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IZItAX Z2TH Zh I?OXSa
Tat výstava nebude na plody

umělecká a výrobky a drahote-nýc- o

látek jaká Orivnt na vide&- -

glicko navrhnulo aby porušení
míru válkou-Srbak- a proti Turec-

ku povalováno bylo za prušení
miru evropakáho ze strany Hus

ékaV

při soudu SpSt a pokladna vládní
musila nááti výlohy cestovní A

když by lo po konvenci odebral
se pěkná domu a sice opět na &

traly vládní ač soud dosud zase

dal Však pan Randa nebyl je-

diným podobným agitátorem Z

Lincoln přijel bCss Cunningham
Kennard a jiní a a jiných míst

se také někteří dostavili A jak

'

Vi—

svých schopností co manipula
tor volební podniknul i "děláni'

veřejného míněni o Fcmž svědčí

následující cirkulář oznámkováho

jednatelství kterýž rozesílán byl
demokratickým týdeníkům na

západě Cirkulář zní následovně:

J II Batea D B Locke

Bates Sí Locko

Óznámková jednatelství 34

Park Row

New York 19 květ 1876

Vydavateli
Pane ! Račte uveřejnili jednou

ve Valem týdenníku co čítači

látku přiložených pět poznámek
v tom samém pořádku jak jou

PaviUs tes jt 4$ stop široký
67 atop dloahý a 33 stop vysoký
a vysaameaávi p svo Ukkoa %

vkaanoa tUt boa Ya atřda pa-

vilonu jo velká & v kttrá a aa
dljahém tolt aanhJai hlavni Ča-aopi- ty

Spv Slita 1'okvky a
stoik Uji aavšltvovatcllm k

apotřtbenL V přihrádkách po
obou straaich slaá aaléaají
snad veškera čaoply která v rk

a tkkaoa (Přikrádá
P Z 1M iialo 41Ti) N4 loaW
síni naUaaji a dvá chodby kte-

rá v malá aváUá pokojíky rod- -

leny jo v který h s atoiy po-

hovky a fit ca ka paai j po
tlebaé aathiaL
Pokojíky tyto jw p G P

Rowrll A Co poaz pto "2vra-lii- y

saříaená

Nejnovějií 2právy

Kiuiv C června
Kol-U-reno- velmocí za přič i

nou v ý hodní otázky budo teod
bývali !í'lf pán

Walů fi tou C června

Impcac-bmcu-
l feouj IMknapa

odložen k červenci

Londýn 6 června

iW-eŠ- c Berlínské oznamují le

turreký voj jet u Vidina a oče-

kává o kažJou hodinu ie podni-kn- e

útok na Srby kteříž jou v

záaekách u Lasnice

Viděli 6 června

Praví selo uzavřeno příměří
t% C týdní mez i tureckem

hereegovskými

Chicago 6 řervna
Nova volba mayora vypsána

jest na 27 t m Oba maj orové
baJoa kandidáty

New York 6 června

Všechny čelná časopity vyja

dřujl se že Blair předložením
kongresu zadržovaných dopita
vyrval nepřáteiam tbraíi ruky

evé přátele a Že má tak
dobrá vyhlídky na nominaci jako
měl lú tím

dencA táhnoucí eo po celou dlou

hu řadu roku a vyzýval která

hokoliv ilťu:i kongresu vy znali
zda by lo by mu uiilo aby dáaa

byla u veřejiio-o- t taková vybraná
{jut dopinS KoiuvnS vynutil a

výboru vyletřov&cího vyznání
lo jií před několika dny obdrželi

odpováďna dotaz avBj k jednomu
avedkovi (Caldwellovi) v kterél
odov£di Blaine jett úplná o? i

