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Standardu ee telegrafuje % Ví-- 1

dně že Srbové zamýšlí stáhuouti I

vedere ve ur na sve uzem
knukh vojenských panuje mlné
ní le Turci nebudou j pronále
doval xa hranice Nynější posta
vení jet příxnívo příměří Jiné
správy oxnnioji le Abdul Kerim
zamišlí vniknouti do Srbska až
do íiragujevce a diktovali pod-

mínky míru
Z Berlína se oznamuje 2e Ně

mecko podporuje návrb aby se

odbývala mexinárodnf porada o j

výcbodní otázce po první rozhod- -
ně biivě- -Z Bělehradu přichází
xprava že kníle Černohorský pro
putil na žádost llakouska dal- -

roaUké dobrovolníky kteří byli
rjťho sboru —Z Ví4ně se oznan

rauje Že Cernajev mél poradu
knižetera Milanem a radil mu k

phmeří
Washington 25 cce

Praví se že se president dnes

vyjádřil že kdyby i předloha vy-

dáni na řeky a iř'ítavy prošla v

konffresuon ji nejodepíSe jeli%
kož jest letot již ozdé aby se a

prácemi zapořalo Než by byly
kontrakty uděleny byla by aima
tu a musilo by ee n práci přestat

I

a vůbec že celá předloha má pou-- 1

se mitni a ne národní dliežilost
_ _ _ _ „ I

vsuiuvrj t iiiiuviii i — v avris- - I

Kru u#neiení bursy Chicaiké

budeme na dál při straně dtno-- 1

kratičké Odporovali jeae Graa--1

tovi a připouštíme korapri doa I

vádni administrace vlak nevěří-- 1

me že bylo by prospěiao směatti j

za borSi Tilden kaadidál d-- 1

mokrali ký múle býti dbrj IU I

věk však nelibí nám pdí-- 1

nu _ f 1 1 nabili Ani i Li A I

kteří jej neminovali M Ixmi-- 1

ská konvence kontrolovása byla j

živlv rebeUkýral a jiha a Morn--1

sey-ovský- Cooěrbeady ae I

veru Kdyby byl Tilden svoleav i

sialo bv ae to a velké části vlivem i

oněch živla a by to by zcela při-- 1

rozeno že byl by zavázán těa i

kdol nominaci rro něho decilih a I
— a

těm byl by povtnnen ee odmini ti i

Výsledek by byl že korupce byla]
by spiše světlena než zmenšeaa a I

že by jsme ae dostali a deště pod ]

okap" Ka konci podotfká : I

Bylo by nepochybně naiiza o--1

sobnfra prosttěchem aby jame I

podporovali ticketa demokratic-- l
koo však osobním prospěchem e I

neřídíme Ani kandidáti aai zá- - i

sady se nám nelibí a nemSžeme I

svědomislě pracovat iednoa stra-- 1

noo a myslili jinak

ranný lidu

Ctěná red Pok Záp

posledním Čísle Pok Záp
tu v ojeÍnáváal o přišil volbě I

Nebrae ž senátor Hpcj St I

ajaaxjs lowa
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Hrlri a r mtrvjm piii a "" cři4
Pt% uaaii viaaCl phpý evilMi jh"W a kía--

rvi svázaa ispkv klaksa a ki mth hmyka pn--
M a tbaniísa aada aiWdk Tu prie j#datfar
člověka Wil aáiai

ria-- a takýsa ADAM"? 1 FUSNCH U jtWpriklviý d aárft r2aa-- aádi-- T kráikěwi řa%tofcl tak

rviJiU anáastaaj lak ipía aaaafaaŽ viaJo f afetá am

NEJTáEPN£jÍ IAETESTES XA STÉTŽ

D_:m m ha a n'M--H e7i tí
~n—nv nemž se žádá aby kongres uci- - " — pwieu nejsi sasaua vysiove-n- il

potřebných opatřeni aby poJ- - J na byla pouxe v platformě Libe- -

jJLWARD
má býti Tolený legislataroa-Pak-jspol- a

i se dobře pamatují byla roka I

minuieno prijmuia nova mmt
kteráž nstanovaje že voličové j

mohoo při všeobecné volbě před--

cházející volba senátora daU a

jevo hlasy svými přednos owM I

některé pro ten úHd totiž pro I akaxka pr-jk- iHatwt aro-senato- ra

volili což nemoha do uaýrb kti4 aapalřj UsN
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ale aai pukr Wbot př a-

vllěovtU Bf-řck-li (vjjaa
ai kolik d4 př4 a £ tvni
i#rven -i pm 2 sbmm aa- -

stát aaaiaf scboJvk btt i aáv--

štěva v saWH-8- i ctUjh aáH

a rtiaa e svěiatU jak allě--
ro očekává Vlak klvhv i-

zJvejaAubila akryj
dek kterýž jíl ayal jo
Horké počas kteréž 4rmMoa a

tý Ja tohoto saKie aa Um rj--

chodě paaovak ?ikv%I i a

zaviiěvovauU výrtavy Kaž to--

deaaě ©Bmx-ě- ! vdrea 20 3?)

