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byla od roku 1845 do 1849 totii Hrozná řež s IndiányBělehrad 7 řervence
Srbská armáda na Dřině byla ti

CE FIL Všrhay smrt

ly pcdlýcli bjly radochy aohave-a- y

vyjma Ctra a KsiWem —

Ia4iáai i pa oaarti cti adataoisc
Z t!4 správy o této adahfeUt vy--

vili leCatr aiavai eis via
assrti svi i saalstva sn Nrkal

Šeni ve prospěch jedni jen lhůty
presidentské

'

Nechci k prohlá-
šení tomu ničeho přidávali viak

jsa mínění toho Ie veřejná sprá-
va měla by navrátili ae k systés
mu zavedenémo od Wasbingtona
a následovaném od všech dřívěj

Žádná správa a bojišti Indián-
ského od řasu zavražděni jeaerá
la Canby zrádnými Modoky ae
otřásla tak všeobecni tujsli
obecenstva jako správy došli
minulého týhodne ozaamajtci lejso athviliu e}chtiei a tt

sO Ll

- -- -

i

snamojf le Srbu 1300 mrtvých a

1500 raněných Turku pak 450

mrtvfch a 800 raněných
Zprávy a pramení slovanských

připoultl sice ie Srbové byli
vsak popírají le by byli

tak velkou atrátu utrpěli
' Bělehrad 4 řervence

Úřední srbské zprávy ohlašují

ie Srbové debyli opevníný tábor

u Babiny hlavy po tříhodiném

boji Turci zahnáni byli ve zmat-

ku a zanechali zbraň i zavazadla

Londýn 4 řervence
"Times' má zprávo ze Skádro

od 3 července le MokUr pase

opustil Gaíko a stáhnul se zpet
do Bosny Černohorci ohrolnjí

Podgoriti

Londýn 5 řervence

Sundardu se a VidnS telegra-

fuje Ie Černřjev vydal provoláni
v aSml slibuje pomoc niékou kdy-

by se Štěstí váleřné mělo klonili

proti Srbsku

Z Cařibradu se oznamsje Ie

Uuktar pale odebral se ku hrani-

cím srbským a velení místo něho

ciaiu a-- as

29 tirťtl ea tkti st ttázsH irszta ktrrji tt?aie
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a prvků saiie ee e?wř k— 4ii ftUt hruaMi dva drxiv
il a : atrvje"' 4řVKé

I"ř váxaTi saa— sVvaea t eviitv ftxjrM st kta-r- ýl

sváaaai a-p-kv kUiuta a kvl h ira d4 kajk J

hya pulaausa se aaWa aadi Tlaa aic-Ul- i m h- -

čtoveka totil asviWai
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Elward
iV see'_w I si

Nejnovžjší zprávy
_____

Opit změna t kabineta Vrch-

níma poitmistru dal president na
srosumněnou le by jeho poděko-ván- i

e bylo přijrauto Jewell

ba odklad odtoopíl ' jbo
taUlo jaiDOTÍn J Tjror a
Indiána !

ř V TýcWJoiok atitoch xaříly
tohoto

"

lýln
' velké

Krnf'dny
Vyietřováni t nll Blainejet

zapleten bylo odloleno m přilit
nou jeho temuci %%

Bilehrad 11 řerrenee
Torci e stihli od Drinj k Vi-

dina ObyrateUuo kolem Drlny
povttalo a připojilo k Srblm
U KraietTa bojoH Srbot pro-

ti toreikl přenil po 7 bodla a

dobjli některých fijechU
: 'íFaKtir rjrTa'

ČmJiT je cevlen mezi dvěma

tureckými roji Poatavenl S'rb3

u Novéito Baúru jeet obroi#oo

Londýn 11 ierTence

Pařížský dopisovatel "Tímea"
trrdí ie doaTÍdnt ÍArvitky v

Turecku iitjou roxhodní a Ie
koleřriá rátka nasune al se ar
máda Č'rnoKorká řpojf &# srb-ko- o

temohori CíUjí 19000
moiS
MahomedÁni a Nikíií 1 ťre#je

ky a rovin kolem (ía'k íiJIi
kndcte Črnoborkéboo ochranu
JiTOtfl i Jmeoí i "

ZrliUní depele t Ragay pra-
ví le pochod Černohorců adríen
brt proto aby potalí i mohli m

oibrojíti a připojiti
Aman Paíe od tib nul od Z}

liru (?) jelikol jej nemohl dobýt
a byl se trany obrozen

Politické zprávy

j Senátor Mořili i to koneíni

rozmyslil a minulého týdne ko-ne?- ne

přece pfljmul úřad aekreti-- ř

ikllny
H Sood livlknapa nebyl odro-ře- n

"do podzíroa jak caTrbováno

bylo a předsevzat 6 íerrence jak
dříve orFeno Několik tvřdki
bylo Tylýcbino Obhájcové ob
žalovaného doeud odpírají sonita

