály
ae vieliké nepravidenosti a poď
vody při udílení kontraktu na

západe Ye vyietřováni se po

kracuje
Odbor pokladní obdrží během

toboto týďn 14 tun atřiba ze 3a n

Francisco a bude ae připravovat!
ku brzkému vydání stříbrných
drobných peněz

Cbarteston S J 20 března

Dnea ráno vypuknul tu veliký
oheň kterýýl množství domiH

ztráril Škoda pácí se přos pul
milionu a sta osob jsou bez při-stře-

a ožebračeni

kk SSozxgres

Dne 11 března

ZASTUP1TELSTFO— Výbor

pro povolování peněz odporučil

aby povoleno bylo 100000 ku

nabražení schodku pro vydržot
vání Sioux indiána —Návrh aby
pensijn! záležitostí odkázány by

ly odboru válečnému odkázán

jet přUluinému výboru

Dne 13 března

SENÁT— Jednáno o návrhu
Mortona aby zaveden byl jiný
zpQsob čítání hlasO ve volbách

pro presidenta a námetka
ZASTUPITEISTVO-- Podá-

ny mnohé návrhy místní dSleŽU

toatí — liaker t Ind podal rto
luci potahující e na jednotu a

národnost StátS kteráž byla za-

vržena Jiná rvsoiuce potahující
se na předutSt ten podaná od

fox byla přijmuta

Dne 14 března

SENÁT— Hokováno o návrhu

aby od 1 března přiltího roku

počínaje bylo služné presidenta
opít na 2 000 sníženo Návrh
tento nalezl málo odporu Pouze

Sařgent namítal Se čáatka ta jest
malá pro nejvyiiiho úřadtiíka v

soustátí a poukazoval k (omu ie
jest to tuuoheut rueně nežli mi

vyslanec aííglický ve jashingto-n- o

Návrh prosel 26 hlasy proti
20

'

ZASTUPITELSTVO — Kaa
aon navrnnul a o v vvuor pro ve

řejné stavby vypátral příčiny

ipatné ventilace a kteréž přifiny
mnozí Měnové jsa nemocni a

postarat se o opravení
Dne 15 března

SENÁT— Výbor pro záležitosti

indiánské podal návrh uzavření

jednajícího o vykoupení části á

zemí od Sicux indiánů

Dne 16 března

ZASTUPlTELSTy- p- (ieba-tován- o

o' návrhů aby povoleno

bylo ltJ0w na vydáni spojené
ražením a vydáváním stříbrných
peníz na místi drobných papí- -
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BOSNA A HERCČGQYI
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ROCNIK IV

CRETE NEB

ČENĚK DURAO
řký hostinec Táni hostina-leznM- i

vždy cVmvé Omahské pi-t-
o

llavatk$ doutníky a kule-

čníky DejnuTiitcb druha

~IC F 8TEIDL
letký #dlář obslouží krajany
ré vždy dobře jak se každý kdo
u něho dosud koupil ku svému

protjtfcha přesvědčil

M ČADA
Obuvník Kdo ťbee dobrou

trvanlivou ohuv za mírnou wdo

nabíjej nJfvllíví
" "

JOS KLÍMA
liolinkýt u nádrali Crete Xeb

V AKSAMIT
Koráf a kolir Maio Ato

CEDÁR: RÁPIDS

J J DVOŘÁK
COMMEUCIAL SALLOON

Xtjůpravnj! hostinec v mřalS

F DVOŘÁK
XjT$ti Imkf obumický xivod

VýrvbVy doroáct i saejtyblále-ri#í- i

hiřýf hodnu b továren vidy
u velkém TýWra

Za vie zboii m ruZi

Schuyler Neb

FEŠSH
tbot-ira- j viorky práce kovářské
Wlivtt a k úplné pokojenoiti
Tak dobrou a přimřrenS levnou

prícl iif-- JoUn-t- j nikd jinde

abotoriw-- I moískjtb odřvQ má

ita aklad látky a ftukna viocb

drubf i importované a

ruaj práci dobrou trvanlivou
a dl njiovřjlH b víoriS ta cny
mírní Střihání a uprávky lál
fe obstarají

