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Nelze taká v tomto okamlent
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kteříž trpí velký nedostatek Né-maj- i

dostatek iBžek ani obvazkfi

ani lékfl ani lékařS a opatrovní-
ka — Turkové nezajímají niko
ho nikoho neživí Srbové jsou
liditějií — Armáda jen Lešjani-n- a

sesilena a řítá nyní 30000
muža

Z Vídně přiebizí zpráva Ze

vláda srbská povolala třetí zálo-

ha do beje Tato sestává prý
skoro ze samých starých roužS a

mnozí prý službu odepřeli (?)

Dubrovnik 4 fco
~

Turci byli vřera poraženi u

Kleku a ztratili 150 mrtvých a 15

zajatých Ztráta povstalců byla

nepatrná Taktéž byli Turci při-
nuceni opustiti postavení sk v

Sajcaru
Londýn 14 řce

Křesťanská Liga podala Lord
Derby-m- u pamětní list v ně rol

takové snížení co celící přímo

proti zákonu V předlozo roz-

počtu pro vydáni rozličné shodli

se výborové skoro již nplně vyj
ma následující článek obsažený
T rozpočtu jak navržen od zastu-

pitelstva: "Veškeré předpisy ohla

ví 26 opravených zákon B Spoj
StátS týkající se registrování
volicfl a ustanovování dohlilitela
na volby a přírucích i zvláitnich

pří ručích marSiia a týkajfc se do-

hledu na volby se tímto zruíoje"
Jak vidno splétají zástupcové
detn v kongresu pledlohy záko-

nodárné a předlohami ruj "octo-
vými Oni věaí dobře ie by ná-rr- h

sám o sobě neproiel oběma

odvětvími kongresu že senát

peavolil by ku otevřeni brány
korupce při volbách ku pácháni
opět takových pod vod 3 jako dá-

ly se ze strany detn v New Yor-

ku v lase kdy "opravce" Tilden

byl předsedou státního výboru
Id by Děvlil k tomu aby po-

skytnula ee jižním "gentlema

e
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Jediný ze strc]á ea ittcal ss viačt vexwi kterýž nepsiřt-h- ut

retsení jjtí plátea

SEKi I VYNÁŠÍ OCItJ UQXBt ŽELEM £ WEB SUCHÉ
MÁ XbttA DOST PKO TRI VÍZVČE

a proto atlíe se apvtrettti koM deLi prek httvuae dra draky
llarvestri a sice stryje péti a "Set" Lrareeá

Při tabuli vázali aaáate phpevueaý viiwrt přtrei a kte-

rý! se svázaná suopky kladka a kdyl jeet jkh iumt aa kapka poa-hý-
m

pohsattío ee aajedaee shodi Tiaa eircH se prače jeiaoh-
-

člověka touž eáJest
ZJats rekýea ee potkat ADA1L 4 FEZNCIl IlavzsTza jee

déjtaich p%dih aiia-i-i V kráskéea če tal ee uJk
reaeěkle zaiatým tak áplě aaaaaftavže vadeje--l pvaževáa za

NEJFŘřlDNÉJřt KAKVESTEH NA SVřTÉL

Prodá vi se ve tiech wetiích místech w ceSéra zápiiě
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od strany mladočeeká jakéhosi
určitého vyjádřeni o2kÍrtipro-tož-e

se jí se strany stařoká al
dosud žádného echvaUjkibo po

kynuti nedoslat

Každý to těžce eese le se stra
ny staročeské eěktvrá listy se

vyslovily a sice záporně'
Dr F Ksr

Třeba byrhost aeechvalovali

některé pffkré výrazy kterýebž
v článku tom žtt přece aa uši-

ta vyznali ž položen jt tea

zlatý most po aěatt ialaio%ešU

poslanci mohoa se vrátili k jed-

notě Nale aiícbť jed sáni
vlastenectví svá vůči národa oe-věd- či

1

Politické drobnosti

X íuv Tilden jet velmi skro-

mný člověk Když ma oznámili

že přišla depeše že jet nomino-

ván kandidátem preidattvl
udeřit se v prsa a pravd : "LU
chce opravy a ví zeje nalezne

tuto"
1 Jak Upřímně a#i demokrati

míní jest nejlíp vidět z jejich
jednáni Aby dostali aa vějička

ty kteří j©e proti navráceni se
ka tvrdě tněsě plij mah v plat
formě článek aby cd volán byl
zákon dle něhož se mine avrá

tit ka tvrdá měě v r 17? Viak

aby si neodradili ty kteft jv
pro návrat k a tvrdá aiě 1pí

raji v kongreea odvoláni zaka
toho

% Védcová eesávMýth volrfc'