šiřin od vieho podezření a le tu-

to odpověď zamlčeli Předložení
cth třeh dopisS o kterýchž tak

atraŠná váci byly domyšleny rá-

zem zničilo viechny theoric že

by v nich bylo něco co by Blai-n- a

zdrtilo Čekáme a napnutoatí
dálií vývin ichcto vyíetřovánt

JJ Preaident za&lal odpověď do-

mu zátupcú na otázku jakých
opatření učiněno ku och ran 5 A-me- rit

kých občanu v Turecku

Oznamuje že 12 kv obdržel se-

kretář Fih zvřť od vyslance
May narda v níž zroínžno krátce

nejokoju v Soluni a oznámeno

že obSaná žijící v Cařibradu a

Smyrná žádali vyslance za ochra-

nu Sekretář Iíobcsou na to vy-

dal rozkaz aby válečná UkT Fran-kli- n

ležící v moři středozemním

bez odkladu ploula k Caři hradu

Jediný z§ stroji iu e£í!íí sí viztH ttiísj kíi lesttř-b- a

rtaeaá tsú plitía
SEKÁ I YYÍÚ3Í C:iU tízht ZEL£K£ R£a SCCHE

Mi místa ihmt pco t4i tíiačea prou il ayUii kaa dtlll prvw kcwvisa dTa draiyllarvtrl a ae : atro -- 4u" a "S4 cíi #
Pt UWi viaal saáiM př vaaý av4lc4 llumrs aa kfct-r-jl
t avázaaá a ky kWio a kJyl

i--- j Jz aa kaks ao
Mm pohnauea nadao aJid Tlam aštli a 4c jdaWčlaaatdtl ai0ak

Zlar a iakým a jtUl AtUMS A nXCU Uaavtxru jtWaphkUiaý v d:aařk f4ua aáJhalk Y kriUlm £aatal a tak
roaikl aa4aaaa tak ipiai aaaaaým 1 víí&i pvaváa aa

NUrÍEDN£ji IIA&YESTEH NA SY&T&

Prcdátá st it vlecli ižtiitíí sisteck v ce!éa zixiL

ĚLWARD

ITeyedncdučsi

Kejtrvanlivějéi

Nejlehčí v tahu a

ITejleíiGi li rizeni
ze všech HARUESnÚ na světě!

skou výstavu poslat! mohl a jaká
monarchická státy evropká vy

rábíjl nikdy tak bohatá jako
byla výsUvaLondýnakáPařižaki
neb Vídenská -- sa to ale pledči
zajisté co se průmyslu týče vle

chny ostatní
V každém i v tom nej menším

dílejevidáti americký prSmysl
Zde není třeba jej vychvatovati
ono se chválí samo Od ohromného

paroatroje ai do malého Šroaba
neb hřebíku je viděli sraSsost a

praktičnost amerikána My sto

jíme zde před livoacfmi oicá cá
kánu velkého amerického časopi
su Ta u

jména a nápis zbyv
tečná nebof každý který trocha
zná pramyat pozná aa první po
hled industrii americkou nemo-

žno změnit ji a jiným národem
Francouzsko nevysnamenalo s
tak jak ae dalo očekávat tál Náo
mecko ačkoli se míatnoeli jeho
kaldým dnem víc naplneji z&

stane v pozadí
Ze se těch tak zvaných "zvlášt

nosti" na výsUvá doU na! trati
bude nepochybuje zajisté lidný
Jest jieh mnoho kteří význam vý-

stavy nepochopuji povalujíc jí
za sklad "zvlišlneeU" Tak na

př šlo několik bodrých venkova
na s Bedford County v Teueeeta
skrze Iouitville majice v úmjala
několik těch "zvláštnosn Tysta-vi- li

Mezi tčmi vynikal svláštá

jeden býk jeden mezek jdea
kráva a ovce Býk jett S roka
stár a je skoro tak velký jako
slon neboť jet 1S pástí vysoký
a váli 5115 liber Jetoanadtea
nej větší býk na avtiá Mezek je
černý a sedm střevíci vysoký
pro mezka to výška ohromná
Kráva lni jen jedna za liti no-

hu a na raÍMř kde by druhá býu
měla nachází ae ohoa Má dvá
vemena ačkoli nikdy tele a+
měla dává přec velmi dobrá mlé-

ko Ovc j pcliuohá
Ti statní venkované jsoa toho

náhledu le jejkh "ztláŠtaoati
budou obdivem ceíá výatavy a
budou zajUlá na nejvýš překva
feni nebudou li přijaty Pak
ae vrátí domů a bu ka svým řá
tělům plni zlosti vypravovali te
PhiladelScká výtava není atc
uěl humbu- - některého
Yanke? by mohli chudý lid jak
se patři odřít —