privo Belknapa aoudiU jelikol o

pr&vomocnoAti aenátu nebylo rul- -

bodnuto dvřma třetinami aenitu
Xebude-I-i ae Belknap bránili a

překiiky v cestu kllati bude

ond brzo ukončen

J) Ilozepře o předloze rozpočtu

pro Tjdácl pr zákonodárný vý--

koný a aoudní doud trvá
mezi enitť'cn a zantopitelatvera a
není vyhlídky ria brzká ukoníent

poru OS a jedná jeat ie zistus

pitelutvo tmílilo t rozpočtu pUty

pro ůřadníky ná nilií íistky Jnež

zikon předpisuje Senát k tomu

nechce avolili tvrdí Ie takové
Miířenf jest cezikonité a nepraví
dělné a jediný pravidelný pSaob
Se jeat aby napřed byl zikon
zmenéo a pak teprvé ▼ rozpočtu

platy dle zákona opraveny Zk

atapjtebjtvo y£ak nechce povolit
a hidajf ae o to lil taV dlouho ie

platy jejich budou brzy za tento

zbyteíni promrhaný laa obniieti
více nel-l- i celé to anfleni plata

)}
£z-eekret- iř Brintow byl po

volin"před vyletřovací výbor by

povidel kterak choval e presi
dent Grant a hlavni právní zá

stupce vzhledem k pronáaledová- -

ni podvodných kořalelnikS Bri-ato-w

vlak odepřel odpovklatí na

otázky výboru jelikol kabinelnf

poraay jeho a presidentem byly
aoukronné s

Ij Senát ae onel zvolit! thřle-n-ý

výbor kterýž po odroleni kon

gresu mi se přeavédíiti o 6!inka
řínského přisUhovalatva v &ali

íbrnii Práce výboru toho bude
- zajisté marni Co výbor vyskou- -

má a snad i víc-- e mobh by lehce

udatný a hrdiaý jenerál Caater

zahynul v boji spola e cviýas

vým oddělením a setninami sK
mého pluku jízdy Smrt jeho
byla jediným předmětem rozprav
po kolik dni i rozpravy politic-
ké ustoupily v pozadí
Jak dalece zprávy došly sbě-

hla se v ěe ta nlsiedovni: Proti
Slouxlndiánúrn balézajtciia }il
ni od leky Yellowstoao mezi ře-

kami Toogue a Hora vypra-

veny byly soodob ne tři wjeaské
sbory Jeden x nich po i velitel
stvím Crooka postupovat od

Cheyenne severozápadně Druhý
pod velením Terry k němui i

Custer přidělen byl láhl podle
MisHri a Yellowstone a třetí z

Montany východně od velcaitn

jen Gibbon Odděleni Crookovo
bylo první kteréž a Iadiáay m
!ietkali a sice na Roebud poto
ku o černi jsme minale zpráva
podalL i Crook napaden l od
silné tlupy IndiánS kterši p
nkolikahodiném boji t4t se stá
hla V3k i Crook uiumI ustou-

pni jelikol měl zásob sspotřvbi
Tato bitka strhla se dne 17 červ
na Mezi Um spojily se drahé
dva shory a Custer se 12 swtaiaa- -

mi sedmého plaka vysláa byl
aby ohledal {ostaveni Indiáai
jichž stopa byla před několika

dny nalezena však neměl so poa
štěli do biije dokud by i br
Gibbon 3 v nedocttavil na mit
Vy pravil se tedy dne TI červa
a po dvoudenim poehoIwdae 21

nalezli skutečně terstvoa stopa
Indiánu Toho dne učinili velmi

dlouhý a naatahavý pot hod ara--

zivše 78 mil Dne 25 ráno při
blížili se k indiánki vrank-i- :

Indiáni počali zdánlivě ústupová!
ti a Cusler podriey 5 selain vy
pravil dfistojnika Reno h 7 aet

ninainl aby Indiány na levém
boko přepadnul Reno započat
boj se třemi setninami byl ale
skoro y okamžiku Indiány obklo
pen a masi! se prosekali aby do-

stal se na návrlf a řekc-kdc- l ae

opět sostatními spojil
Indiáni učinili ta na něho několik
ňiokC kteréi viak bviy vl#chay
odraženy Vidouce ladláné ie
jej takto a postavení jeho
nevytlačí obsadili vyii návrii
kolkolem a majíce ručnic dále
nedouci nel karabiny jisdy liaili
mu mnohých škod sami ae{ouc
nebezpečí vystaveni tUhem aoci

opevnil se Reno na návrši a oče-

kával ráno útok Indiáni Meai
tím trpělo mužstvo stržina muka
žízni Po íj(J hodin neměli iádaé
yodj vojári vlekli ae po teleni
a jasyky vyprahlými vea a it
visit-ifu- i sotva který a akb mohl
hlásili promiuviti nářek a sté-

nání raněných jimi nemožno by-
lo pomoci a ilevy pokytaoati
byl rdcervouet Pa celý dra
udržovali ndiáni plb a ota
vení stávalo se každou chvíli e

