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1

nné ale vyrovnány rozdilymír-neji- í

se shodli na cíli hlavním to-t- ii

: ie strana republikánská má

být poražena To jet léi jediný
cil na kleréiul ho uhodli í a plat-
forma t ellinou přijala- - 1'odáváme

ji jinde u výtahu a ponecháme si

podrobnější úsudek ra pozdější
dobu Pak přitoopeno k navrho-

vání kandidáta Xavrlenilísyard
a lelaware llendriks a Indiána

Parker z New Jersey Tilden z

Xew Yorku Allen z Ohio a
Hancock z Pennuylvanie Při
navrhováni opakovaly se opět
výtrinottti jako při přijímání
platformy co 2 ani jinak možno

nebylo Vidyť v čele delegáta
New Yorkských lech kdol přišli

aby prosadili nominaci Tildena
itál ovČslný Morrisey známý
brá? a práč — a byl tu mezi svý
mi Konečné podařilo se zjednali

pokoj a přistoupeno k hlasováni
o kandidáta presidentství a vý
sledek byl následující:

iř ittitia-- ai ta tit a-- a

ltiiari z: střeli tta oiclii s
a - -

SEKÁ I VÍXXSi CSIU COXBÉ 2ELERÉ REB SliCHE
MÁ MÍSTA IXAST PUO Til

a prol-
- till putřu kao

Ilarelrá n c: troj "pU "eU suhrv tev 4
Pri Labia váuúl naáa pr{va sváleli přCrwi n k to-

ry 1 siájuajad anopky k!ai a k ly 1 j mh djt na kkm p
kýan řulii na'Jno aJWadi Tina naetři prár jinÍHU ka totl aá-T-L

Z Cetyně hlavního města Čer-

né Hory dochází zprávy že vli

chni Černohorci od 17ho do COho

roku stáří do zbraně povo-
láni jou Černohorský senát

(knížecí rada) chopí se vlády na

místo knížete Mikuláie a povede

ji až do skončení války- -

Paříž 27 června
Srbská komise zabývá so tu za

kupováním zbrani a sbíráním do-

brovolníku jichž se značný počet

přihlašuje Téi koluje zdo ovřsť
dobře zaručená že Srbsko poslalo
Turecku ultimatum jel prý toto
zamítlo

Zvláštní telegram časopisu
'Journal dee Debatu' zvěstuje
ie Srbsko poslalo ultimatum
Turecku kteréž je zamítlo Kníže

odjel k armádě Nepřátelství na-

stává

Caři hrad 27 června
Turecké vojsko na srbských

hranicích a turecké loďstvo na

Dunaji obdrželo rozkaz aby bylo

připraveno k 'započetí nepřátel:
stvi Kerim pala jest velitelem

vojska na srbských hranicích

Londýn 27 června
"Post" má zprávu z Berlina že

Rusko a Rakousko z táhnou množ-

ství vojska na turecká hranice v

pádu války

Vídenský dopisovatel "Times"
tvrdí že jediná otázka jest zda
Srbové sami nepřátelství poč-

nou aneb Turky k početí donutí

Berlínská depeSo "Times' ohla-

šuje že bosenští povstalci prohlá-
sili srbského knížete Milana za

krále bosenského a povstalci
bereegovšlí v novém provoláni
prohlásili knížete černohorského
za svého vudco

Z Paříže se telegrafuje io se
Srbům nedostává Ipiže a Že v jich
ležení panuje zmatek

Bělehrad 23 června
Ačkoliv skutečné vojenské ope

Zdar jakýw ptka2 ADA MS 4 rCZNCil HiavasTta ez
bvpřtkUlný v puatVo nářadi V kráxkéaa £aetai e tak
raákL aástf-s- t tak ápínó aaaaaýaa! vidyel pvalj i

NHIiKk:iNtJÍ LIABTESTES NA SVtrL

Prtsdiri se ve viech vělsich místscii ttUm zásie
!
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Londýn 27 června