K nej významnějším bttjotáaa

výstaty patři aa jistá iřt bdovy
slátal jmenovitá budova hlavni
Vše co ee výr vlády její opat
tření zařízeni a Číbm4Í týká j
zde zastoupeno Co přiklad jak
jednotlivá oddíly zprávy jc za

stoupeny nechť nim slonit zprá
va pošty Zde je tedy pwšlovat
úřad a úplnou ob! ahou a v a#j

elegantnějlim aloh jkřita Na

velkých tébuUch vidime yiechay
poštovní známky která kdy eaw
atovali nebexiatají veškerá dra-

ky poltovnich pytiazámkl a po-

dob veškvrá poštovní ca4y jaoa
ua capich udány stará a nová

poštovní vozy vzory poJjiv-nic-h

budov a t dL

Taktéž j a vejeaakfm oJJtle-ni- m

v kterém i parai stroje k
vrtáaf dři vystaveny jV
Sbírka neroeta domácích avU

řat a rostlin jest fodi v uhodná —

Ta je vidi ti vycpaného moBkébo
Ira který doaahsj výii velkého
slona smiplaiy a Floridy po-

dobají so co do vehkoau indickým
netvorům a U d
Tál nacháai a ta tWee a tisíc

vzorků která a pateatal elEe
sem přiaeleny byly Vldaao
i v státní nemocnici ateji f]4ina střiži jkáai aaivaoat ve
která vái nepatrná a Wacvaá
vedle krásoýth a podiva hodaývh
vystaveny jaoa člat na posorva-t-i

dojem velmi plízaivý Ygdá-)a- n(

poddáatojaíci eoa pohotová
podali vysvětleni o tá aéb oné
váci v obota vU4alm alivna
Z ade hll jentrilaWattgto

na jeho meá jeho {id!e{ polál
nářadí nechybí rozumí e aaato
seboa

V krátkosti amíatme jIiá o
oddálení parních stroj a vktrrfa
aa nákferí KW Yorská liaty
tiaknou jichl attrotypova# tor--
my aa aaallajt a Nw York a
Ta s sim {todivi vlhkfj]tá

list X V Ttmea která aa tm vek
kám Waltrovakém trvji tiakaa
dála iil Jf Y Herald N Y 8a
itd S raním vlakem který o
pátá hodiná t N T priiiidí pli-jdo- u

tál ony aureolypal deaky
která byly jil v NYoúéiáaá by
ada jetti J+dnoa fii srtm c
becMtva otltkai-t-y byly 2i#
tojf til maoho Ital a pamích
stroj 3 a nejvýtcčaJiíích totárva
amerických
PlalaQs nim podívali

na pavilon taaopitmva Jiio
poloha jsxt aa Paonuia Av- -
va4'a t:L vo4ž]~ jrrl
tr!iti cirsa UtztaCU v_:

BULIIARSKO

Londýn 5 června

Dobře ozbrojení dobrovolníci

přichází každodenně a Ruska

Srbska Rumu í&ka a Černé hory
a pomáhají řídili povstalecká tá-

bory

TURECKO

Londýn 31 května

Časopisy londýnská maji obšír-

nější zprávy o sesazení sultána
Ministři sultánovi sami vypraco-
vali žádost k sultánovi aby sřekl
se trůnu nechco-l- i doliti ae pev
zdvižení lidu Tuto žádost poda-
li v pondělí a sultán slíbil Že si

to rozmysli V úterý táhlo něko-

lik liti dělníka v jich čele aofto-v-á

k serajlu volajíce: MPryč s

Abdul Astzem alf Žije Murat !"

Yojsko nekladlo iádný odpor ne-

majíc patrná žádných rozkazů
Murat zatím vyveden byl z domu
v kterémž jej Abdul dosud věz-

nil a prohlášen v mešitě za sultá-

na Sultán Abdul Asi z byl poz-

ději násilná odveden do paláce

1 června

Pokladnico sultánova byla ve

prospěch státní pokladny zabave-

na Nalézalo se v ní 100 milionů

dolarQ
2 června

YídčLoká depele tvrdí že vše-

chny velmoce i Rusko uznají
Murada za panovníka jíl přiití
týden

Caři hrad 4 června

Úředně se ohlašuje že sesazený
sultán Abdul Asiz se dnes ráno (v
neděli) zavraždil v paláci svém