snesitelnější a vida nes byU vy-

pravil Reno jedno oddělení k ře-

ce pro vodu Pří tup k re? hlí-

dán byl arci silnou tlapo Idiá
ni však vojínové bojovali o život
svSj i soudrubS a podařilo se jim
vody dosáhnouti a do teleni do--

rTeyediicdi

O

T

a s

k

7

í

Kejtrvanlivějéi

fv3j!3hči v tahu a

Iejlelzai k rizeni

všech HARVESTRÚ na světě!
lkHl u ttletM roíalk aja ©tlil nihtl i ča a rv-ul- za

Čt-- 1 přiroj jeal obi4 k vaaaZJm aara vyaÁK saa vliv tí%fbia spUaIiý aikiy a ezrpe a aaátarL ack? h t

pouze 8 centu na tisíc dolaru Za

incolua ztratilo se pouze lOcta

na tisíc dolaru za Johnsona C3

za Grantová prvního terminu 37

centu a za první dvě léta druhé

ho terminu pouze 22 centu na ti

síc dolaru
Průměrné ztráty na příjmech

obnášejí od 1 ledna 1834 do 30

řervna 1861 tedy za správy de-

mokratické f209 na tisíc dolaru

Kdežto od 1 řervence 1861 do 30

řervna 1875 za správy republi
kánské pouze 34 cent& na 1010

dolaru řili pouze Šestkráte méně

Pii vydáních obnáší pra%

měrná ztráta na tisíc dolaru od

prvního ledna 1834 do 30 řervna
1861 tedy zprivy doruokraUc

ké $304 kdežto za správy řepu
blikáuské od 1 řervence 1861

do 30 řervna 1874 jsou pouze 1

dol 38c na tisíc dol
Jsou-l- i Číslice vůbec nějakým

důkazem svědčily by tíslice tyto
le za správy republikánské jsou
záležitosti pokladny mnohem po

ctivěji a schopněji řizeny než li

byly za správy demokratické

Eayes promluvili
Republikánský kandidát preaN

dentstvi R B Hayes koncem mi-

nulého týdne napsal dlouhý list v

němí nominaci pro úřad presi- -

denta přijímá Zároveň prohla
šuje v něm své zásady a um) sly

podáváme jej proto v překladu
v plném znění
Znít? jak následuje
Hon Kdw McPherson Hon W

A Howard Hon J H líairej-
- a

ostatním řlenSm výboru republi
kánského národního sjezdu :

Pánové —V cdpovědi na ofici

elní Vaše sděleni ze dne 17 Červ

na v kterémž mí oznamujete že

jsem lyl pro urai prestiema
Soj St nominován v republí- -

kánké národní konvenci v Cin- -

cinnati oznamuji Vám ze přijis
mám nominaci s vděčností dou

íaje ie s pomoci prozřeteltiosti
budu mocen pakli zvolen zastá

vali povinnosti tohoto
o

úřadu ko prospěchu celého nároo

da Neuznávám za potřebné ob-

šírně rozebírali prohlášení ráid
přijmutých v konvenci Usnese-

ní ta shodují se s mými náhledy
a srdečně souhlasím se záhadami

v nich vyslovenými V rěkolika
vlak nsneieních ovazovany jsou

otázky kteréi maji velké d&leiis

tosti tak le uznávám za náležité

přesvědčení své o nich pronésti
Usneiení páté přijmu té od kon

Tence má největií důležitost
Před více ncl třiceti roky vznik

nul nynější systém ustanovování
úředník 6 spočívající na zásadř
ie vítězi náleží kořist Staré pra
vidio patřičné pravidlo pravidlo
le poctivost schopuost a věrnost

jsou jedinou skutečnou qualifika
cí pro úřad ustoupilo idei ie
stranické služby hlavně třeba
vzíti v úvahu Všecky strany
v praksi přijmuly onen systém
Od řaso jeho zavedeni byl sice
změněn ne vlak zleplen Z prvu
president buď přímo a neb skrze

představené departcmentS ústa
novoval ůřadníky vlak nenáble

přešla tato moc v mnohých pá
dech do rukou čfenS kongresu
Místa úřednická v těchto páde b
a i w

nyia nejen pouze oumanou za

slulby straně prokázané nýbrž
odměnou za slulby v&dcSm stran
Tento systém ruií neodvislost

rozdílných departementu vlád
nich směřuje přímo k mrháni

jest svůdcem nepoctivosti pře
káží a vadí opatrné dohlídce a

přísné zodpovědnosti níi jedině
věrni a náležitá vykonávání pa
vtnosti docíleno býu m&že pře
kálí bezohlednému sesazení a ji
stému potrestáni ůřadnikS v kal
dém ohledá nehodných ponižuje
veřejné ftřadnictyf a charakter
vlády j jsem jist ie jest většině
člena kongresu břemenem a obtí?
Ií pří nileiitim' ipyVoRáváuí jich
zákonodárných povinností a pro
to mil by systém ten býti zrušen