i více oob a seesocatc v attt- -

aosteth výtavakh j tie pře--

plaěaa
ZtLiitai zajím vomí n aiot

pht#žitoU k ponáal wkyx

taje výstava v btd ♦ tr"jrki
Ta viděli co vi d2mftsrače
a vyaalaavt tkáu
Bodová tato jVst kn lak vIká
jako h la vat výstatai b lva a
tvoH dl-xih-

ý rovabJík Prvai
co ir-i- k avštěvvat4# apttá
jWt velký CorlwWlv párat
jehož ptěfjak mmmlr%mt

rUaleas BrawUkýsa vý- -

stava otevřel Pudijom ba

p"'j--
-

©pakjBe lJy p' I rj
ten aá kSký ! že
ani děiky fctai a uU

adrlai p"fcj ba trř ad aa

hrwwaý trj pars a pH
a ob#kkti pcmeae mtr$ Uk

dkoaalr ž kiI k
zá-t- y obrátí sotta je4prU1# stnj praeajoe V tit ba" i
zaáarWaa jt výr&Ka v4rk
aula tria přwdmi k 1 Ta aku4- -

vj od if-4l- ka al
párat tr Ta vtUu erlaf p4-a- eb

tktTi á bedtábi d na--

viaváai kwkoaS až i iWfl
krilMi4t draWeelrb a asU h

látek jal vyribejt m a-d--y a
k diakf jtad opět Wka tri
ekroatao rvtkljtt :ěř- -

vý I tapety 4 trv aa

ladUky piaé prárt m-- l
k&o4 e aa velkfra B:!kýtk
tiwsrk aviay (N Y UeraJd M
a Tímea) ahvtatc al 3 tí
ai výiUkl aa ksiia 1W prwtl

bavtaa svaka tká tA
karwaa jakvl t j4 at4
látky vdl aWiwj 4ii

jtad opět vlaeaé látky lts za

staví m psrot ll abv av-aa-al

ktvrak shj kW aap

tiavidijak vyrábí m cakrvia- -

ky dál aavtai mm vaaá saý--

d!a ta opět tkají Ke aada ymi

stroj kterýž aapčehej jkJUr# í

papr vtbr žá-i4h- o a4~

větvt prlasvala kWrél abyU
bv ta amáaora a artta kfrr4

41 výstava! vei aaviiěv- -
t%t9a Tttii naoraii 1 aad- -

w#tfoa kdyby p ealý mim

badovoa Wt prwÍiát pře W
k kaldéas kroka aaWaaal ai
a aové pčed&ěty aajisaava a p
všúaaati bodaé Zvlállě cd aa
všlěvovatell acrvpakýek lěšá

teata odbor výstavy ecaoraoati
a ta také aetlépa a&áti aaa aia-k-ý

pokrok vývia a var4C toko--

hudila světa

tttkj politický Usb
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U10 aeeai i v aašeaa aiAta VI-ch- ni

kterýml aa tsa záleii aby
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věcaťb poačili jWa ža-lá- aay
aa do této ach lze dootavih
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liberálního vydal provolání da- -

tované dne 20 Července v něruž

oznaniuje Jé ve schůzi odbývané
aM g kvJtn bylo tnu uloženo

aby svolal konvenci liberální na

den 26 července do Filadelfie

pakli že by po porUě a ostatní
tni cleny výboru uznal že ani kan

didát demokratický ani republi-

kánský nexasluhují podpory libe--

rálu že po odbytých konvencích

obou stran poradil se skoro se cí
viemi cleny výboru a jelikož sko- -

jednohlasně projeveno' úplné
] „ A~ ' J

heelera ozoaraoje Že se nebude

aarafilená konvence odbývati a

liberálové že podporovali budou

kandidáty republikánské Vyjí- -

máme a provoláni jeho následuj
íící:

Jest pouxe logickým výsleď
kem hnuti liberálního aby ti

kdož dosud se jej přidržuji nyní
podporovali ze všech sil llayeie
" neeori

Rozhodněji jeltS než

platforma na které stojí vyslovil
se Ilayes pro opravy ve veřejné
službě pro návrat ku tvrdé měně
„ „:wiif„ mnnim xan rnT lil I US VBI1V V B ' v

i- - 'Jal IVJn l'"u" pnrsuiuaou uu

rálnkh republikáni Charaktery
kandidátu zaruč ují vyplněni zá-

sad kteréž prohlašují Pakli libt- -
rálové 2 rolcu 1872 jmhoromU
GrttleyKo kterýž byl jtř&lním
rtpuoliKrtnu za #rycA aoo

poníViiJž tyl nt$ohtký vťute- -

nec a poctivec musí nyní pod-

porovati Gn Ifayee z tich m--

mých jfřtčin jelnati jinak by--
ncdaltJiié

Hájíce naše stanovisko jo jks
slední ctyry roky byli jsme svěd

ky toho že "neodvisli voličové
stran vlech uznali naSe zásady a
v hodině poslední strana republi
kánská shromážděná v konvenci

T úplném sod LI vía n požádav ky
LibcrálS nebrala ohledu ra tak
zvané "masiiiářské politikáře'' a
nominovala muže jichž velikou

předností jest že jsou tak K tiví

jako schopní

C"píy demokratické a 'i
berálni cíli neodvinlé ca ol řasu
pozvedají pokřik že jižní sláty
žiji od bodákovláJou že zapla

feny jsou a pod Jak lichý jet
tento pokřik kterýž jen k úcVISni

volebním jest obyčejně pozved
Bt vysvítá ze zprávy sekretáře

války nelávno na žádost kongrc- -

podané Ze zprávy té vysvítá
10 Pki j"ou které státy pod bo

dakovládou jsou to táty severni
Btbof tu nachází se mnohem více

'ojka než ve státech jižních
yjimáme ze zprávy té následu

Jíc císlioe : V Severních státech
leži posádkou v Maine 42 31a- -

JllUldliConnecticat 10O New York 877

Maryland 241 Michigan 347

Kansas815 Celkem v osmi sev
U 2717
V jižních státec h : VeVirgi

nii 40 Sev Karolíně 235 jiini
Karolíně 538 Georgii 30i Flo
rid 280 Alabama2l4 Mississip- -

P 461 Louisiana 56 Tennesee
200 Kentacky 119 Arkansas
7S Celkem ▼ 11 jižních státech
334 V Teras na hranicích
Mexickvch ieet 3000 mužá a ieíiě
lvic se tžadsie Proti Indiánóm

itoJ( též 3000 mužů Ostatní jsou
rozdělení po indiánských reser- -

vacích v territoriich a na Paci
fickém lKbřežL Z toho viděli že
4 MTerních eUtS připadá na
kUd 357 mužů voiska a a 11

jilnícU na každý 303 muŽ5 a jak
Mchý jest tedy pokřik některých
iRta 0 bodákoviádí na jihu

Očekává se že během tohoto
tJane hodnou se obě odvětvi
kongresu na předlohách rozpočto

kongres příStl týden od ro
eu

Impeachment soud Belknpn
dosud není ukončen Svědkové

byli vitenot vyslýcháni a tento
týden budoa ředitelové i obhájci
držet řeči každá strana tři Jest
pochyb do že se soud ještě tento

Wea nkončí

Evrcpské Teliramy

Válka rbká

Bělehrad 19 čce

Úřední správy oznamuji že
I 1 1 Ě - „

I YySKO _ _
VJ l"lt10 jedno krí

dlo armády Usmána paši e tří
k rk Torci Ml p

ni dobJli P- - Veikes

0™" uw

Londýn 19 řce
1 Times mi zvlaltni depeši % Para
I kino v níž stvrzují se zprávy o
I srážce Osmana pali s jenerálem
I Lešjaninem o Izvora Srbově

to Jinuti jest důležité jelikož ba
de nyni lehké vzíti Medon

Pařil 21 řce

Ruská jednatelna obdržela

zprávu že Černohorci dobyli vý-ši- a

n Moetaru a rozhodná bitva
se očekává

BULHARSKO

Londýn 19 čc

Srbský jenerál Protič oznamus

je že čerk esové a baSibozuci byli
posláni do Bulharska s naříze-

ním aby vie pálili a ničili — Po-

čítá se že stojí 20000 Bulharu a

Bosfianu ve zbrani proti Turec-

ku

Londýn 2lcce
Z V(dn§ se oznamuje že po-

vstání v Bulharska oživuje na

viech stranách a Že všechny ces-

ty jsou nejisté (bodejť by byly—

pro Turky!) za příčinou mno-

hých povetaleckých čet — Ba$i-bozuko-

a Čerkcsové dopouští
so stále větších ukrutnoslí Vy-

pálili již několik vesnic ožebrači
li tisíce křesťanu a tisíce bez roz-

dílu pohlaví a stáři pobili Sto
balibozuku bylo na rozkaz turec
ké vlády zatknuto s té příčiny (!)
a budou bes odkladu souzeni (?)