přeřozav si nůžkami žily na obou

rukou
Z jiných pramenů se oznamuje

že zavraždil se sultán dýkou
Porta připravuje velmi iiberál

ní ústavo kterou v brsku pro-

hlásí

FRANCIE

Henry Rochefort leží nu bez-

pečně nemocen v Žeevá

ŠPANĚLSKO

Protestantská Škola v provincii
Pauti vedra by la a rozkazu mini

sira spravedlnosti zavřena

3 června
Na Kúbu bylo posláno 700 mu

Žo vojska

RAKOUSKO

Londýn 31 květ
Yide&aká depeše oznamuje že

koluje povřsť o možném odstou

pení AndráSiho na jehož místo
Trautmannsdorf dosazen býti mi

NĚMECKO

Nová konference ohledná vý
chodní otázky bude se odbývat!
mezi zástupci Německa llakoug- -

ka a Ruska a sice v EmŽi

ŘÍM

" 1 června
Gen Garibaldi vzal si na měaic

dovolenou a odebral ae ze zdra-

votních ohledů na Kaprru

Jak se dělá veřejné mínlní

Nejsilněji! a jedinou zbraní

strany demokratická v táto vo-

lební kampání bylo a jest četné
stálá opakování deklamacf o spo-fivo- ft

a opravách tak ie by ai

člověk uysliti musil ie celá ta
strana demokratická ae samých
pocti vca seatává Viak kdyi
přišla řeč o kandidátech presU
denttlví byl Tilden ten jediný
jemuž se jakés takés zásluhy o

opravy přiřknout! mohly Anii
bychom chtěli zásluhy Tildona
zmenšovat připomeneme pouze
to že xa obrovských IvindlS
Trfdeda et conaortea byl tento
vzor opravcfi předaedou státního
výboru demokratického Y New
Yorku a co takový zají ti aezná-me- n

byl se všemi těmi provozo-

vanými ivindly A ie vystoupil
co opravce ai tehdy kdy švindle

ty odkryty byly republikánským
časopisem N Y Times a kdyl vi-
děl le moc Tweedova zlomena
bude Kdyby byl býval opravce
se zásady byl byl xajistá vystou-

pil proti Tweedovi jil dříve vlak
le mlčel jest podezřelá Rovněž

podezřelá jest jeho pozdřjší vjr
stoupení co opravce kterél po
nechává dosti v filé doměnce fa
ttrým vystoupením chtěl Tilden
dálatl 'politický kapitál a raziU tj
cestu ku stolci preaideatskáms
Od té doby co vystoupil co kan-

didát presidenatví anažil t f1
pi rsáraými politickýeii
cbdržeti pro aebe vltlino ůíltf
l (lni weleciioneroTal" A tly
Í9trl'l círa a vynetil aí oicicf

jednali při volbě o tom podali

jsme svého času zprávo Však

tak jako zde nedařilo so jim po
celám slátá Zde našli aice dosti

volných nástrojů dosti prodeje
ných lidí kteří aa sklenka piva
za přislíbení výdělku za dobrá
slovo a neb i za peníze nechali

se od nich koupili Ne tak vlak
na venkově kde vlastně jest já-

dro národa kde poctivý rolník

jsa zároveň plalitelem daní ne

hledí na to zda) mu nějaký
okamžitý malý prospěch skýtá
nýbrž přihlíží k tomu aby bia
sem svým přispěl ku zvolení zá-

stupců a úřadníka poctivých ve-

da Že pouze tím postaveni svoje

polepší a že by mu nějaký ten

okamžitý prospěch neb výhoda
konečně přišly draho
Toho se taká strana tato obá-

vala a aby tomu předešla počala
plány své prováděli již V roku
minulém Když sešla se v loni
na podzim konvence rep za pří
činou nominace kandidátů pro
úřad soudců nejv 'souda st Neb
viděla strana ta že tam má větši-