Oprayy měly by býti zaváděny
nenáhle viak dokonale Měli

by jsme ae vrátili k zásadám za-

kladateli vlády a zákonem osta-novi- ti

pakli třela to co bylo
dříve zvykem Oni neočekával

anil požadovali h iřadníkfi jat
kých stranických služeb jejich
míněním bylo Ie firanít j yldpí
povinni jsoo veikeffch sil svých
věnovali vládě a národa jejich
míněním bylo le každý ůřadník
mil by býti tak dlouho podržen
v úřadě dokud osobni jeho cha-

rakter zastává neposkvrněný a

vykonávaní jeo povinnosti á
fádních jest uspokojivé fqkli
že budu zvolen tudú ¥íditpdT
minutraci vládni na licht$
9áadáchx a veikfrq 4$tavni
moc #Zo ř na pdbor týkoný
budě použita k docílení této

opravy
Prphiáiení zicad v konvenci

Piaeuicatxkii nezxjrnrje prokli

úplně poražena od 1200Í Turku

o Běliny4 Turci dobyli dvě záse--

ky a ukořistili 6 děl Srbové

ztratili 700 mulu

Londýn 10 řervence

Zpráva poražení Zacha se po

tvrzuje z rozliřných stran Armá-

da jeho byla prý úplni zničena a

ranění skoro kaldoo hodinu při
váleni jsoo do Bělehradu ' :

Rozhodná bitva očekává se me

zi geu Černějevem Asman Pa-

šou kteráž rozhodne bezpochyby
budoucí spáso b vilření Pakli

budou poraženi zamýšlí Srbové
stáhnouti so do Bulharska a zne

pokojovali Turky v malých ře

tácbT- rv '

Depeie z Bělehradu tvrdí le
poslední zálohy byly povolány
do zbraně

_ 'i V í

Londýn 10 řervenco

Depele z Bělehradu oznamují
e za posledních 8 dni podnikli
Srbovi 10 bitov a ztratili 5000

tnulo Á

"Times' se dovídá ie Srbsko
dalo Rakousku zadostuřiněni
za to ie vojsko střílelo a rakou-

ský párník "Daily Telcgraph"
praví le ve schSzi císaře i uského

rakouským usneseno zakrořiti
ve výcnodnt otzzco poa jisiytni
výminkami spolehne

(Telegrafické zprávy tohoto

týdne jsou tak pomíchané le jest
těžko pravý stav věcí seznat!

Zprávy z pramen ti tureckých o--

znamují porážky Srbu na vSecb

stranách zprávy pak z pramenu
slovanakýcn připouští některé

porážky vlak připisují několik
vítězství Jak se zdá poraženo
bylo artiké odděleni pod volením

Zacha a u Běliny taktéž Srbové
doznali porážk)' Naproti tomu

v několika menších potýčkách

byli Turci joraŽeni a gen Černě- -

jevu podařilo se dostatt se Tur
k&ra nazad tak ie stojí mezi Ca

řihradem a neb vlastně Sofii a

armádou tureckou V celku jsou

zprávy tyto pro nás překvapující
a málo potěšitelné Očekávali

jtme ie povede ae TurkSm tak

jako vedlo a vede so jim v Herce

govině vsak místo očekávaných

správ o vítězství přichází zprá
vy o porážkách Viak proto
netratíme mysli Srbové zalili

nyní svSj Bunker Ilill a doufej
m Ie se štěstí válečné nyní k

jejich straně nakloní

RAKOUSKO

Londýn 5 řervenco

Tímesu se z Berlína oznsmuje
le Rakousko pilné zbrojí Záloha
i obrana dostaly rozkaa připraví
ti se do boje
Válečné lodi byli poslány do

Semtina ko chráněni Rakušan 9

Armádní divise poslána byla ku

hranicím
u Joeruna se oznamuje ze ras

kouské vojsko se soustřeďuje v
Záhřebu Téi vojako v Dalmácii

bylo zesíleno

Nový Sad 5 řervence
Miletiř předseda tajného slo

vanské spolku "Omladina" a ně
kolik Menu toho spolku byli zat
řeni a obviněni jsoo ze zrády

Londýn 7 řervence
Haličské noviny tvrdí le 50000

moli vojska se 3000 kozáky bii

li se Bukovině

Londýn 8 řervence
Císař rakouský a hrabě Andrá

si setkali ae dnes a cárem a Qor
řakovem v Pod mokli a odebral
se do Česki Lípy

TURECKO

Cařibrad 8 července
Mezi Turky konají se sbírky

ko kryti válečných výloh Pat
náct tet to4t& vstoupilo k voj
sku

ŘECKO

Londýn 7 řervence
V Athénách panují nepokoje a

byl probláieo stav oble lení

Pcdvcdy v úřadech

Dle nanesení senátu vyhotoví
departement pokladny Spojených
státu seznam přijmi i vydáni od
1 ledna 1834 do 30 řervna 187$

spolu i ae ztrátami jakýchž tento
odbor utrpěl Zpráva tato vy-

kazuje Ie nejvitli ztráto během

čtyr let o trpěly Spojeni státy za
administrace Johnsona od 1 čer-

vence 1865 do SO řervna 1869 a
aiee $25627 2190 Po té největií
ztráta byla so 4 roky od 1 ledna
1834 do SI prosince 1837 oti
138382541 Nejroenší ztráta
byla od 1 července 1845 do SO