Ve vyšlí sněmovně zmínil so

Lord Derby o východní otázce

Pravil ie situace jest velmi za

pletena Viděl by rád aby porta
byla s povstalci usmířena však

Anglicko nemá práva ani chuti

zastávat! se kterékoliv strany v
tomto spora domácím Tvrzení
ie Anglicko jest příznivo Turec-

ku nemá podstaty
Dísraeli v dolejší sněmovně

tvrdil ie vláda nemá ářadniho
vědomí o zprávách kolujících v

časopisech o ukrutnostech TurkS
v Bulharsku

RUSKO

Londýn 27 června
Z Berlina se telegrafuje 'Times

ie ruský ministerský orgán Go-lo-s"

hrozí celé Evropě pak-- 1 i Ie
so tato pokusí o podrobeni sou-rodný- ch

kmenu v nastávající
válce

ÍIECKO
v

Kimský časopis "Oninion" uve

řejňuje zvláštní zprávu z Epirua
ie se Kecko chystá k povstání
proti Turecka jakmile se král
vrátí

Politické zprávy

Za měsíc minulý uplaceno
státního dluhu 3881307 Za celý
fiskální rok končící 1 červencem

uplaceno 29240481 Celý státní
dlub po odražení hotovosti v po- -

kladně obnáší nyní 2 099139- -

344 dol

Senátor Morrill o němi jsme
minule oznámili ie ustanoven

byl za sekretáře na místo odstou-

plého Bristowa zdráhá ae přijs
mouli úřad tento a president bu
de nucen nominovat! jiného pro
úl ad ten

a přijmuta byla v Co
lorado při volbě minulý týden
odbývané většinou větší než 5000
hlasS a tudíi připojen opět jeden
stát ku svazku Spoj Státa

Impoac-hmcn- t soudBclknapa
odložen budo dle přání řiJilelu

impeachroenta al ka podzimu

Nastaly velká parna a členové

kongresu by rádi domu Bezpo
cbj-b-

y odročí se kongres před 15

červencem

Senát není spokojen s návr
hem aby se bývalým vojín Sta vy-

platilo dodatečné bonu ty v tom

epusobu jak uzavřelo zastupitel
stvo Zdá se mu "back grab" de-

síti milionu ještě málo a chce z
návrhu zákona toho vyloučiti
část kterái předpisuje ie se mají
od této dodatečné náhrady od ras
zíti bounty zaplacené vojínům od
měst a obcí Tím by zvětšeno

bylo toto vydání o několik milis
onu a my věra nevidíme k jaké
mu nčeli se to mi stiti Jest to
pouze mrhání zbytečné Ynjínoa
vé by si ryní po 11 rokách zajisté
yíce nezpoměli na to požadovat
dodatečný plat za tehdejší slulby
a takovéto rozhazováni zasluhu

je pokárání

Při konvenci v St Louis při
Šlo na světlo po kolik roka Til
den pracoval jii o nominaci Tak
mezi jiným přiznal ae redaktor
časopisu Rochester Demokrat ie
íasopia jeho i časopis N Y
World pracovaly proto tak 4si
lovně loni proti zvolení W Alle
na za guvernéra Ohio aby tento
svolením svým nestal se možným
kandidátom presidentslvi a tak
soupeřem Tildenovým To je
pravda na politické pletichy ne

ř

V

ROCNIK v

Rozhodná doba !

Kc-neč- ě zdá le dtwtojpíU
kriao v oiázc východní avélW vr-

chol Jak z telegrafických zpráv
V dnešním říjí l2eiiých vid-

no rozhodnul wrlmký kníže Mi-

lan konečně ku kroku k němuž

sejil podelíi doby národ arbský

připravoval Vzdor nodávného

ješlě ujišťováni diplomati} evrc

kýt h že inir jest na dobro saji
štěn stoji již armáda srbská na

branících a T Čele jejím #rbké
kotle kterýl vydal jil válečné

provoláni a v několika mLo
dnech ti)Mjhj by dříve ncl f lo
nilovó iiaíí lUt lútí budou za