nu a tbned učinila první krok
Usnesla se zvolili nový státní

rep úettřední výbor ač tato po-

vinnost teprvá letošní konvenci

příslušela Tento nová svolený
výbor aby zajistil si většinu v le-

tošních konvencích usnel so

znovu roztfidti rozděleni dele-

gátů a to sice tim spůtobem lo

počet delcgátS zmenšil v tako-

vých okrenách neb okmích v

kterých opoeiei očekával Toto

jednání ringu v konvenci minulý
podzim i nové rozděleni počtu
delegáta bylo tak pruivitnf
tak na biledni le každý myslící
člověk kdo to pozoroval seznat!
musil kam to míří a tím c(lcna
jen oposico proti ríngo A tak
stalo sci žo kdyl o konvence
statní vešla ring ic svému úžasu
shledal Ie jest v menšině Voli a
státního rep výboru byla z ruše
na a zvolen výbor nový a mnlú
kteří CST?dídnř jsou co odpůrco
vé ringu Uvádíme toto vle aby
svláítě čtenářové naší zde v Xe-bras- ce

pen bopiíi situaci politici
kou Na jedná straně namáhá
se úsilovná llitchcock ten samý
llitchcock kterýž bezpočetná ob
viněn byl Ie si úřad svůj nynější
zakoupil za 20000 do! aniž hy-

by 1 vstavu toho obvinění popřít!
a neb anii by se byt snažil aby
ti kdož tak tvrdili před soud po-

hnáni byli a tak sám so odsoudil
a s píra namáhají $e veškeří £ř&J
nící a jich přátelé jich! chlebíček
od Hitf hcocka závisí aby znovu-zvole- ní

jeho dosáhli Na druhá
straně jsou mulové kteří stoji k
tomuto snalení so v přímém odt
porn osvědčení poctivci horliví

republikáná kťyři vidouce zhoub
ný směr ten mají na zřeteli pro
spěch národa a strany a sňali se
povznést! opět slavnou starou
stranu republikánskou na stu

pcR poctivých snah na námi stá
vala Jame nyní na začátku bo-

je teprvá první potýčka svedeš
na a pik)j nám "sdar národa t

strany na srdcí lelí motimt ae za
všech sil přičiniti Nepřítel jest
Činým neúnavným a obezřetným
na straně své mi celou halda usi

lovných pomocníka kteří ničím
se nenechají odatriiti kteří po
stavení cvébo a moct a všech

prostředků kterál se jim tím skf
tají použiti dovedou a pře to Jest
třeba aby všichni upřímná a pot
cti v 5 smýšlející v jednom liku
stáli pevná př sop24 ebv majíca
na zfeUU prospěch všeobecný da
lednoho se fúčastnili v nastávají
c(m volebním boji a nenechali aa
svést! nižádnými lichými slovy
neb sliby Proto jest zapotřebí
aby al přiblíží m opál volby
před báloá (kaukusy) v tuhni se
zúčastnili a vyslali ae středa své- -

ho muže spolehlivé muže o kte
rých přesvádbnl Jsoa ie dtváry
jrjiuu nezneužiji Besnamujea tif
nyní nsle čtenáře v Nebrasca

politickou situací v nalern státu
a budeme míli ještá častěji přil
žilost o ní promluvit!

I Proti všemu očekávání prodlu-
žuje ao dohotovení PhiladelScké

Výstavy tak le teprvá r n)kol{-k-a

týdaech aplná totli ve vlech
avýcb listech dohotovena být!
mfiže Nedostatek dálníka kt-rám- u

ae pro fcida níse odpomo-
ci nemfiie1tonl_ áikody které
převoz mBcLích výstavek pTsd-nl- tl

k po aoi txlt yc-- 3 rro
íliicjl jiou tlivel i Z- -zj r--r

dfihotovepl d~?a4vý::svy

-
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číslované Neopomeňte nám zas

sílali list váš po čas u veřej no vá-

ní Čítejte nám $350

Připojujeme poštovní kartu
Pakli přijmete neb odepřelo ná-bid-

naši poznamenejte to na
kartá a zašlete hned zpěuNábídka
tato jest jediná kteráž učiněna

býti může a s uveřejňováním mu-

sí se započít! bez odkladu jelikož
není času k dopisování

YaŠi oddaní
Bates íl Locke

Přiloženo jest pět puía' z

richž jeden na ukázku uvést i

chceme Zniť následovně : "Ča-

sopisy na západě i jihu skoro

jednohlasná vyslovují mínění 2e

ku vítězství v listopadu jest za-

potřebí zvítěziti v New Yorku
a že Guv Tilden jest jediný mul
kdež v New Yorku zvítěziti mů-