kteři v měei kvilné v Novém

Vorku sjezd politický ©dHývaii

prohlásili se pro !Iavee zejmé-
na Car! Schurt William M

Bryant a aěkdejli guvernér Bel

lHk

Tyketa deífcrtrká j-- 4

velmi zajímavá Tildeo jet e

etupný kovoeaěuee Hendricks

pak fanatický papiroměaec
Ba-doa-!i

svoleni bude Ttlden vríke-rýo- a

vlivem svým pracevati pre
kovovou llendricks pak pro pa- -

riierw mknm Je viěf te tim

bvli srovná tak saále

o zásady jako — repehlikáaěaa
Jitou sjednoceni jen v jedeá věci

aby se doetaii k žlabe kdežto ve

všech cirodnkh otázkách nezho

jitelně rozpoltěni j
--Pk-

Stav oafrnt
Z Iowy e ozaamsje skoro ze

vlech částí Ie pšeane bude dale-

ko pod prěmer Kskvřn-- e til
místy poškoaee a vlhkem
V severozápad st aa statě tojt
ve obili du4 le p
V Mteneaolě se vykhlky na

Úrodu v p!edsi týday valeě

zpravily V jižní a jihoslpadai
ČAstt poškodily obili mtty keby i--

V Nebrasce stoji vše eweeí vel
mi kraae Zita a jeeateay joskoro jil všade položeny a tcele
týdea počne se ackati eeece
Zdi se aldd Ie picek be le
letos dobře sypat a bal pěkného

Scrihaer 15 řeveece — Pie
nice raaá poíieaji arát Ža a

ječmeny tmm větMeea poeečeey
OI 13 t m aáa vw--e asáaě prii
rol kdyby mělo díle trvat bd
na závada Kakařiee raaá -

UjL J DL

PROVOLÁNI 00 C2AHA!
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Vjidef kde ae krajásá sali
dui uznali za aatn--e pevieest
soastřediti seahr a l?y svá v jed~
aoea bode buďto ka vzájeeaeá

polpoře hmota I aaeh ka spwle-ř-

aáesa ee vzdělá váal a atkée aeeai-aa- lí

se cílem svým
Vador velkýus překálkim aaH-zee- y

aa východě spolky která

ayaí r pleáaa sván květa io a

která dosvědČajC jak daleko spe-leca- oej

saahee prtjíti ta
31 áase svr ade m dalekáaa zi

pe 1 a1 tati esesi potdaf sai kte-

ří poviawet tato px kopili f
Nikoli ! I avy soeetredíat -

hya síly svá zařiaeaísa erWka
r-cOl-

tOL!-

K toatato ičeti hade se odbýva
ti prvái valná sek lze e eobute ve-

čer d ve 22 červem-- e w amiUKet)

pana J Novieeklho
Edo snahy ty rodpórovali chce

k&aseehe stlti bejarýsa Si- -
{ aechr aeoposaeee do schase
přijitá Za pros výbor

F Yedka

Pcrcr!
D0U0V FADDÁĎUí
Nílepeaný or4t aaJřidil aaaeáas

starán zafatá

V CRETE

ITejjednodušši

Mejtrvanlivějši

Nejlehčí v tahu a

Nejlehčí li řízeni
aaawaHaa

všech HARVESTRÚ na světě!
iH n5ta cletH rvíalk twja obili nvbrl i C--a a rvaise

ELEYATOBli-l- i pli(rvc jeel ehi k vaaaCěaa zvaar vymjJU sam vi ly eaý
kea jeei speUhltvý akJy e swtsacpe a aeaAotavt ekťje( es--U w

Srbská válka

Jak ee zdá ze zpráv tohoto tý
dne byla mnohá z vítězství tu-

reckých v minulém týdnu ozna
movaná jen vy lhaná Bez

pochyby svedeno použo několik

potýček se střídavým itřstím o

nicbž ihned telegramy z Cařihra-

du hlásaly co o bitvách rozhod-

ných Pařížské časopisy přinesly
minulý týden úvahu le to se Brb-eke- m

stoji Spatně a i ŽeMilan chce

prostřednictvím cara docíliti při-

měří Tentc týden v5ak uznaly
že plece jeltě tak B9 Srbskem zle

není jak se myslilo a zpráva že

by Milan chtěl docíliti přiměli

prohlášena ze úplně
:
bezpoďstats

nou Naopak ve válce se statně
Jencrál Čeiřajevpokračuje — -

ohrožuje Sofii a organisnje Buls

hary ostatní pak sbory statně se

drží Černohorci taktéž statně si

počínají Dobyvše několik vítězs

etví nad Turky jsou v drženi celé

krajiny kolem Gacka Rakousko
uzavřelo Tur k Brn přístav Klek

tak Že tito nebudou moci dodává

tj zásoby svým po vod?