řervna 1843 obnášející pouze
tiMcaes ť

Fočítáme-- li ztrátu na $1000

byla největií ▼ letech 1834 al '37
totil I10J7 b kaidý tiafe dolarJL
V letech 1842 ai 1S4$ oboAleb
C3C3 ca tia Uecí rak

ších president & a že to nechá se

docílili pouze moci výkonou
kteráž není v pokušení aby pous
Žívala své moci pro své znovu-zvole- ní

činím jenom to co uzná-

vám za svou povinnost kdyi vy
jádřuji sv&j nezlom ný úmysl io

pakli { zvolen- - ne&vdu kandi-
dátem pro druhou lhůtu

O otázce finanční vyjádřil jsem
častěji smýšlení své weřejně a při
těch samých zásadách stojím do
sud- -

Povaluji veswé zákoay
Spoj St týkající se splácení din- -
hu Spoj Siálu i - zelefiákfi co

mravní závazek - vlády který!
musí být splněn i Jest mým pře-

svědčením ie pocit nejistoty aa

příčinou nezměnitelné (za zlato)
papírové měry její! cna stále
ne --mění jest jedna z' hlavních
překážek obnovení důvěry a prů-

myslu a návratu ku všeobecnému

blahobytu Tato nejistota mSže

být odntraněra pouze jednírai spa- -

sobem návratem ka tvrdé měně
V5ak čím déle dovolíme aby tato
neustálenost v našem systému fi

nančním rvala tím větší bude

Škoda způsobená naším veškerým

zájmům a všem vrstvám národa
Pakli ie budu zvolen $ehvaltra~
tihudu laidý jxíttičný krok

redotteí k tom u ctlí a &I fro--

wt r&tn krokům na zad

Usneiení týkající se veřejného
škol-t- ví mělo by nalézt! srdečné-

ho ohlasu v národě americkém
Otázka tato bude pojednávána
dokud ústavním dodatkem Školy
nebudou postaveny mimo v$e ne

bezpečí sektářské kontroly a rni

sení se do správy Škol Strana

republikánská zavázala so docíli-

li takového dodatku
Usneiení konvence o předmětu

upokojeni zemi a úplné ochraně
občanů ' v svobodném ulívání
vlech jejich práv jest včasné a

d&ležité

Stav státu jižních poutá pozor-
nost a budí soustrasť národa celé
unie s jejich snahou po zotavení
se z následku minulé války
Jejich první potřebou jťt ínteli
gentní a poctivá správa kte
ráž chránili bud„vJochoy tří
dy obecenstva ve %ech jejích
společenských i soukromných

právech Čeho jih potřebuje jest
trvalý mír Ten závisí od svr
chovanosti zákona Nemaže být
trvalého míro pakli ie jsou ú

slavní práva kterékoliv Částí ná
rod a občasně zneuznávána Roz
děleni politických stran spočíva

jící pouze na rozdílu plemeném a
neb hranicích krajin jest vždy
nelťastná a rode býti zkizooo- -

sni Blahobyt jihu tak jako
kterékoliv jiné Čisti sountátí

spočívá na výhodách jakéi po
ekytují se práci přtstéhovaUtvu
a kapitálu vlak dělníci nepů
jdou ani kapitál se neodváži tam
kde ústavě a zákonům se vzdoru-

je a nepokoje obavy a pottrath
očekávají mírumilovné a zákona

dbající občany Život společen
ský a veškeré Čáati ústavy masi

býti posvátnými a musí býti téi
posvátně chráněny v těch částech
kteréi jsou poměrně nové jako
ve starých Mravní i matenelní
prospěch jižních státi docílí se

srdečným úplným a povšechným
uznáním práv všech všemi}
znaním bez výminky a vyhrale
ní S takovýmto uznáním jisti
zakotveným bude lehké vlivem
všech zákonitých proetřcejjsg yji
dy po noci obyvatelstvo jižních
sL k docílení blahobytu a poctivé
a schopné místní zprávy Buduli
zvolen budu to považovat i nejen
sal povinHOíttnijbfŽ IíhL fo i
uiyux vroucím pramm praco- -
fféiít k dotažení toho cíle