auo í o íttrany Srbska boj o

robodo boj o jednota nlovan-tv- a

boj na livut a na Btnrt ao

vtře[ýia Turkem odvěkým fe-jříw-l-

a utiakovateltfia uboLé

ráje rietithy dilouiatické ne-dove-

radržeti kolo osudu a

nadá!i vrdor jejich odjora do-b- a

kdy "nemocný mul" blili no

ku vřmu konci kdy ojenýiu
útilíiu itlovaíittva a vzdor oebra
ni nkýuné fim vtlmocemi evrop-kýt-

ui

vytlařen budo do A-m- tf

oikud2 ]riel a kui til ni-Ir- ií

Ž to k tomn dojiti musí

bylo i'rívřdreníio vobecuýui

(o kolík jil denilileli jedinou uu

l)l kjy k tomu dojde

jak dloubo snášeli budo rijo ulU

ky lun-- 4 ké Zvláiti rietrli vé
ocí4vaIi nadvjiti toho momentu

národové clovaiití iníriajíce

utrfn( bratrS svých tisúvró úti-k- y

trj'i:-i-
t b A rozradovalo o

ardetf kMcho Slovana kdyi
tui-uu- lf

rok bodří janici LerccgovtU

jKzvrJ!i xtraTi roti }uliitéHÍCtf

Nebylo jednoho z ni kdol by
byl dyihtivotí
celý ( rfibéh i vývin }ovtAnikdo2
by radosti nebyl ZíUl o jejich
kuUi h uJatiiostj a z Lloubi erd-- i

iiri řÁl aby {ásuá jich bvřzda
vedla je k víiřzilvf S útkostli
voxti Htfežen rvláitě kaldý po-

hyb kal ii ryjidřeni Ilunka oíe- -

kávitjktf ol něho jiatotou že

pomo# avé fťtikytne kruenSra

ibratrenýai A neklamali jíme ne

Xcb za to2e necitelná k uj íďmu

jřod ture kým jafntem kfeťatitva
vtliiHKi nezakročily a2 doeud

moc i branou ku ouioci Turecku
máme ujiité co děkovali )ouze
cbeiK tnó a bedlivé politú--

e lla-- a

Samo nejvíce radilo k ne

zakroováoí u4ilnému umo dá-

valo návrhy na Uokojcn{ krajin
ovfttalckýth vedouc bczjochy-b- y

ie návrhy takové jou marné
a taoxi tím dovolovlo a!y io-vstal- ei

odtorováni byli A kdyl
nyni povoláni vzplanulo po všech

kroj i nich tureckých kdyi Srb--

ko Hora Hercegovina Boana

i UoiLarsko re zbrani etoif % Ke

cko k povstání se chystá vidillu-k-

laa vystoupili linne a zat-- a

hnualt mocnou rukou do vývinu
udalonti Velevýznaun4 jou t!o

Ta kleréi dle Iíerlínekí zprávy
pfináU rainintertiký orán ruký
(íolo" a jimil hrozí c?lá Kvro--

p pakli ie by chtila pfekiietí
Ibra třeným kmen Sin v boji
svobodu O Černé hore přichází
zprávy a pramenu německých 2o

porta nabízela knfleti íánt po- -

břeiniho uierol za to aby v ne

{innoMii a iokoji aetrval a kníle
ie alíbil pokojné ze zachovatu Z

pranunS blovankých z CctynS
aruá so vlak proti tomu oznamu

je i jii jmi dva týdny stává spo
lečné úmluvy mezi Horou a Srb
skem a iiemilome tedy vžřiti žo

by Hora chUfa zradili zájmy slo
vanské nejrozhodnřjiím okamli
ku le by c lili li bodří junáci řer
nohortlí nyní nechali Landláry
T pochvách a polky rezavíti njs
ni kdy mají nej lepil pííleiitoat
zbavili se nenáviděného souseda
a utUknvatele IU naopak tis
titue ie ujiťování o pokoji jsou
lichá slova a 2s Černá Hora jed
nati bude dle společného piáno
O výsledku máme malé pochyb-
nosti Byř I celá Evropa postaví
La so proti snahám Stovanatva
doufáme pevni ieSlovanstvo vyj
de a tohoto boje pro právo iivot
i svobodu vítéznS