nýbrl pouze fen úzkým pruhem
mezi Černou Horou a Srbskem

kterýž pruh jest Srby osazen

V celku jsou tento týden vy
hlídky uspokojivé Pozoruhodná
Je zpráva že 25000 ruských do-

brovolníka stojí na hranících Ru

munských Žádajíce od vlády Ra
raunské aby dovoleno jim bylo
do Srbska přejiti Že by tak vel-

ký počet ruských podaných bez

vědomí vlády chtělo neb mohlo

ze země odejiti iest nemožné A

zakládá-l- i se zpráva ta na pravdě
stojí tam dobrovolníci ti s vědo

mím a vBli vlády a taktéž b vě

domim vlády žádali vládu ruman
skou o dovoleni Vláda ta váhá
Neví co má činiti Nepropusti li
dol rovolniky pohněvá si Rusko

propusti li je pohněvá Turecko a

Anglicko Potllitclný jest vlak

zjev tento na každý pád neboť

seznávámc z nebo jak vláda rus
ká ujímá so zbratřených národ B

Pravd ymilovná demokracie

Jeden ze clánkB platformy de

mokratické zni i

"Opravy jest zapotřebí v míře

veřejného vydání vládního stát
ního i obecního NftŠo vládni

vydání zrostlo ze 60 mil ve zlatě
v r 1800 na 450 mil V papírec h v

roku 1870 nale veškerá taxace
vzrostla ze 154000000 ve zlatě v

r 160 na 1730000100 papírfi v

1870 íili v jednom desítiletí z 15

na osoba na 11800 Od laso mí

ru národ vyplatil svým výběrčím
více než trojnásobný obnos ná
rodního dluhu a více nei dvojná-
sobný obnos vládě samé Poža

dujeme přísnou šetrnost v kaž

dém obora a od každého úředníka

vlítly"
Zdá se Že tvořitelé tohoto

článku nebrali pravdu velmi
na vážky a kde potřeba uznali ji
drobet překroutili a neb důležité

víd zamlčeli

Tak vysvitá ze zpráv pokladny
že daně v roku končícím 30 červ
na 1SG0 vynesly 5J054í99 Tu

by měli tvořitelé onoho flánku

pravdu vlak nedodali že částka
tato byla nedostatečná ku krytí
výloh třetího roku administrace
Bucbananové a že přiděláno bylo
$20786808 dluhu tak Že celý pří-

jem z daní í půjčky obnálel
176841407 ve zlatě vydání $77-0551-

z čehož vyplaceno bylo
na úroky a penze $4245 422 a

zbylo tudíž na běžné vydáni $73-0000-

ve zlatě

Obyvatelstva bylo tehdy 31

miliooS kdežto nyní počítá e
na 45 mil

Dále tvrdí se v onom Slánku
že vládní taxy obnášely v r 1870

$450000000 a ce!ý ten článek

psán jest tak jako by skutečné
běžné vládní vydání bylo obni
lelo $450000000

t
Dle zprávy pokladny byly

příjmy v onom roku následující:
Cla (ve zlatě) $ 19453837

Příjmy z daní (kořal-
ka tabák ald) 18499756

Přímé daně 229102
Z prodeje pozemka 3350481
Rozličné 123233

Celý přijem i $305959833
V příjmech "rozličných" zahr

nuty příjmy s prodeje válečných
zásob alio na zlato atd Tu vi
děli lecelá taxace i když by jsme
k příjmům a cla připojili alio ne--

obnáiela ani 409 milionB a tedy
o více nei 50 mil méně nei se v

platformě demokratické udává

Výlohy onoho roka bvly :

Urok na dlah (ve zl) $129235498
Pense 28340202
Běžaé vydání (v papi- -

icb) 164421508

Úhrn vydání 3113707
Tu vybylo 84 mil aa uplaceni

veřejného dluhu o kterémž se

cím a koruptnfm politikářům Ta
koví budou pak arci vždy snažili
se odměniti slolby "yira prokáza
né bez ohledu na to zda utrp i
tím národ kterýž by vlastně za-

stupovat! msli Nechť pak takoví
zovou se republikány demokra

ty neodvislými a neb lim kolir

jiným nejdou praví zástupcové
lidu a nehledí propěcba národa
Takovi snaží se jen pak sloužit!