Ujišťuji Vás krajané mojí ze
táta jižních ie budeli mi svěře-
na povinost zorganisovati admi-

nistraci bode to gidmjnitrace
kteráž stejně bude ctít! a letřiti
práv ohřáni pleli bílé f černi a
kteráž ze viech sil praeovati bo-

de k dobro všech Čími pro vidy
vymazány budog fojdíly mezi
severem a jihem y naS( společné
vlasti
S veřejnqq správou organizo-

vanou dle systému kterýi zajisti
nám poctivost schopnost akole-nost- a

šetrnost skutečné šetření
všeobecný blahobyt moudrost
v dosazování úředníku a rychlé
úplni stihání a potrestáni vlech
yeřejných iřádníkO kteří se zpro-nivě- ří

a dobrou měnou ae
vzděláním nesek tářakf m a vpl
nfm kaidimo roTpi i á jedoodo-phos- tí

a střídmostí v jednáni sou-kromué- m

o bratrskoa svorností
▼ národě celém ve vlech jeho
částích a třídách milené douU-t- i
ie druhé století naiebo ifynl

pode trvali doba t laho bytu a iiJ-8-i
V ctl 'polaobcao

asalaveaésaa pláaa paxt mm

boj a prešh 3 ai 4i sátAawa
aeekaje al varfatai voje a alas ae

spoji Tyto dva boj ixtháaaly
ie ladtáai pod vedcaisa sUvlai-k-a

oSedteino Bf lUjt vsev

tratckých a vejeauk ycn vsdn

saolt al mm jisa doea4 přtptaoa
valo Neai pochyby la Stiua
Balí byl dU svýaů ady
zpraven o pochodáca ika a
poalil piil2itoU aařti jmlmo
oddeUai pw- - drahé s

aapled Wdiíeaš ťnmLutw a ps-aa-

k acoayaatL 4rai4
vlevh svýťb sil prtAÍ drakýsa ano-rlu-tt

Taktéi osvěďčUi rashv4
atšdi adaLnont a vytrval
To bez puchy by pov4 k p
vědent 2 davádai atly přeli
r4 i hisa swjiti jMMB issi ae%

dtstalečaé 2 nuMa tAl suail
ktcliayaiv jo-- tji awi bv

být }ioiavaa a mimm mí Iy)(AX
atttio který as by se pak fw
dřtio v kralki dně sadu by
akrtHitu Zárovea duaiáasa ž#

tato adatosi přivede aaáa aákow-dárc-e

k azaáai ie doaaváiai poli-

tika míra proti Iadláaiaa byla
chybná a le nzaávajtť 1 s v ií
pvuse moci zkrotili lae koaefai
odesadaji zálež Wti iWváaJki

pod správa odhora válečaiW
Po relé zemi wsývaji mm hiy

aby }ovvLáai byli dabrovMv
do sbraai v doCai£aeas pvíta a
tak rázem buj teta akaa a

vspartti ladtáai bef f y Idaaevš
nvb aa reservaca dvpravenik

Politické drebnosíi

f Demokrati y koMrra chll
saveašiti aratáda ladssai jias v

tom ala ta i psalbsji
Přededa dtftaokratkkého

dosaa zátapci Co z piia byl
ka koaveacisiu Lotaai poi uka-
lí New York skými Tlraí
nimi byt pvoLa byl kraiký
"taj jít do Su Loai aab se
vzlál naděje na zaovazvulwaL
Cox ŠL Vlak za jeho aepřtUxs
aosii zvoia plededa jiaý a a

buhý Cox se bjbí smotai kouká
tak jiaý uÍtO jho zaata

% Demokrati V Ctúcm saaji
ayai al Rádi by dutala aěja
kého kaadidáta prut rpak4
kánskétaa za atayora ael aeeeo-bo- a

alkuho najit PoxUvý člověk
n hee aomiaact od straay li při-jmo-ut

a aepoetifiho to bjrkt ky
v ayaějšich dobách saarai JL

Voj ba sni se jl dave ( aUadej
odbývali !

t Carl Svkarz pivklUU sa pro
ti Tildeaovt a hade z vlavh sl
pracovali pro Uayw a Wbnkr
Uzaává tkkela —piVl káawkea
aa Upii a plsliWsa aa plkik
Vějlt ael desaokratKkea

I "Uaasbagm jaUaa ii pmt
dtaokratak rotorMus yravi
Carl Schara tWIU IW"

Pti vvwiřováal v M aakia
toaa přišlo aa vo le pli esa
torskiat tlpaao ye Wwcostaiaa

před dviata roky aabtdk

rríbmil Matt

Carpeaterovi klasy svi za tCO
Lacino dot ! To imi spořtTCt a

j oprava !

u4Uli prvJaUm_ —Jk Reka
v Chicago Uki posaákal k avrd-če-aí

a poireeláai syf wb bývalých
kem4a2 V pwdvoderli fcvřai!
nwh — a dostal $ aWl věseal
a tOOul doL pokuty — Jak je
ta svět aesprayediivý!