(M£lt jtrue jii tonto Článek na

satén ý kdyi doala zpráva ie Srb
k( i Hora jil k válce vytrhli)

Konvence v St Louis

KoneZiS Demokratická konven
ce se seala pf ijmula svou platíor
muzvolilasvé kandidáty a odroři
la se — a svít se dosud tolf Kon

věnce sella se v úterý dne 27 let
vna a jak jíme minule oznámil

svolila svého předteilu a výbory
a odročila se ku druhému dni

Druhý den podal výbor předlohu
platformy Přijmutí platformy
nebylo lehkou vSl Byli ta zá

lupcové rozličných zásad a L5

bera bouřlivé dbaty klerál na
sula udály e nepořálky a vý

txy Se i členové taft! ae vyji--

Nejjednodušši

Kej"trvanlivějsi

Nejlehčí v tahu ď

ITejle!:ci k rizeni

všech HARVESTRÚ na světě!
rřtciu uktH rolalk cejea oMlI ajlrl t a a pealie !

ELEYATORli-- piatn-- 5 jrfl oi k vaaa2ai na nora vynál na vlíy tyfbek } apjehlívý nkiy naaro a azaLavi avockf jeaU kí v
jakéaakcív atava # # m

Vyhlídky aa plijmutf Nové

ho Mexika" do evaxk státl
soa právě nyni skvělé Zmíaili

jsme so jil dříve o tom kdy 1 av#- -

nát uzavřel Nové Mexiko připu
stili le by připuštěno býti nemě

lo jelikoi obyvatelstva sotva

jest zralé pru samoopriva savtá

vajíc s maloa výminko akurot
ze samých raexikáal a dobrodru
ha Byl to poaz plán akLka
politikářů aby so d senátu a ji-

ných vysokých iřada dostali mo-

hli A proto potěšením zazna-

mená vám le výbor záaiapttel- -

stva pro territorie odložil dáUi

porada a úvaaa o tom předmětu
až k 18 prosinci col jest skoro
tak dobré jako úplné zamitnatí
onoho návrhu

t VpOaledaich třech presideat- -

ských volbách byli demokratičtí
kandidáti po kaldé se slátá Nw
Yorku Vroku 1361 navržsn Gen
Geo BMcClel!an a poražen v

vlastním státu V roce 1363 no-

minován Seymour a a! ve vlast-

ním státu zvítězil pomoct SO 000

falešných hlasS všakbyl předc
poražen V 1872 přijmuli Greley-h- o

za kandidáta svého a vlastní
stát dal velkou většina" proti ně

má Tilden jest opět a New Yor

ka a to jest Špatné znamení Pak-

li ie so neosvědčili kandidáti a

toho státa "do třetice" marné
zkoušet dále

I Před nějakou dobou spuf
bi-

lo v demokratických listech velký
pokřik poselství p residenta v kte-

rém! upozorňoval } poledoím
dnem měsíce června vyprší fis-

kální rok a vybízel zitupitUtvo
ka shodnutí se o rozpočtu aby
nemusil celý vládni stroj býti za-

staven Pakli le by se však cti
strany do té d by nemohly shod-

nout! aby povoleny byly vydáni
dle rozpočtu lohakébo Všech

možných i nemožných výčitek či-

něno tu Grantoví však konečně

kdyi se přiblížila doba rozhodná
a rozpočty plijmu ty nebyly uz-

nán návrh GrantSv za dobrý a

kongres se dne 30 června utrl
povolili potřebná vydáni dle roz

polti loTiského na deset dni

Platforma St Louiská

Ve článku prvním prohlašuje
konvent nutné a nevyhnutelné vý

v administraci a vyzýti
všechny občany bez ohledá na je-

jich dřívější politické přesvědčení
k spolupůsobení
V článku druhém uznává jed

notu Spoj Slita tvrdí le plijmá-
tím ústavy a dodatka ukončen

spor a urovnány neshody které

vedly k občanské válce prohla
šují eo pro úplné odděleni státa
od církve rovnost všech občana

před zákonem svoboda osobni
v ohledu spSsobu života a potře
bu věčné bdění nad svobodě