prospěchu vlastníma % prospěchu
těch kdo! pomohli je zvoliti Po-

ukázali jsme před několika týdny
na to } nasmime sítu korupt-
ních živlů podceňovat Ie chce! i

poctivost udržeti vrch bude za-

potřebí vynaloŽiti veškerých sil

aby zlomena a roztříštěna byla
tato koruptní aliance V zápasu

organisorané korupce s neorga-nisovano- u

poctivosti stává se Že

korupce zBstane vítěznou a pro
to jest nevyhnutelně potřebí aby
voličové již nyní počali přemýSIes
ti o vvsledku našich státnfth vo

leb aby všichni ti kdol uznávají
nebezpečí kteréž hrozí nám ze

strany bohatých monopolů a ko-

ruptních politikářB v příštím to
lebním zápasu a přeji si aby tato

nebezpečná kombinace byla zlo

mena počali se již nyní organ i

sovati aby brali pilného účas- -

tentstvi na k aukmech a předběž-

ných volbách až tyto se odbývati
bndon a hleděli k tomu aby na
vrženi i zvoleni byli do sikono-dárstv-a

mužové osvědčení mužo
vé povahy netlomné a rozhodné
ho přesvědčení Zvláště aby stře-

žili se vol nuže kolísajícímaže
nerozhodné kteříž neví ku které
straně se před volbou znáti maji
takovi pak obyčejně prodaji své

voliče při první příležitosti kte
ráž se jim nahodí

0 smíření v Čechách

píše "Posiel z Prahy :

Záležitost "smíření" pokročila
radoinýiu Ppfisebem ku předu a
zdá se nám že neschází mnoho

aby mladočešlí poslanei kteří
sněm obeslali učinili rozhodný
krok k němul jsou povinni aále
ží-l- i jim skutečně na jednotě ná-

roda v životních záležitostech

chtějí li uČjnitl konec roztržce
kteráž tak zhoubně zasáhla do
veškerého národa našeho

Pokud chtějí slouti a býti iir-ný-mi

vlastenci nemohou jednali
jinak vfiči vyjádření kteréž "Po-

krok jménem Dr Riegrm učinil
a kteréž naplňuje nás uspokoje-
ním a jest nám zadoetučiněnim

za mnohonásobné surové zlehčo

vání za snahy a pokusy smiřova

cí jichž po celou dobu roztržky a

upřímného vtastenectvt jsme
nevzdali
Obecenstvo české uvítalo zprá

vy a zvěsti o zavedeném vyjeď
návání stran konečného smíra s

velikým potěšením a žádalo si v

věci léto slyšeli blas Dr Riegra
Došlo nás o tom několik listů a

nicbž uvádíme pouze výtah z jed
noho

Chudenice 14 řev na

"Od té doby co doprovodili
jsme otce národa Palackého ku
hrobu v Lobkovicích mluví se

všude jen o smířeni v našem ná

rodním táboře a každý upřímný
Čech přeje sí z plna srdce aby
se bývalá jednota a svornost do
našeho národa opět vrátila Po-

kud moje známost sáhá učinila

myšlenka smířeni všude rozhod
ně dobrý dojem Ačkoliv vlak
stovo smíření jíl od čtrnácti ds&

koluje po celých Čechách přec
do dnes nio určitého nevíme

Jistá listy se svého stanoviska
sice se již vyjádřili jak smýšlejí

jsouce toho náhledu aby se kaž

dé vyjednání rozhodně odmítlo
které byse snad za příčinou usku-

tečnění kýženého smíření vedlo
Avšak nečiní dobře Téměř celý
národ si přeje aby vzalo konec
ustavičné Štvaní Čechů proti Če
chůra a nastal mír a pokoj v ná
rodě Více než tříletý spor stran

byl vÍoí méně veden hlav ni v

časopisech Čtením a porovná
váním rozličných náhledů v těch-

to časopisech učinila si větší list
našeho lida o řečeném spora

úsudek který se aa
mnoze liší od náhledů v časopi-
sech projevených

r Ud aii ne
souhlasí se vším co v listech sta
ro a mladočcekých za dogma pro-
hlašováno bylo a jedni dle svého
přesvědčení což ovšem jest aa
závada jednotě a svornoeti a k
tomu přispívá že od nepřátel tak
uznáni disciplina v plná míře ae
nezachovává Na to by mělo

pomýšleti než se a té neb oné

strany rozhodující slovo promta- -

Orgány mladočceké sice taká
své mínění dosud zřejmě aepro
nesly ale ztoho co bez poznám

ky s jiných časopis! otisk! dá
se soudití le aejsoa proti smiřemf
v tom stayalu jak m je strasa (la--

roíi"ri r tTrr a crt!=r- - -

roku 1870 misto roka letošního ?