lUfdak Ur 0uaha UeraM"
Dr Miller byl jeiaisa a delegáti
v kea vestci v St Loate ESs stias
aávrata řeCapi razitkačai srhi-t- %

deatokratkki a pravil aai ji-
ným: Koavaca U byla etraj
nýa jeviJiJot Bjl tana jedea
maž—Joh Seliy 'poctiv assi

vapř a — ládaf vi4oa ve
svili aesaá v(ee sttao pocti
voatt BjJIoiaoaU vlak poiittkál
Joha Kelly byl v oatjl ptiel
oaou aty aiajs kteřa aavliivo

yaU veikeri delegace jUai Too
znalovi byli aejecaopaijii poiitž-ká- ři

New YorklU aSv otk mA

ptikára v eviU
Poet pováli krok aa krakeat po
ožívali argasaeatl i kroaeh i vy-taleaý-

sai

psatuleau krozii a a
kavi acéej-

-Jk ja jaesa byl avid
kea pojadea týden r Lta4eU
nevidí! jaeaa nikdy před tíav"—
No tr UilUr by m ydi
vldyť lam hjl
Q iypols'ikiaakia ejeaUa ksaae

aaalyšeli ie by deieiii kijiU avi
armaseaty a pat23 řM

a3 ti=t zl txKlUrý
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převzal Mehmed Ah

Londýn 5 řervence
Nové povstání vypuklo mezi

NiSl a Sofia v zadu turecké ar
mády
Místokril egy puk ý poskytnul

Turecku 12000 rouIS

Times se z Berlína telegrafuje
že Černřjev jest na pochodu k

Soíi přes PiroL Iobyl jil něko
lika vítězství a obsadil Palanku
Iluí-k-é loďstvo v Černém moři

phpravoje se pro vileřnou služ

bu Zbraně a střelivo stale do-

chází do Srbska přes Rusko a Ru

munsko
PovstaleZU víldeové v Bosně

prohlásili knížete Milana za gos--

cdara Bosny

Londýn 6 řervence

Daily News má zprávu z Ví

dně Ie Černějev zamýšlí pobou
řili Bulharsko přetrhnouti lelez- -

nivné SDoiení u Sofie a vřiniti
Balkán středem povstání

'
:

Ragusa 6 řervence
Mezi Turky v Hercegovině pa

nuje postrach před Černohorci a

utíkají se do pevností

Bělehrad 6 řervence
Srbské vojiko střílelo na ras

kouský párník na Dunaji a Ba

kousko pažaduje náhradu

Londýn 7 řervence
"Standard" má depeSi z Vídně

le římsko-katolíc- i opustili tábory
povstalců v Hercegovině a přijo
jili se k Turkům
"Times" ae oznamuje z Rago-s- y

ie Černohorci nenalézají iád
ného odporu na svém pochodu k
iloslaru a dosáhli jil Nevesině
Křesťanití A 1 binci odmítli zbra
ně kteréž jim Turecko nabízelo

aby t nimy proti Černohorc im
bojovali

'

Gen Ompiř (7) jest před Běli
nou Dne pátého obklopil a po
rubal 2000 Turků

Depeše "News" tvrdí lé Torci
dobyli a spálili Raka Srbové

byli zahnáni přes Dřinu a Turci

postůj i od NiSe ku Kragujevci
Berlínská depeše Times praví

ie Cernejev dosáhl Piroto Po-

dařili ae mu dosábnouti Sofii pře-'ru-ti

spojeni a Cařibradem a osas
motní turecký voj u Niíe Z Ca

řibradu ae na rychlo posílá vojs
ako aby rao dosábnouti Sofie

překazilo
Raský konsui Jonio provázeli

bode knílete Černohorského při
celém pochodu
Turecké dělové lodice plují na

horo po Dunaji minuly jiiWidio
a ohrolnjí í samý Bělehrad
Srbsko hrozí Ie zatarasí řeku a
vloží do ní torpedos

Bělehrad 7 řervence
U Běliny svedena krvavá bi-

tva v kteréi Torci zastali vítězi

Pařil 7 řervence
Joornal des Debates mi násle

dující zprávy z bojiltě :

Srbové dobyli Rařko Gen

Črnějev přinutil Těrky k ustoui

pení za Palácku Armáda Zat
chová přestoupila Dřino ve Čtvr-

tek (dne 6) o Javora a měli po--

týřko a Turky po pět hodin viak

nevytlačila Turky z jejich poetas
vení
' Londýn 8 řervence

"limes mi depeši z Víane o--

znamnjící ie Turci nedobyli Bar
car jak dříve hlásáno Dobyli
pouze venkovní hradby a dosud

pevnost oblehají V pevnosti jest
8000 posádky }

Černohorci přibyli ko GaZko

kdeijeet znařni řáat Turka po-

sádkou
Bělehrad 7 řervence

Praví ae le povstání y Bulhar-
sko jest všeobecné

Berlín 8 července
Srbovi trpí nedostatkem penis

a vydali papírové peníze a nuce-

ným oběhem

Záchovo oddálení bylo potmi
no o IJovího Bazaru ae stritoo
1100 crtTjc a rmlafci

acWvivWko wy UKmmé a# 4 s a LáU!a alV
Uarvestra

JIMII VYtlOOY
patUj ra UatostrujAkfwa sto sjtstea atata k!-i- 'i aktenil }ÍMpii k vaiesaa pajiCs a zajtMa lt vývlk