že A jelikož jest to míněním

všeobecným jest nominace Til
dena zjištěna"
Ponecháme panu Tildenu tu

Čest že jest výborný volební tua

nipulator a že zná Cesty ku dělá-

ní veřejného rníněni a dovede

jich použit Však sdá se nám že

by takovéto dělání veřejného mí-

nění nepodniknul muž kterýž
by byl opr&veem skutečným Že

nevynakládal by množství peněz
na oznamování sebe kdyby no

měl v ámr&)u nfchraditi si je ně-

jakým spŮHobcm Na kaldý pád
vrhá tento krok Tildenův špatná
světlo na jediného kandidáta

uoprar"

Republikánská strana v Ne-bras- ce

Jii něVorále poukázali jsme
na to kterak lepší Žíif?í CtranS
republikánská stále více "piily
nabývají vytlačujíce livly úřeiU
nické livly keruptnf kterél stra-
nu skoro na pokraj zkázy zave-

dly Poukázali jsme na zlomeni

ringu kořalečnibo na nouhlai s

jakým směr Bristowa od čeU

ných lit3 republikánských ae

potkal na odsouzení republikán-
ských provinik-- veřejným mí-

rněním ve atranS samá a na usne-le- ní

mnohých rep konvencí 8

potěšení ta můleme též konstato-
vat! že i v Nebrasce mnolí so l
dy poctivých republikána le
mnozí kteří až dosud byli neteční

počínají uznávali že musí přilo-
žili ruky k dílu a provésli opravy
ve straně samá nechtí-l- i buď do-

žiti se ve volbách příštích poráž
ky a neb nechali opět pře vládat i

iivly komptní Toho jest nám

patrným důkazem poslední kon

věnce státní ve kteráž ring úřed-

nický doložil se úplná porážky
Straně úřednické v tomto státu v

jejímž čele arci stojí senátor
llitchcock jehož lhS ta letos vy-

prší jedná se o to aby llitchcock

byl zvolen Od jeho zvoleni zá
visí chlebíček-několik- a set úřed-
níků a ářadnfčkB a ve všech těch

najde llitchcock volných nástrojů
a spolehlivých agitátorů a pomoo--

Uníků A jejich síla není tak malá

jak by se na první pohled zdálo

jsouť tu ppitmistrová kolektoři
a doblilitelá rozliční iřadnlci

při pozemkových úřadech a při
soudech 6poj St a mnozí jiní
PřipoEtemeli k tim opál jejich
osobní přátele příbuzná a přízniv-
ce vzroste pečet tich jicbl osob-
ní prospěch s prospáchetn sena
tóra souvisí na nemalou částko
Zároveň musíme uvážiti i to že

stojí jim viechoy prostředky po
ruce le mají jil jakousi organič-
tí pracpjípe k jednomu cíli Ie

jsou po celém slátá roztroušeni a
konečná le so iádnýoh prostřed-k- ů

žádných cest nettití aby cíle
aváho dosáhli Mnozí a nich

jsouce ve službě Spoj St mohou
jeaditi a jezdí na účet Spoj slátá

jiaí mají svobodné lístky a pakli
jest zapotřebí cestovali sem neb
tam t zájmu jejich nestojí je to
nic Mohou býti vidy po ruce

aby pomohli "řídil" kaukusy a
konvence áenoi příklad vidíli

jsme ade v Omaha Ring úřad-nick-
ý

potřeboval k volbám pri-maarn- ím

agitátora českého i ob-

jednal si sem pana Bandu a Nic-brar- a

kterémsi slíbil za pomoc

jtio místo v pozemkováta ůřadS
W Niobraře Aby se sem pan
£iada dostal pákni oa karafy
C-- :j- Cm5 Q to fcylo Ukiél po
atxrXao Eyl Typein co porpío

j fit ntu uiMM rJaia ntt fct!l a i tri i Ca % ixLx í
! '
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Frantiiek Palacký