Proě chodit 6 roků zpět k vBli

porovnání? Či myslili tvfircově

platformy le Jich účel lid nepro
hlédne ř DanS byly značně sníže

ny od té doby a přijmy ee zmen-lil- y

Celý přijem v roku 1875

obnálel 1284021771 což jest o

166000000 méně než udávají le

přijmulo ee v roku 1870 Vydání
povšechné obnálelo $274623593
Z této Částky vyplaceno bylo
$103093545 úroku a $29456216
na pense tak ?e na běžné výlohy
vládní upotřéďno a té Částky
pouze $l42073632Demokratí-ck- á

platforma umlčuje tato fakta

zpoléhajíc na nevědomost lidu
Marně hledal! jsme f té plato

formě zprávu o tom o! byl diuh
národní umenšen a nenaleznuvše

ji chceme proto toto ojoroenutí
naprariti V roku 1866 obnálel
národní dluh v okrouhlé Částce

$2800000000 Nyní oř H ně

co málo přes 2100000 9 V

desíti letech v nlchl zahrnuta

jsou i léta "zlých časB" od kras
ehu dluh umenšen o 700 milionů

Urok na státní dluh obnálel teh

dy 147000000 Tento rok obná-

ší asi 100000000 Úpisv nesoucí
7— 30 úroků změněny za 0 pro
centové a 500 milionB 6 procen

tových změněno v 5 procentové
Snížením výše úroku a umenše

ním dluhu Ulehčeno břímě úroků
od roku 1866 skoro o 50 milionů

ročně Vlak o tom všem se plat
forma dem nezmiňuje
Celé vládní vydání v 1860 před

demokraticko-confederaČ- ní revo
lučí (kteráž jest příčinou dluhu

pensí a klesnuti ceny papírových
peněz) obnášelo $770000 0 ve

zlatě při 31 mil oby v a tedy
$250 na jednoho obyvatele Vý

lohy V roku 1876 pro veškeré
účele j-- oa $600 na jednoho oby
vatele dle nynějšího počtu obyv
Polovice této částky odpadá na

úrok a pense tak Že na běžné

vydání vypadá $300 v papírech
na jednoho obyv proti $250 ve

zlatě v roku 1860

Ještě něco úspor může se učini-t- i

tak že běžné vydání může býtí
sníženo na $276 v papírech v

Grantově posledním roku proti
250 ve zlatě v posledním roku

vlády za Buchanana Tu jest vi-dě- ti

když se pravdě jde na dno
že vzdor křiku o mrhání a rozba
zorání nynější administrace jot
tak šetrná jako předchůdkyně
její demokratická CAie Trih

Příští volba v Nebrasce

Nebraska fest rozhodně státem

republikánským a o ticketu
nebude tu tedy velký

zápas I demokraté připouští že
Nebraska dá ticketě Haycs
Wbeeler deset až patnáct tiíc
věUiny Taktéž jest bez vší po-

chyby že státní ticketa kteráž
tento podzim bude nominována

projde s toutéž většinou pakli že

nám konvence republikánské na-

vrhnou muže řádné a zprávné
Na čem so volební zápas tohoto
podzimu soustředí jest zvolení
senátora Spoj Su Na místo Pbi- -

neas W Hitchcocka jehož lhůta

vyprší dnem 4 března 1877 Ne-

braska měla by býti zastoupena v

senátě Spoj St mužem schopným
bezuhoným a nezlomně poctivým
mužem kterýž by nepoužíval hod
nost ma udělenou ka docíleni

svých osobních snah5 nýbrl ku

prospěchu národakterýl mu hod-

nost ta udělí mulem kterýž by
uzr&val ie služby jeho náleží ná-

roda ne však monopolu Tako-

vého muže potřebujeme takové
ho muže musíme zvoliti příští
podzim A takový muž sloužil

by Nebrasce ka cti takový muž

napomáhal by ze všech sil provo-
děni oprav ka jakými zavázal se
nái kandidát presidentstríUay es
ve svém přijímacím listě Vlak
nemůžeme očekávat že zvolíme
mulo takového pakli ie se sami
o to nepřičiníme pakli le nebude
me bráU účastenství ve volbě

pakli Ie nepostaráme ae o to aby
jsme do legislatury zvolili lu&že

poctivé spolehlivé a neprodajné
benatoři Spoj St-- voleni j-- ou dle

ústavy legislaturou slita a tak
postarámeli so o to aby jsme v
legislatuře měli muie poctivé
můžeme i s jistotou očekávat Ie
ten koho zákonodárci vyvolí
bode jim rovefi Nebezpečí které
státu našemu v příští volbě hrozí
jest spojené úsilf koruptních po
litikařil s mocnými nesvědomi- -

tými korporacemi a monopoly Z
voleb primaernícb tohoto jara
odbývaných seznali jsme dosta-
tek že aliance taková byla již ut-

vořena ie doeavádní nái senátor
spojil so a řediteli dráhy Union
Pacific nejvltiím to monopolem
na této pevnině Bylo by marné
očekávati poctivosti očekávat!
oprav od sborB zákonodárných
buď státních bnďSpoj gt pakli