V třetím prohlašuje ie zahní-

zdila se ve zprávě vládní neschop
nost mrháni a podvody a ry la
duje opravy

4) — Opravy jest zapotřebí
aby za věděna byla opět tvrdá mě
na yrácen veřejný úvěr a udrže-

na národní čest Zatracajeme
nedbalost ail za celých 11 roka

nesplněny sliby vyřknuté na slit
cích bankovkách kterél stále
mění hodnota ceny a nesplněni
slibS těch jest poruš ni zaručené

důvěry národa

5) Zatracujeme neprozřeteU
nost kterái v 11 rokách míra

vybrala od národa v daních tlí--

nictkrit násobný obnos vydaných
istatnictk bankovek a promarni
la čtveronieobný obaoa- - v mar-

ných výlohách anil by nahroma
dila dosti zálohy k jich jmění

Článek šestý vinní strana rep
z neschopnosti finanční lo doead

nepřipravila cesta k návratu ka
tvrdé měně a pořadoje odvolání
zákona a roka 1875 který I usta

novuje las ka navrácení ae ka
tvrdé měně jelikoi jest prý &!!!
torna na překálka
V článka sedmém poladajo še

trnost níž se mi docílili d 2věra
a crediL
Článek osmý požaduje směaa

v sazbě celní
V článka devátém dokazuje le

daně 1 vydáni byly před váikoa
menší nei po válce
článek desátý odporuje dátší--

mu rozdávání veřejných pozem
ka
Jedenáctý článek po láduje lept

Št ochranu pro Němcekteří jedou
na nivštěva do Yaterlanda a si
povid přiválení Či&aua do Spoj
St '

Ve dvanáctém prohlašuje 1 o--

prava jest jedinoa otázkou poli-

ticko a nikoliv adržení svobod-

ného Školství a nsb jilni otázka
V tfiaáetim poladaje opravy

v cřeáaictva státaisa
Va lUxtct!3 poUiijs

_ _ _ f a __ a
opravy

v t— 1--
— i tir2r:Tt 1 [

Londýn 1 července

Berlínský dopisovatel "Times"

vypisuje následující válečný plán
Srbska : Jenerál Černějcy napad-
ne Turky u Ni5e Jenerál Zach

(Čech) kterýž velí v jihozápadu
32000 mužám obsadí prSsmyky
vedoucí do starého Srbska a spojí
so s hlavní silou ČernohoicS Č-

ítající 11000 mužS Kníže Černo-

horský za tou příčinou soustředil
velkou část svého vojska u Pod-goric- e

Srbská armáda na Dři-

ně čítající 30000 potáhne k Se-rajo- vu

Sedm tisíc Černohorcfi

budo pomáhali Horcegovcúm

Císařovna ruská darovala m

potřeby pro nemocni-

ce Z Ruska zasláno bylo Čem
horcura zásob pro lid i vojsko na
iest laěsíc-- Srbsko obdrželo

pSjčku 12 milionQ franka a dar
500000 dukátS

Pařížský dopisovatel "Timcsu"

píše ie knížo Milan loučil so při
odchodu svém k armádě s voj-

skem i lidem v Bělehradě těmito

slovy: "Vojínové s lide srbský!
Opouštím hlayní město abych Be

připojil k udatné armádě kteráž

pomaže mi bojovat! vítězně proti
odvěkému nepříteli naší země i

náboženství Dávám Vám s bo-

hem a na shledanou po vítěz-

ství"
Berlín 1 Čce

Kníže černhorský slíbil že za-

chová so zcelarneutralně ve sporu
srbsk o tu řecké m

Vídeň 1 čce

Válečný manifest který vydal
knížo Milan popisuje nejprvé po-

stavení do jakého Srbsko povstá-
ním uvedeno bylo a praví pak :