Yšechay čeaká lty třta!
ivahy o atarli Palackého a i

pochyby ie zpráva ta vyvolala
zánasttk všad kde }m ?kl
ardca bij Krajaaá aU v Ca

eago oavádčtli aa aov 1 Um a

jea Um vlattaá jt střed čtchS
Dali aa jevo svij airmatk tp4-sobí- ci

zajUtá dllAjaýca Na
oboa Mnich čVakýck a aa aao
hých budovách prtválakh vlály
smuteční prápory a svolány Mhl-z- t

za přUiaoa ováičai záratai-k- a

nad ztritaa jta!oa2'':iW
badittle a avj&aakwatiSjttL dV

jeptoc čmk ého aárvda lřk!-d- a

toho nlaUdovali bJ Iwjj-- o

chyby i uaUtajiai kiČv%hová
n vátrw počta bydlí Nc Yr
ská litty kakoacisvá ávahy f iUj

--PUkat bdca TlivhuKKl
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svá aaoIatMli aby jm af&
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Politické zprávy

]] RoauiJoiUta eenátu lo mi

jrivo soudlti Belknai rozhod-nal- a

xaruveFt dlleliti otiika : le
totil úřadníci mohou býti impea-(bovi- ni

jro kkutky kj achané v

ía úřadování i po avéni vylou-jen- i

a úřadu

(j Bývalý iirjvyiái poitfuItr
Crewey tyl v)itfován víbo-re-m

pro posty a pc5tovní

Upíral mnoké v cti ra vino mu

kladené a za d3kaa vytasil ee fco

aápikarui a liotmatni ku jitbl
prohlídnuti bud zapotřebí nej-

méně týden Ku mnohým nepra-videlnoate-
ui

při přenechávaní
mlour na dodáváni jot aa při-

znal vymlouval vlak ?e t ne-íno- hl

pomoci ie nátlaku aenato-l- i

zá4lu]a nemohl oddolati

(] SvSdeclv f kteríl vydal proti
předsedovi doma z&atapca Kerr-ov- í

llarney Ie totil od něho

přijmu! 150 dd za docílení úřa

da prOy:iuobo jeho přítele oká-

zalo f býti dla vieho nepodstat-
né Hvidttk llarney prářknul do

bot kdyl mílo přijít k vyietřo%
rání podrobuejlímu a jak zdá

jt v celá té vet i Kerr nevinen a

píU 9 múle aoudit ie llarney
nám ty pn(ze přijmul a do kapsy
vtríil

(I Yyoí kající otkané Chicagltí
#ili minulý pátek v Grand

IHm-íÚ- Hotela a zalolili tu klub

který i přiZiniti m má o nominaci

a zvoleni Hritowa

H YySetřováiií Blaina lylo y

týdnu minaUui nejzajímavřjlím
předmětem v kruzích politických
Předvedeni totil noví avSdct s
fiastonu domova to Buttlera

ktlí dokázali milí že Blame
ikuteci mři odiIa v oněch 75
tisících botidS dráhy Fort Scott
která byly za drahý peníz dráze
U P ©Jprány O zálelitoeli
tá viak nedozvěděl výbor ni7- -

ho Co vřdkové u tá vře i vídř- -

li znalí jen ze alylcni od oaob ji
íiýcb Za to vlak vzal výborná
řeclM zálelitoeti dráhy Severní

paciC ki aJ nižádným pádem k

tomu oprárrJa uebyt v ti vid
jakých vyirtřovái( Jínit jelikož
pouz a jediné aatanovea by 1 k

vyUlfa&l záleiitoatí drály U P
Sridek Mulligan dokazoval ie
Blaín zproatředkoval prodaj ú- -

pil dráhy Severní Pacifická pro
jiitíbo Filera a le za to obdržel

át táto dráhy ZiroveL

ptlueal Mbou íit korreeponden- -

4urkem 10 dopiaS aoukrom

uých kUrál Blaine paal Fiiero-v- í
BlaioA iy loudil na nřm do-

pity tjr pod zámínkOB le ai je
cLce přebládooati a alibil ie je
opit vrálivlak alibu avámu nedo--

tál a maje dopity jednou T rate
recbtřl je víc UulligacoTt vráti- -
ti tvrdá le dopity ty jtou dopity
aoukromnými a tudíl majetkem

jeti (Blaina) a seb Filera a le
MulU0 fe bez vieho práva v

rukou vý ř mál Y tom mři m%

ce Blaine pravjg vlak - zpfieob

Jakým m jich zmocnil Lyl pepa- -

třwfaý To 1 Blaia dopity ty
vydali aMltd zpStobilo velikou
áMiOtaci a i hned uřinřny % tcho
závírky le ruuaí dopity ly