NejnovějSí zprávy

Washington 18 čce

Bristow odpověděl na dopis
Grantav a praví že vzdor vyzvá-
ni presidenta nemířil výboru po-ra- dj

kabinetni —Výbor kterýž
vyšetřoval záležitosti odboru ná-

mořního dokončil svoje práce Ve

zprávě vé kárá Robeeona pro
některé nesprávnosti vlak nevy-sví- ti

z vyšetřování le by bjl co
těžil jakýchkoliv nesprávnosti
neb podvod 5 kteréž ee ▼ onom
©boru děly Zérovch vyslovuje
výbor že neví jestli doMvidnt
svědectví jet dostačitelné aby
mohl Ilobeson být impeachován
—V zátopiteltt:o podia byl aá
vrb Aby raženu byla stříbrná
mince vábv 4121 pránQ dle siko
na a r 137 kterái by měla nu-

cený obéb x y dlahy —

Výbory nemohou se shodnouti o

předlohách rozpočtu a bezpoeby
by bode od 20 povoleno vydiní
na dálikh 10 dn& dle rozpočtu
loňského

New York 1 íce
Tilden uveřejni přijímací lit

al po ukončeni zasedání kongre-- n

Salt Lake 18 čce

Oznamuje le Crook podnik-n- e

átok na Indiány dne 2$ L m

Viděn 18 řce
Včera bylo zde zemětřesení

Pocítili jsme tli prudké otřesy a
mnoho domň bylo oimy poikoze-n- o

Politické zprávy

J Blaine zaslal svoje vystoupe
ni zastupitelstvu kteréi bylo
chladne plijmu to a přijmul místo
senátora a Maine uprázdněné
Morrilera novým sekretářem po
kladny

{{ Jelikož se do 10 čce obe od-

větvi kongresu nedohodly o roz-

počtu byly na dálsich deset dnu

povoleny potřební výlohy vládní
dle roipoítu lo&ského

Zastupitelstvo povolilo 1200

000 ku vystavení pevnosti v kra
jinách Indiánských na řece Yel-lowston- e

To odporoučeli" Gen

Sherman Terry a Custer již div- -
no

íf V ailežitotti oiwTÁcbment
soudu Belknapa vyslýcháno více
ro svřdkQ a senát co sond se ko
nelni odročil do středy očekává

je telte svědka Evanse Ioníi
le během tohoto týdne bode

sond okoncen

G aVernerové Tilden a Hen-dri- k

seíli se v sobota v Sarato-Kaby- -

poradili opoetavcol po
litickém a bespochjby tli o při
jímacím Iita Tildenova Jak
mimo neeoohlaseji oba kandidá-
ti t náhledech svých o otitce f-

inanční Tíldenjest pro tvrdou
měnu llendriks iak pro rosmno-len- i

aelenikS a jaký tedj div le
nám telegraf oznamo je le se ne-vuob-ou

sho-Inoa- t Til lenoTi radě-

ji přátelé jeho aby m prohlá-- il

pro neoJkladný návrat ku tvrdé
men torno vik prý odporuje
llendriks a brocf ie nominaci
nepřijme pakli ie Tilden tak uči
ní Tak jeité nejsou xvoleni a
jiljsoo si ve vlasech

II Minule jsme oznámili Ie
Bristow byl předvolán před vý-bo- r

vyietřujicf podvaly kořaleíní
iádáno na ním aby sdělil v ja-

kém poměru Grant k pronásledo-
váni kořaleíolka sUl Brietow
▼Uk odepřel sděhti rozmluvy ja-
kých mil a Grantem o té záleži-
tosti jelikol porady kabtnetnt
jsou zcela soukromé — I hned
vykládán tento odpor Bristowa

vtenamyslie Grant byl proti
pronásledování "křivých" kořa-lecnf- ka

a Ie proto Bristow neebe
barvou ven Tato doměnka

byla vis k jak se zdi předčasná
aebof Grant dopsal Brietow-ov- i

následovní

Wshioton 13 lenreoce
Hon B II BrUtow:
Drahý pane — Z lasopisS do-Tidá- m

ae le výbor kongresu Tys
let! ajíd podvody kořaleent před-
volal vis co svědka a ie jste ode-

přel pod ti požadovaného svěde-
ctví tvrdě ! co udá se t kabine-
tu neb mezi cleny kabinetu a
moci výkonou jeet privilejí a 1

výbor kongresu nemá práva po
tom tizati Válím ti postavení
jakél jste r otázce této xanjmul
vlak sprosťs-- i vis mlíenlirosti o
tom předmětu a nejen vy mSIev
t aodpovilati viecky otázky
předložené té věci se týkající
nýbrž i přeji i aby vlichni členo
ué kabinetu i řlenové bývalí byli
předvoláni ku avědectrt o před-
mětu tom