Srbsko neučinilo ničeho ku za-

bránění upokojení krajin povsta-leckýc- h

kdežto samo ze strany
Turecka sevřeno kruhem želez-

ným Nemožno jest setrvali déle
v postaveni tomto a porta sama

zodpovědná bude za možné pro-lévá-
ni

krve Černohorci budou
stáli při nás jelikož i Hercegovct
Boshané Bulhaři a Rekové bu

dou k S]Klečnému cíli a námi ti

— Kníže Milan kon-

čí napomenutím aby Šetřeno bylo
hranic Rakouska kteréž praví
zasluhuje vděčnost za dobročinou

ochranu poskytnutou pobrati-
mům hercegovským

Londýn 2 července
Times má zvláštní depeši z Ce

tyně datovanou v neděli s těmi
to důležitými zprávami: Černá

hora dnes prohlásila válku proti
Turecku Prohlášeni obsahuje
souhrn stížností proti portě Pro
hlášení přijmu to od lida s nadše-

ním Kníže odebral se do Herce

goviny v noděli ráno
Z Paříže se oznamuje že vy

slancové anglický německý a ra%

kouaký oznámili portě io do spo
ru toho se míchali nebudou

Londýn 3 července
Z Bělehrad a so telegrafuje Io

paša Widinský zajmnl 500 čel-

nějších obyvatelů tamnějšícb a
hrozí jim usmrcením pakli ie o--

kolní krajina so pozvedne Tors
kové věší učitele a profesory Vo

Philipopoli ukřižován byl jeden
kněz

Paříž 2 Července
Journal des Debates má zvláštní

zprávu s Bělehradu oznamující
ie srbští vůdcové drželi porada a
nanesli se zapotí ti nepřátelství
dne 4

Caři hrad 2 červenee

Minulý čtvrtek dodán byl vi

list knížote Milana v
němi žádá za připojení Bosny
Hercegoviny k Srbsku

Ragusa 3 července

SRBOVÉ VČERA PŘEKRO-

ČILI HRANICE NA TŘECH
MÍSTECH A ZÁROVEN' KNÍ
ŽE ČERNOHORSKÝ VTRHL
SE SVOJÍ ARMÁDOU DO
HERCEGOVINY

Londýn 3 července

Časopis
--Union" má zprávu ie

uherský jenerál Klapka reorganw
suje tureckou armádu

TURECKO

Londýn 30 června

Dopisovatel "Times-a- " píše :

"Nový Sultán přemožen jest ob-tíie-mi

svého postavení a zamýšlí
postoupili trfin svému mladšíma
bratra

ANGLIE

Liverpool 26 června

Londýnský dopisovatel "Fosť
jistí ie v kabinetu anglickém pa
nuje velká neshoda ohledné otáz

ky východní a ie v sněmu neby
lo dosud o otázce této zmíněno

aby neshoda ta nestala se zjevná
Ministři nemohou ae dohodnout!
v tom na jak dalece by Turecko
mílo býti podporováno pakli že
kriaa vypukne Nynější situace

podobá e situaci před vypaknu
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V AMERICKÉ POLITICE
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se v aí octnuli IX pátka bfli
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schopni od pálka al stali soa
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c Jak bdo teprvé vykUleti
po Itjreth městek h deat před
volbami listopadovými al na n
několik tiad detnokratiťkývh ča-

sopis a řečníka vychrli cciá to
bahno nadávek jimi převáděn
ský kandidát maal jako Kmta
pldpklím projiti! Podobný o-s- ad

očekává oatalaaV i kandidáty
demokratkké aboC rebabitkáa
ski strana a vyzná v Hraáal
politických protivník arová
tak Jako decaokratkká Ea--
ropaa kuř! riOli a á!adK
fickoa výstava badoa mlu přtl-Il- ot

prodeUti a náaai tento pr
sidentaký aaacU kterýl a po
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Tilden 4U31 bOH