W£lHOO
£upujt vaío zboží u

MU3SELMAN&CO
ve iU požty [o tanete vl nj-levně- ji

a íboil nejlí-pí-
i a tm vějí

ruajlt ftejvylii ceny

OmocMr k irodu v Omase
lydli lti rd liti a Harney ul

vedle Ukárny líoedra

CHELSEA IOWA
- - J D MUSIL
SťJlÁř a řetiienáK shotovuje

Tlecloy práíe ve avém oboru k

3phi5 fpakojcooiití Správky ae

bx obkladu vykonávají Za víecb

pa práci e ruí PříjXte a pfe
tvřďfte c (dílrS)

——— -y

Farma pro ději
olabuj(rí akr& kráanebo rov-iib- o

pozemko pouze 3 míle od
V SALINĚ CO

65 akrů vzděláno

Staveni prkeiá 16x24 a kuchyní
8x16 a v-- hospodářskými
iavt&uti jko sýpky chlévy a t
d vře v ňejlťpsím pořádku Stro-

mořadí vymizené přes celých bO

akru A na pří? pře 0 akrfi Jeď%

na a ejlep5lcb íarern ve vfikolí

Cena pouze 1200 doll
iioraťte ee na F Nedla

: CKRTE NEB

Farmy
pfOíjej a k rentovánj

ye WMconsin 3{iMouri Kansa a

v 2ibrf e (Jeny velmi laciné

HdVřt 11° Street

Hostincp ku koupi

Nížpaný nabízí za příčinou vy-
sokého stálí svého na prodej

ve FREMONT NEB
- i se dvěma nárožními loty Ioty
"

jsoi 44X130 dam 24X64 a desíti
ložnicemi nabte
podle hostince jest taníírna a

utkán konvké stáje na 20 koní
- Yí# v dobrém pořádán a ob-

chod v dobrém stavu
Cena mírná a větSi část kupní

ceny k cekání dle libosti

HUste se a r

JosVVieoner4

?42dzp) r rrmont Nebrasks

Ňejnovější obuvnický závod!

HENRY DQIILE CO

Maji ejlepií a nejvltlí áojo

BOT a STllEVICU

Za zboží m ruří

tyt 21Q Farrhan
r2z) Í2 a 13u!Mi

OMAHA NEB

:" ŘÍM í'1

Dne 20 března
Ministerstvo se poděkovalo

Signoru Depretes svěřeno sesta-

veni ministerstva nového

Sopka Veauv v Neapoli opít
vyhazuje

KÚBA
Španělská dělová lodice zajala

kub&askou loď "Octavia" nko-řisti- la

243 beden prachu 43 beden

nápoj & 12 beden kouli lOOflW
Sek 150 karabin a dvě děla i

Povstalci spálili plantáže San

Jose a Santa Sussana a pokoušeli
se též o plántáži Tignora byli
vsak zahnáni

Dne 25 února svedena byla
bitva povstalců se Španěly neda-

leko Yilla Claře Španilové ac

dvakráte tak silni jako povstalci
byli poraženi nechajíce mrtvých
i raněných na bojiiti

EOY1T
Z Afriky přichází zprávy že

Habei vede válku s Egyptem
Dne 7ho t m sveden zuřivf boj
u Goodias Armáda Egyptská let
žela tu v opevnění a armáda

Ua-beisk- á

chtěla ji vytisknout což

se ji vlak nepodařilo a musila

odtáhnouti zanechajic 5000 mr

tvých na bojiiti ztráta tato při-me- la

krále Habesského žádatt o

pokoj
V zálivu suezkém puknul ko-

tel zakotveného tu párníku a 24

osob bylo výbuchem tím usmrce-

no

ASIE

Mezi Japonskeit a Koreou vys

pukla válka Japonsko obsadilo

přístavy koreánské :