ob-Mhoi-
ati

nJ Ujuplnáho říml

J aio# rázem znííen byl
Vlak Biaíae předlolil dopity ty

--v pondělí zattopiu Utvu a ta e
znáno le dopity jednají hlavni o
fodání onácb &pitu dráhy Sever
ní Pa:-i-a ká a zároveň odkrývají
peallnt Uen v jaká Blaine ae

rlzaL V JeZi kterou Blain
4rlel tUloval na výbor vyíetřo--
vatí který! vyleiřoje vlci k jkhl
vyUtleni volen nebyly který]
jNíiMloval vydáni majetku jeho
C- -ii lAbo (onácb dopisS) k letaui
rlijt!ia práva nenžl Pontxxo-rx- l

h t-- -3 U CzlU 10 i-:- -3

Evropské Telegramy

BOSNA A HKHCKGOYIXA

Itagu&a 30 května

Zprávy zo slovanských práme
nS tvrdí žo Muktor paU táhne

ku Gačku aby opřtná pokusil so

o zásobeni Nikliča
Povitalci wutředí se v pr3-smy- ku

dažském
Povstalci Boeii5tí dobyli Biba-ř- e

a pobili 350 Turkí V druhá

potyčce opít zvitázili Turci za-

nechali opát 120 mrtvých na to

jiiti
Londýn 31 května

Z Berlína ee oznamuje že Pla- -

menac válečný miniat černohor-k- ý

měl v neděli rozmluvu v Ila- -

guaa a baronem Rodičem a ozná-

mil rakouská vládá le utvořena

odbojná a výbojná jednota mezi

Srbakctn numunakem Čelnou
horoai a Řeckem

ILagusu 1 května
Povstalci udeřili na turecký

yoj u atolce v úterý byli viak za-

hnáni zpět ku Gačku jak nami

přiznávají

GÚ0Ú BulharS ozbrojených arb-aký- mi

putkami jest hotovo k

boji

Bývalý ráčetDik boaentkfch

povstalci Golub spálil jedno ta
řecká měto a pobil 500 c

jiný povataiecký vfidce opálil
měttečko Klié (?) a lobil 150

Turka

Z Dorděva ve YalaUku tele-grafa- je

ae "London Newa" le v

Trebizontá krvavá řež křesťan 5

e atrhla

Loudýn 3 června
Povatalc-- i zamýiU získati pro

aebe Ruako i Anglicko a nabíd-

nout! trSn vávodovi % Edinburgu
který! jest zaanouben prinrež%
kou Marií Alexandrovnou

SRBSKO

Berlin 2 června
Tvrdí m le Srbsko neuzná no-

vého aultána za příčinou jeho ne-

pravidelného nastolení a odepře

platili povinný poplatek

Berlínakl depeše k --London
Time" praví le prohlálenf neod-vislos- tl

Srb-k- a a Rumuaaka říze-

no bude Iiuafcem kteréž jeat vok
no uznati Murada za aultána [od
Tfmlnkou ie vzdá ae války a

Černou norou a Srbskem

Y Srba ku i Černé hoře panují
nevole proti Anglicku kterál
TurkSra zbraně dodává

Srbaká vláda jak ae zdá alrejí
ae tentokráte do opravdy k válce

Tyto dni vydala nařízení aby za

války Ikoly a toudy zavřeny by-

ly Kníže Milan bude nejvyiiím
velitelem arbeká armády Xákte
rým diviaíin veleli budou ruiti
doatojalci Dle táto zprávy no

dopoatí prý Rusko aby alovantká
otázka porážka utrpěla — Čáat

vojska odtáhla s Bělehradu na
hranice Kníže Milan provázen
ruským knížetem Černiievem byl
odchodu vojtka přítomen

' 3- - Června

Ylády rakouská ruaká a Írán
couzaká nařídili svým vyalanc&m
▼ Bělehradě aby radili vládá srb-

ská k míru

Londýn 5 června

Ruský jenerál Černíjev pře-
vzal velení nad rpjtkem srbským
kterál stojí na hranicích Hlavni
síla soustředí na n Laaoice kdel
staí se mosty aby se £Mna pře
kročiti mohla

Londýn 5 Června
Z Yli&S i ozE-nir- Je ie An- -
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