Uendriks 75

Thorman 3 o

Hancock 05 CO

Bayard 3$ 11

Allen 56 54

Parker 13 13

Zvolen tudíl potřebnou vetií-no-

dvou třetin přj druhém bia
sování

SAMUBh J TI li d k n
zNiw Yorku
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Po oznámeni výsledku navrže-

no aby tato nominace učiněna by-

la jednohlasnou coi se též stalo
a konvence ho odročila do čtvrť
ka

Ve čtvrtek pak nominován jed- -

nohlaitně

THOS A II K X 1 II I K S
z Indiána

za kandidáta iuístopreniJenlství
I)cntokrat5 zůstali oi dúsledni

Nejsouce ijeduoc-en- i na iádné o--

tázce navrhli i takovou ticketu

ProblaSnjí s pro navrácení ku
tvrdé meué a požadují odvolání
zákona o navrácení e k ní No-

minovali Tildena kterýž jest pro
návrat ku tvrdé mině a Hend-riks- e

kterýž jeal pro rozmnožení
zdenáku celá jejich platforma
dýle opravou a nominovali Til
dena kterýž po kolik desetiletí

byl zúatupcem rozličných dráh

kterýž miliony své nabyl ve 2po
tulácích s akciemi železničnými
kterýž byl po vtee let předsedou
demokratického výboru v New
Yorku v čae kdy strana demo-

kratická nejhrubších podvodu vo-

lebních a nejvetsích ivindIS v m

státu se dojKutčla kterýž

byl důvěrným přítelem Tweeda a

bezpochyby schvaloval a neb mil
I účastenství při sp&sobu jakým
Tweed své miliony nabyl kterýž
kol plány jii po kolik let aby pre--

sidenLikó nominace dosáhl a při
tom všech možných ťroslřed kS

používal kterýž snažil se naklo
nit! sobe smýalení obecné uveřej
ňováním "puffa" za $300 za jed
nou oznámení pro kterého! ze
všech sil pracoval hraC a práč
Marrisey To jest přodce dSsle-dno- st

Gratulujeme dcmokrat&m
k jejich 2ťatné(pro ná) volbě

Evropské Telegramy

POVSTXsÍ JIHOSLOVANh
ské

Ibgusa 2G června
Vidcové bercegovltf budou od

bývati porada dno 27 Července

aby se Černou Horou ujednoli
li na zpfisobu válčeni pak li 2e
Srbsko počne válčiti s Tureckem

Vídcli 26 června

Vypukneli válka mezi Srbs
skein a Černou Horou zaehová
Ilakouko úpluou neutralitu Čer-

ná Hora nezúčastní se hnutí Srln
ského(T) jelikoi postavení se kní
iete Milana v čele povstání vzba
dilo žárlivost (?) knížete Černo
horského

Londýn 27 června
Dopisovatel "Moskevské Gaze

ty" s Bagusy praví 2o UukUr
Pala soustředil 35000 mužS
útoku na Černou Hora Srbsko
i Černi Hora uznávají 2o by bylo
zábabné pro nř aby a válkou dé
le odkládali

Telegram s Berlína ti rdí U
velmoci zairítnuly tzíU v úvahu
návrh o rozííření ézemt --Srbska

Iiagusa 27 června

Zprávy s Cetyní oznamují ie
vůdcové vojenStí a Členové senátu
drželi minulou neděli poradu pod
předsednictvím knížete Mikuláie

- VídeR 27 Června
Vládni "Politischa Correspon

denz" přinálí tuto zprávu a Běle-
hradu: "Kníže Milan odebeře
se k armádě dne 30 června Dne

následijícího(l Čce) prohlálen
bude !av oblženf v celém kní

neková ck vydrx!aé zrai eo aaalt lálaik j:JV--
Uarveatr

JiriC VÝHODY
pukvtj eU tet um jwJiýa byaA jinývá aura) bltal %

kterél píwpT--i k vale paol!4 a zajCa nliii výválk

israjOTsasLTE sesvsti:rfeKUt napced a vy knet a ztrát a poaaea X
kntMajt ládaý atrvi pknd pt lála nfak!éi:á

ELVARD I!ARVESTER
do 2 lil

Cj) Kň A

race nepočnou až kolem 4 čers

věnce překročily již některé dos

brovolnické sbory hranice u Drw

ny

Londýn 29 června
Z Vídně se telegrafuje "Stand

ardu'' ie Srbsko zamýšlí opero
vali u Nile dokud by Černá Ho-

ra také válku nepočala V Kiat
gujevci připraveno 200 děl

Zprávy ze slovanských prame- -

raena tvrdí že ruský velkovévoda
Vladimír jest v Srbsku incognito

Depeše z Caři hrad a oznamuje
že porta chce Černou Horu uplan
tit aby neúčinkovala spolu se
Srbskem