Přííiny

Nedávné události vrcholte! v

odkrytí pod platnosti sekretáře

války y nivratu vyslán ca asie--

ho % Anglicka pod od&vodctěným

podezřením podvodu a objevení
Šmejdí) Pendletona nejen e v

budily rozhořčení u vlech pocti
vých občanfi ony i zároveh po-

vzbudily k přemítání co jest pří-
činou poměrQ těch a kterak jim
odpowoeí Že Grant do jisté
níiy-- odpovědnost za joměry
tyto nésti muQÍ nenechá se popí-

rá ti Nesdílíme arci náhled že by
Urant byl zúmyslně dcsazova y

kabinet svQj muže o {tebi úplné
poctivosti a suoiehlivosíi přešved
cen nebyl naopak mýlíme ž

spiie jednal neopatrně a nero-

zvážně dbajíc málo na mínění

veřejné a noebtíc nikoho odsuzo-

vat! o jehož vinni přesvědčen
nebyl byt takovébo i veřejného
mínění již odsoudilo

A
ju naroa emer kterým se

brái oň i jeho stranici i nes

schvaluje dokázal ve volbách rg
ka lč74 postalť tu prán ti te--

hdejll vftdcové republikánští trp
ké naučen f a od doby té stál
fmabala se va strané republikán-
ské nevple proti větiině iěph
kteH tehdy v Čele atrapy atájy £

vělljoa vpliČ konil§ se ku tím
kteří skutečný prospěch I strany
i narouu na zreieit roeii ze po-
ctivá část strany rep v roku mk
nulém dosUla vrch dokázaly
volby v roce minulém Kandidá
tím republikánském při volbách
rosu minulého nemohu protivní
ci jejich veskrze ničeho vytý kati
a aČ demokraté taktéž s přiliji- -
li ajx dobrch kandidátu vystát
vth přede zvítězila ač na mnoze

malými větlinarai strana repubU
kánská dks to ie yětlina ná
roda al dpud báji zásad stra-

ny rep a d£ jí přednos posta-
ví tnv:' dňVr poio- -

bji y á kandidáty jakoatri- -
na druhá Odhalené dosud pod-

vody t řízení státním jsouí eice

j ku hanbi národa celého víak tá--

roveh mohou býu nám útěchou a

nadějí títf?bP) e &vi
se tak národ pijavic kteráž rpa

itvotnich suáca jeho asail a nade--

jí na doby r lepií pdbalen( %

uč:ní a mp%í uiotti mnohé a do

aaYf4n(cb tMc& rep eempžftými
a místf jejicb z%iisl$ zaujmou m

ové jako £tistovr Fisb Hoar a

podobni mužové pověsti bc záho-

ně snah poctivých a vlastene-

ckých _t -

Větlí vlak visy nel osobnosti
má aajiatá ayatem apb

i

jfVitA

?dy Spflj UM 'osaWány bý-

vají Vyjma ářadoíka kabinet
niob a některých jiných d&ieži-tijiíc- h

ůřadfi osazovány jsou o

atatai úřadyy rozdílných státech
na odporučení a pouze pa odpq-re-al

e&áorlk ajjiii tich

Jk iíroké to pola pro korupci
Senátorové iadno svoleni anaž
se arci odměnili ty ktehž ku avo
lani jim dopomohl peíttailc e pH

qm
"

na tuorstvojept ▼ bodov

cnosti 4 tak osazoyány bývaií

ářady podia acbppoatí njhní'
podle toho jak ae kdo vyzná v

i politických imejdách A ta oa- -

skytuje ae otázka adaodpomohlo

by ae ala tomu kdyby na zuíto
kandidáti strany rep zvolení

byli imahem demokraté Tvrdí-
me rozhodně I ne a za do lad

sloužil nám minulost demokracie
tak jako i přítomnost zvláit po
zorujemelt ji tam kde jest a vět-

šině Radikální a Ůplé pomoci
není než upíná změna systému

Nikdy ?