Ftmmm42 %m mm aaf reO a vy aaee mm ztráx etí £aa ap"kapa] ta řadaf atrvU pkaJ Hbe sa řádai awaiu
ELWARD IIARVESTER

do 2 11

lit'' 1 _ ť: _

OIIA1A B]SETvJ7ERlTf
(O JI A 11 S K Y PIVO V a nu

non íxsé xl jm&onziozr TJXsXon v
5íe Ct3 t z

praviti a! při tom 1 mrtvého f i % Clavcreir Tilda pocákal
raněných ztratili %'ečer pak {svým bývalýmkap4aioaTwe4
zdařilo se jim i koni nepojiti Jil í Coaaelly 4 Coaaorte k sprave-skor- o

po 49 hodin bil ae R-sn- s ! dlivésaa trestá a hU jj za to

aiSi 1— ak smiswís
OSktlA

poveuiu eeaaiori vaiiioratc a
'
neat třebss tam výbor vysilati To
iest maření iasu a zbytečná výt
íoha '

fl OpzorKajeme na přijímači
dopie gavernera --Hayese v dneS- -

ním Zíle Jewt tó dokument mul- -

ný rozumný jádrný jasný a do-

konalý zahrnujíc v eob3 prohlá
lení zásad naho budoucího pre
aidcata
Zrnina systému ▼ dosazován!

iřadnikft a tím docílené poctivé a
šetrné správy brzké vráceni ae

ko ivrdé míní zajiltlnl svobod-

ného ikoUtví ástavním dodatkem

a
a trvalá A zdokonaleni namíření

Jihu a Tyrovnání doaavádních

sporS a koneíné jedna pouze lh&

ta prosidenutvf Jsoo zásady k
nimi Ilayea ae hláí a ku jichl

s zařazuje pzk-l- i zvo-- _

fcude '(' „

Keni ta pouhé ch válení plat-
formy ject to i zaiu2enf alib kte--t
rak chee prováděli zásady v plat-form- é

vyslovené % celku roz-

hodněji! nel platforma sama Jsoo
U vysloveny zásady které jsoo
cílem kaldého poeuvého znale %

doufáme ie schválí národ tyto zá-

sady a snahy svolením jeho

Erreptié Teítrc3y
POVSTALÍ JIHOSLOVAN-BKÍ- L

Londýn4{ervnce
TJ Zajřaru svedena dne 8 čer-

vence bitva mezi grby Turky
Turecké ú řádní zprávy ohlalajl
la Srbovi překročivše hraníce
dslill no Turky byli vlak pora

r--
"í "Tlt tx-z- Ui za Btritoo
i:3ciía Fotiiyu Privy o

i

Indiány vlak dosud nebylo
známky p testerovi col každé-

ho velikým podivením naplňova-
lo íía druhý den spozorováao
le Indiáni počínají v spěchá a

stupovati a brzy vyiviUena LjU
příčina toho Generálovi Terry
a Gibboo přibyli na bojiitě #o

svými sbery 0 Indíáaé asnatt za
dobré zpět se stáhnouti Vlak
kde jest Caster? To bylo v Jeta há-

dankou Vlak hrdina tento tele)
jil po § tři doy &rtev aa polt vá-

lečném Hrdinská byla celá jeho
vojenská kariéra hrdinská i smrt
jeho — Sotva vzdálil se Roí
aby provedl rozkjz Pasierem ma

qcěien udeřil tento na Indiány
Viak tentokráte se v aí{ roJockft

přepočcU- - Ta chíU fcyl jimi ze
Vlech stran obklopen 'o velkl
přesile a musil podiebisoati Celi
jeho oddilenfS00tt3el3l důstoj-
níka 5 občanu 2 lékaři a několik
(indiánských) zvědi byli v tahég
boji pora báni Jedjjtf svědek ia-dns-

ký

avid zbyl aby sdělil tato
smutnou správu Ui raojen Cuetra
padlí jeho 2 bratří Tom a Boston
jeho Ivakr ploftvpik Oalkoma a

ajoovee piokovník Yatea Dála
plokovník Keo£h aetník Smith
poručík Critteeden syn jen Crit-tende- n

poručík Storsyn jea
Storgia plukoyuík Cook a porn
líkcvi Porter a Harrinstoa 1$

kal Lord m II $eHog cjopya-t-j
BiaistrkcVIkfi titm "rifcxan- -

poji-
- k fwrwia v

bydii mrlia ILsrav J
wdW ftsárav &4jr

CVli s ví }k avsivaz Mra
Jleie do aMCt' Pvii4arwA r JsáNaN !

V OMllU NES

česhy sTiurM neir

ře dra fclkj a4 jra aWait LU4

f Ciretaiw avlálU jawiajt
ta UM mfmmkkrm porady sii

mamCmmkK

fcie:::jx c:id
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