8 velkou úctou
VáJ pcelolaý služebník

U S Graut
II O předlobicÁ rozpoctS nedo-

hodly se dosud obě odvitví kon%

Creau Připomenuli jsme minule
ol t jedni r ro pocta pro obor
on-aic-

ký a zákonodárný i# to-t- íž

laztr-íULst- vo ebeo sníliti pi
ty zikoctn utaoovesé a le pro--

%

I

!

4

I

t

t
'i--

I

jakěsakeitv aCav- -
0

nSm" (baron Srn je prý již a m

dy) veškerá příležitost aby cer

nochy na jihu dle libosti mohli

odháněti od osudi volebního A

proto pokusili se o dosažení

toho Um spfisobem přivěsíco
ono zruieni ku předloze o rozpo-It- u

a doufajíce že doženou senát
ku přijmutí předlohy křikem že

nechce senit svoliti ku zmenšení

vydiní Senit vlak vo vě?i této

jest nezlomný a doufáme 1c
' nepo-

volí

Evropské Telegramy

POVSTÁNÍ JIIIOSLOVANn
SKÉ

Bělehrad 11 lve

Srbové bojovali a Kroievy dne
7 po sedm hodin proti přesile
Turkfi a z&atali vítězi Turecké

ztráty jsou velké Srbové dobyli
několik praporfl a něco střeliva
a osadili několik vesnic v tom
okoli Obyvatelstvo připojilo se
k SrbBm

Dabrovnik 12 íce

Zprávy ae slovanských prame-
nu oznamuji že 5000 TurkB pře-padl- o

vesnice Kergi(?) aTeca(?)
v pondělí Turci byli poražoni a
utekli se na parníky na jezeře
Skaderském Turci ztratili 400
Černohorci 100 muža

Vídefi 12 řce

Dle správy % Bělehradu táhne
hlavní armáda Černohorci k Mo-star- a

— Velitel Saičaru obdržel
7000 muža posily — Gen Olym
piě sestavil 6000 Bosnanfi v plu

ky Gen černřjev organizuje
tlupy bulharských ]ovs:alca u

Aktalanky

Londýn 13 řce

Dopis časopisu 'Times tvrdí že

Srbové byli poraženi mezi Přepo- -
le a Nili iígo 3 lervence Poráž-

ku zavinili některé valaiské a
srbské pluky kteréž j rozhodnoudobu ucouvly Šedesát toužit od
souzeno a zastřeleno pro zbabě-

lost a pluky valašské poetem asi
10000 muži rozděleny a připo
jeny k plukům jiným

"Timee" má zvláitnl zprávu z
Dubrornlka že turecká výprava
ku řvuří byla odražena celo
denním boji a Turci i hnáni k

Podgorict Černohorská armáda
pod vůdcovstvím knížete Mikuli
le jeet ▼ Černici střežíc Turky
kteří jsou opevněni v Metoěi- -

jicb Oznamuje se ie Muktar

pala vrátil c do ilosUru a licí
přípravy k vyklizení cesty na

Klek

Dopisovatel "Times" z Dubrov- -

ztíka oznamuje že Srbové bonis

bardují Niii Nový Bazar Vidin
a Ke lín
Z Berlina ae oznamuje' že srb

ská armáda mezi Nilí a Vidinem

kryje úplně aáda armádě ienerála
Čer&ajeva kUrýž postupuje k
Balkánu

"Daily News" mi zpráva s Bě-

lehradu v oíi tvrdí ie baii-bozu- -

kové v okresu tabar-bazardik- n

ském v Bulharsku vozili plný voz
hlav zavražděných žen a dítek- -

Přfstav Klek v moří Adriatic-
kém kudy doeud Turci dodávali

P°!y vojska svému y Hercego
vině byl dna 12 července naří-
zením vlády rakouské uzavřen

londýn li coe
Dna I2ho svedla se prudká bit-

ka mezi Osmanem Palou a arb%

ským jenerálem Leijaninem neda
leko baj čar Osman po pětkráte
bořil se a velikou ailou na erb-sk- é