Nikdy neměli Spoj St tak ha

nebnou správu jako pod vládou

republikánskou!
Tak volají některé a demokra-- !

tických listS v&čí nedávnému od-

kryti podplatnostiBelknaa Jest- -

li pak ale oprav fmii dějiny lity
tvto k výroku podobnému ? Jestli

pak vykazuje správa demokratie-- !

ká buď z času kdy ve sprát i
Sf oj Státu měla vrc h a neb a dob

novějších i dějin stát& a měst

jednotlivých že by ářadníci její
byli korupci pojplatnoeli a pro
dejnosti nepřístupni t Nul přihlí- -

dněme drobet k dějinám
První osobnost která se nkm

tu nakytuje jest J B Floyd se

kretář války v kabinetu poslední-

ho demokratického presidenta
Buchanana Všeobecni známo

Že Floyd ku konci tvého úřado

vání a tudíž před samým počát-

kem války velkeré válečné zá

soby Spoj Státu d pevností jíl
nich zavéMi noc bal A kde jih
mel tudíž zásob hojnost a tak ta
válku byl připraven musili Spoj

státy zásoby teprvé si zaopatřo
vat! čtutt veliat pozdržen byl

proběh války a kdo ví kolik let
ta sama s příčiny té protáhnuta
kdo ví kolik set tisíc ŽivotS lid-

ských muoboli set milionu více

stála než kdyby nebylo zrádné-

ho jednáni Floyd Nechť učinil

to Floyd pro věc jižní aneb nech

stalo se tak z podplaceni {in ten

přinesl tak veliké ztráty Spoj
státům že právě odkryté nepra-
vosti vfiči tomu mizi o slin- -

Však j4ěme dále
Daniel Webtertna kteréhož se

častěji poukazuje co ua jednoho
z nalích největlkh státníku ne-

byl právě tak Čistý jak uáni jej
itvtopispi přdvádf řvdjž m

ukončení mexikánské války jistý
(jfardner požadovat a obdržel od

kongresu iiěkolik mitipna okliko-dn- ě

n( za zničeni jebo stříbrných
dou následkem války (jak udá-

val ač se puzdiíji vynašlo ie
vlastně nikdy žádných ueměl)
bylo velké xdezřeni proti Web
strovt že v nekalém tom díle pr-ťt-

fl

svých měl

Demokratický náuT'ck IL M

johuson obdržel 18U0O za to že
pomohl v kongresu prosadit po-

žadavek za přestěhováni Cbtcka-a- a

Indiánu do ind t&riorie kte-ríSl- o

poiadafek byl o 370uJ vet-

ší než býti mel Celá věc přišla
na světlo Yak oe k Yjflít?íY&ftf

4 t sekjrf tiř váky Ca za
čas 3 Andrew Jackqn—a tohoto
vzoru dewokralUkfih prldeu-t- §

O toa by lo vieobectiě zná-

mo žo úřadu svého zneužívá' k
dělání penéz jeho ivindle a po-

zemky v Michigan byly známy
veřejně a přede se mu nejen ni-

čeho netkalo ba on i byl kandis
dátem pro presidentví v roku
ISIS
A kdy i za času éboŽ Jac-kson-

pokladník Harri zpronevěřil ví
ce než 100000 doll cž za dob

tehdejiich větlí bylo poměrně
částkou ne) nyui p&l mdionu

propusti ( jej zcela jed noduie pra
fident a celá věc odbyla ae !m

Íe sekretář finanční z%oesl v kbl

hj : ''Zbytek ve prospěch Spoj
StátS IIOQUS W- -
Niatupník Harrtse Boyd maje

dobrý přiklad před sebou zpro
nevěřil více jak padesát tisíc A

když komisař Garesbe zvolej bl
k přlalaaU knih jeho a podání

zprávy 0ZDAt&0tal le skutečně
shíedal ie Boyd se zpronevěří

připojil vlak ku Crvi avft Že

aóá 0 mu bezúčelné jej sesadili

jelikož ai jf dosti nakrad t Pá

atjptpMK jeho acUoval prý by se

třeba ue přikladu předchadco
svých A Boyd zastal v úřadě
Přikladu takových mohli by