Viděn 29 června

Tagesblatt" sděluje že £000

SrbS překročil) hranice a táhnou
k Sarejovu

Praha 29 června
"Politika" mi zprávu 2e od

kryt byl v Pešti plán na zavraž
dění knížete Milana jsou prý to

ty samé osoby které zavraždily
knížete Michala předchůdce Mi

lanová

Taříž 30 červnu
"La Liberte" má zvláštní depe

ši x Bělehradu v níž so praví že
v onom měatě jest nalepeno po
olicích provoláni knížete Milana
v něm i praví Milan ie staví se v
čelo armády čítající 110000 mus
Žfi aby získal zvláštní správu pro
Bosnu Hercegovina

Londýn SO června
"Times má zprávu z Cetyně ie

Kočové uherský to kmen osídle-

ný jižně od Černé Hory zproti-
vil se guvernéra Skaderskému
Kmen tento byl až dosud nepřá-telský- m

Černé Hoře

Vojsko černohorské jest při-

praveno do boje Veřejné mínění

jest pro válku však kníže jest
mírným Muktar paša jest opev-
něn v Gačko se 17000 inuii
"News" mají depeši z Bělebra

du v níž se oznamuje že Bul-

harsko prohlásilo svoji neodvia-los- t

Horvalaký list "Zástava" tvrdl
ie vláda srbská oznámila vojska
ie Srbsko není více státem po
platným Turecka

Stará turecká praporová ty i v
pevnosti v Bělehradu byla pora
žena při černi stříleno z děL

Římský Časopis Beraagliere mi
zvláštní depeši a Terstu v niž se

praví ie Turecko nabídlo Černé
Hoře část pobřežního území pak-
li ie ae zdiii vilky — Kníže by
nabídka ta pfijmul—Rakousko a
Anglicko jej k torna nutí — však
obivi se veřejného mínění

Bělehrad 30 června
Tvrdí ae ie ultimatum posláno

bylo do Cařibrada ve středa a v
neděli dodáno bude portě

Vídeň 30 Června

Zprivy x Cetyně oznamuji na

jisto ie uzavřena byla aliance
mezi Sthtkeca a Černou Horou

(O 1 A 1! S K V Pl V O V A R !)

nou mé a jTAcncozT uxxcax v
OM A TTA KEE

rfrit CrH sstssssast taajiuL

spotK--
b mltal i prx zliilkr it receau

"

mSie se Tildenovi lidný jiný pot
litikář rovnati

Na místě odstouplého pokla-
dníka spolkového New tutanos
ven byl A N Wyman s Wiscon-sin- u

dosavidnf přírnčt v tomtéi
úřadě nezaujme však dosud svého
místa

I! Praví ChicagskáTimes(nood)
"Kdyi zanjmul předsednictví v
demokratické konvenci pan

shomiiděnéJie se
šli so tam" aby přimé li nirod ka
boji o opravy ve veřejné službě a
obnovení veřejné mravnosti"
Jest to skromný a patřičný účet

předsevzatý shromážděním sta-

rých stranických nádeník B zmá-

chaných ai po samé oči v pani-
kách a korupci kteréž charak-

terizovalo strana demokratickou
v dobách před válkou" Nemáme
co by jsme k tomuto posouzení
dodali

Výborová sonáta a zástupu
telstva se konečně dohodli o jeda
né a předloh rozpočtu a sice o

předloze pro poštovní výlohy
Rozpočet pro tento odbor jest as
0 4 miliony menší nei loňský
Sniien plat aa dopravo aa 19 pro-
cent a částečně til platy po!lov
skýcb TakUi Lad obnoven
zákon dle něhol se trflitíti
za předdlty zxbrnsti vCťJCJ
d3 (tiskopiary ktíiy ati)
1 ctat pclisvxr nSr-- -

btá ca aai ian% aiia
aj!epi pokrmr i aápof dokr4

posUi a Vraketé pohodli
aMM aaMa
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