postavení a byl vidy odra
lea Zatím ale jedno srbská od
děleni pod jenerálem Oaticem
obeilo táborOsmana pali a udeři
lo na jebo zadek Jimi ma veliké
udělalo ikodv Turecká íAZ
Daaaj kledSlv Osti2ovi ublditi
ale nedovedli toho Velká ztráta

poukazuje se na to že celá křes-

ťanské Evropa sympatizuje s po
vstalci kdežto jediné Anglicko
podporuje Turecko Derby od

pověděl na to Že vše ol Anglicko
dbá jest aby se jednalo spraveh
vě (fair play) Pak-l- i že Turecko

jent shnilé za to le Anglicko ne- -

m3 Že Že slíbilo jej chrániti před
vraždou vlak ne před samovraž- -

dou neb nenadálou smrti Pak-l- i

že se nabídne příležitost prostřed
nictví Anglicko té příležitosti
poulije
Z Vídně se oznanvuje že 25000

ruských dobrovolníka stojí na
hranicích a žádali vládu Rumun

skou aby dovolila jim projiti ze
mi do Srbska

Dubrovnik 15 čco

Tureckv voi u MMořiie chtěl
se ve čtvrtek vzdáti Černohorci

maji celé' okoli Gacka obsazené

V Gaíko leží 2000 mula posad- -

kou Značná sila ČernohorcB táh
ne k Neveeini kdež bezpochyby

přijde k bitvě

Dubrovnik 16 řce

Zprávy ze slovanských prame
nu oznamuji že na Dřině měl

Srbové dne 14 ostrou potýčku s

Turky v kteréž Turci z6uli ví-

tězi Srbovéjztratili 500 Turci
300 inužB

Londýn 17 řce

"Standard" má zprávu že Tur
ci u Běliny jsou obklopeni srb

ským vojskem a že se musí bez

pochyby vzdáti Hlavni slan ar

mády na řece Moravě jest nyní v

Tupriji Rumunové v srbském
vojsku nechti prý bojovati proti
Turkftra

Dopiovatel "Standardu měl

prý rozmluva s výborem revoluč

ním kterýž tvrdí ie v Bulharska

Vypukne povstání všeobecné po

prvním vítězství SrrbQ — Z Vid

ně ee telegrafuje že panuje tam
všeobecné domnění že Anglicko
nočně v brzká vviednávat o nří
měří —Vítězství ČernoborcB jsou

překvapující Lipník a Metocije
se vzdaly po prvním útoku—

Ruský polní sbor lékař 0 a ošetřo
vatelů jest na cestě do Srbska —

Z Parakinu telegrafuje dopisová
tel 'Times" Ie nesvedena dosud

žádná bitva mezi Osmanem pasou
a jenerálem Leijaninem obě

strany se vsak připravují
Cařihradský dopisovatel Times

iistí že ČerEaiev zvítězil u Akra„ 1

lanky a Cerkeny a broží Sofii —

Černohorci jsou hodinu cesty od
Mostaru — Zpráva ze Semlina

stvrzuje porážku Oetice

'
Bělehrad 17 íce

Jeden ze srbských sborfi osadil
celé údolí Teplice od Nového Ba
zaru až k NUL Obyvatelstvo po
vstalo a připojilo se k Srbům
srbové dosud neztratili ani jedno
dělo Jenerá! OlympiS oznamuje
že se Turci v Bosně dopouští
mnohých ukrutností na ženách a
dětech " v -- y

Matka prince Milana zemřela
ve Wuerzbnrgu v Bavorsku

V Mostara panuje velký poi
strach a vítězství Černohorců —

Černohorci přeruitli spojení mezi
Trebiní a Dubrovníkem ?

Standardu se z Vídně telegra-
fuje že ěernoberské úřadni novi-

ny prohlásily la kníže černo-
horský vede vilku na svou vlast
ní pěst (?) a Ie aestivi žádné ali-

ance mezi ním a Srbskem Že mu
ale srbská válka jest vhod jelikož
tak turecké síly rozdrobeny jeon

TURECKO

Onoby kteréž súZaetnili ae za
vraždění konsulS v Soluní byly
zuoto souzeny a treet jejích avý-le- n

Náčelník policie senazen a
uložen ma trest 15 let vězení ve-

litel trecké fregaty sesazen a
trestáa 10 let vězením Velitel
pevnosti pak odsouzen na 3 leta
do vězení „

Londýn 18 íce
"SUndarda" ae a Cařihradu tes

legrafuje ie Ipatné zdraví Sultá-
novo budí mnobé obavy Tvrdí
se žernu vodnatí mozek Nebylo
by divné kdyby v nejkratlí době
poatouil tria Ati 5
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