jsme ovéstt eelou řadu vlak ne
máme v ůmyslq tn cbtit (mU

omlouvit( Blknapa neb kterého-koii- v

jiného darebáka To ie za

dobdHvřjškh byla také alodě- -

jS nezměnil vínu zloděj & nyněj
ších aniž mula za : jakoukoliv
výmluvu sloužili uaorftkj pjteme
i f iloma Ie tÍícW takoví

plísně potrestáni hoden Chtěli

jame pouze tímto poukázali na
to že by mnohé demokratická li

ty rády čtenář&m tvým namluv

tMJí i tAn dem byla vidy a

jftvorm poctivosti a strana
repubVikánská strana podvoJn 4

korupce :

j :řVíábi takové jest arci směš-
né TOČÍ aktům- - Neboť kdežto
va výíe svedených pádech vlád

noucttahdy dero strana neučinila
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Za příčinou celných loupeži

páchaných tureckým vojskem po
hranicích ozbrojena byla zemská

obrana a odeslána k h ranícím
Vfera večer odbývána mintster- -

ská porada v niž pojednáváno po-

litické postavení Mysli se že

usneseno bylo aby pokračovalo
se v dosavadním smem pokoj

-

ným
Jne 17 března

V Srbsku nastoupila minister
ská krise za přiřknou rozdílnosti
v smýšleni ministra v ohledu vá

lečné otázky
Vídenské telegramy ohlaiuji

že vláda sbhká uzavřela roze

psati válečnou dan Ministerstvo
má v úmyslu vypovědíti Turecku
bez odkladu válku

RAKOUSKO

Dne la března

ťrayí e že lon Car los usadí

se v ilvrskem Hradci

UHRY

Peiť 11 března Od 7 do 9

března spadlo podél Dunaje v

pěti malých městečkách 521 do-ro- fi

V PeSti a Bndině nelze josud počet seauY&ích se'4om! ie
vrubně udati 400 ctvcrocuích mil

czirok3 hpuktoseno Ježto zákla

dy četných velikých doma podem

lety jsou musí celé řady doma

sřítiti sit pakli voda jeopadne
Ostrov Čepel byl H úplně zato-

pen a všechny domy až ua 10 jsou
dravými proudy strženy _

13 března Dunaj dosud neo-pad- á

Nebezpečí vzrostá Nových
50000 akrS polt a uěkolik vesnte

jest zaplaveno
ANGLICKO

Dne ]5 března
V minulých 24 hodinách řádila

(Je stfaín betuře Telegrafické
spojeni bylo přerulenp Mpohé
lodě byly ze svého zakotveni vy-

trženy Na dvacet uhelných lo%)í

bylo na 'JVťíl' uotopenQ

BEWIET
Z Bruselu uprchnu) pokiadník

tamuějií banky zpronevěřiv 6

milionu franko byl vlak dopa-
den a zatíen právě au chtěl aeda-t- l

na párník City of Paris aby
do Ameriky se přeplavil

Paříž 13 března Republikán-
ské časopisy vyslovily se vesmě
velmi ose pfwt práv! od Du-taur- a

sestavenému ministerstvu
Ministerstvu tomu prorokují ča-

sopisy krátké trváni fV

důud stoupy

Paříž )5 břeir
Řeka Seina dosud tQ4p4 4 do-

sáhla již výška jakou Killa roka
1872 V gt Mur jest 800 dom5

pod VOdOd

NĚMECKO
V malém městecaa tien při

Rýnu následkem dlouhých deku

sesula se země a zasypala Í5 domu

a 26 osob

Rietnark ustanovil a na toni

požadovati áplnpu náhradu od

čínské vlády za oloupaní n

tneoké lodě Anna" v líuskýcb
vodách Americká a Anglická
vláda nároky Německa podpora
je ?p :rí

Hrabě Arním obžalován jest a

velezrády a statky jeho budou
roo zabaveny

Dne 15 března
Jiouře kteráž tyto dny přeru-

šila i telegrafní spojení řiditel-stv-o

chtío opakování nehody ta
kové zamezit! učinilo jil potřeb
nýth kroku k poloien telegra-
fických drátu po! aemi

'

s Dne 18 března
U Iiatterbacha abolii % lel

xnicoi toioat přea teka U veoafi
privi an Tfak rsa něj ve a celý

vlak sřitl ae tlolu Z cestovatelfi

nezaebrai) se ani jediný Pfea
30 mrtvol již nalezli Počítá ae

že mrtvých bude přes 60

i
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!_ _ :rw TUlu v
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nar naauae it au bone ity {

kteréž sfva e neoat!{ni hned
lani sotva Že gaveraé ř NW
Yorkský Tildeu ačiail iabý po-
kut k odkryti Irtndli kaaitníh
Jíj hned proto za nejapMbtlej-šíh- o

k preoMenUUi pnbtatovalyt
nyní však v&či ket!i--f m iyava
iencmtem BrUtotf a a tt vlďuttif

že TiUn nepltl aadřje v aej
kladené ntlvi

Politické zprávy

Hesoing Rhm a atat vytl-kaji- cf

ČSvnové ringu kořa'
r Cřiicaiw pvtaveskl byli př4
aoed dne 17 t tn a přiznali vina
TOU

a

1'tipalUai Sa%klMSika d
bátu zasvitii8t bila 33 prti
Té blay Pře4s4a eaála f al

strái- - a 4vel(aby Písmís-back- a

do sněmo v ni sín vk těi

j

Ztttpit-!tY- v kůxe8 o--

mítnulo }dott za pndIoažeei
patentu na ilr{ stroj Jit+t ul
ěru čas aby monopol te byl

jednou zlomen

Wiiwonsinská Ietlatara mm

drnčila dna 11 t ta Bébea za-

sedání příjmuto bylo Slázákoai
Na dv k JI gavemer veto
Nejdi teiitějst a vleek aákoaa

přijmutých jct tta kterýatl od
Toává ae zákon Polteruv a pos
neeáává drůhim pávo eyf dj

stanovití

Bel k nap postaven byl {hi4 m
kojénsstvi d plv4 poiiriiaím
aoudut yelká ptvta jej do-
sud nedala v obžaloba aomajie
po upUchcatí Marsbe 4otat-nýc-

dSkaza
General Scbenk přistál v New

Yorku dna }9ho teíer

libo póvataleckého v&dce Ljabi-brati- ce

kterýž a Jetou avoo lOC)

mnia silnou do Bosny prodrati
se cbtřje' odTúrku taLnáo a ním

zajmuti jsou i vůdcové Petrovi?

Fuelaa Cesart

Nám5etek dalipa£ barop Ro-di-ji

ohl%Íuje své yládř ie qprcb)í
d hercegovití živou moci do Iler-eegovl-oy

Vrátí ti senech tí proto-ž-s

slib&m tureckým nevěří Jen

pod ochranou a v průvodu rakou-

ského vojska cbtějí se vrátitt ji-

ná? ne
Dne 15 března

Berlínský telegram londýnské
„Times" praví Dle dopisu Peko
Pavlovile kterýž povstalce ▼ bit-

vě a Mratovice vedl stálo v bit-

vě té }550 povstalců proti S200

Tarkuoi a orku vrátilo ae pou- -

QÓ Áo qacko 00 afiatalo na

boj tit i ostatní ae utopili a neb

byli rotpráieni oa vSe strany
Povstalci ukořistili C75 půlek a

Í děla
Pne IQ března

Povt4ni v Hercegovině ae

vzmáhá &est set Dalmatíncft

přidalo se k poTtalc8ra
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