Londýn 23 čce

Dopisovatel "DailyNews" stvr

zuje zprávy o ukrutnostech kte
ré vojsno na křesťanech páše

RUMUNSKO

V Rumunsko počíná sc též je
viti ruch válečný 20000 vojska
stoji vyzbrojeno a hotovo k boji

Bukarešť 21 Čce

Dum poslanců podal dnes vládě
adresu důvěry a prohlásil Žo Ru

munsko zSalano nestraně však
očnkává že ožadavky které na

portu činí budou mu ovoleny- -

Senat propůjčil ministru války
moc- - svolati v pádu potřeby dru
hé oddělení obrany do zbraně

Londýn 23 čce

Všecky velmoce vyjma Rusko

prohlásily požadavky Rumunska
za nerozumné

TURECKO

Jyondýn 23 čce

Gen Ignatěv (ruský poslanec v

Turecku) byl odvolán jelikož
M id had paša dopátral se jistých
spisu kteréž jej kompromituji —
Dle soukromé zprávy jest sultán
nemocen na řilenstvl z opilosti
(delinutn tremeus)

VELMOCI

Londýn 23 čce

Z Berlína se oznamuje Že v po-

radě kterouž měli císařové ra

kouský a německf v Solnohradě
shodli se na tom že nemohou se
velmoci zdrželi zakročení any
tak velké u kro tnout i se strany
Turka se páší — Zpráva tato se z
Paříže popírá

TeJs je tomu

Před několika ještě týdny byli
mužové jako C P Ada ras J O

Adams F Hassaurek Stallo
Wellě a jiní neodvielými Před
několika ještě týdny sešli se spo
lu se Surcem Whitem Bryantem
Bollockcm a t p v New Yorku a

odbývali konferenci "nezávis

slých" A hle ! Jako divem pře- -

tvořeni jsoo nyní v republikány
A proč? Příčina jest ještě podiv
oější Proto že budou hlasovat—

pro demokratického kandidáta
Podivná velmi podivná to dů

slednost v závěrkách Co se nás

týče my by jsme jo spíše prohlá
sili za demokraty neboť nepo

chopujeme kterak se mohli státi

republikány tím že připojili se ku

straně demokratické Některé

časopisy demokratické s velikou

chloubou oznamojí těch několik

neodvislých (kterýmž nyní přičí-

tají že jsoo republikány) že hta%

sovati bodoo pro Tildena a Her
driekse To se nenechalo ani ji
nak očekávat Neodvisli měli ku

akci své rozdílné pohnutky a o

svém výběru kandidátu různili se
více než kterákoliv strana Kaž

dý s těch neodvislých kteří v

New Yorku konferenci odbývali
měl svého patrona Kdyby byli
měli společného kandidáta byli
by se na něm usnesli To ale ne-

učinili Naopak návrh aby se

konference pro některého kandi
dáta prohlásila slavně propad
nul A jelikož sami nezamýšlí

postavit! žádného zvláštního kan-

didáta jest přirazeno že dle ná-klono-
stí

svých prohlásí se pro
jednoho neb drahého s navrže

ných A věru le kdyby jáma
chtěli zaznamenávat! jména těch

neodvislých kteří pro Hayesa so

prohlásili byla by jich yětší fada
nel těch kdo chtl podpórovatí
Tildena I ade y Omaha vícero

vynikajich neodvislých ktcH na

Wejtrvanlivějéi

Nejlehčí v tahu &

ITejlehši k rizeni

všech HARVESTRÚ na světě!
Tri u-- 1 j uWtrt rviaik vlřiti aibrl i řa a ptL

1E2 X 3E2 "V" --A TO
ftifj jai k vaJii aaWa vyaáA ♦

baj~4 fWkUjlft aa Jy aaať} a aa£tv ?-- 4 sak a

přítomni zdejší schůzi Hayes A

Wheeler clubo a slyšeli jsme jed
noho s nich řečnit Byl to Gen

Estabrook jeden a nej váženějších
občanu zdejších Pravil v pod
statě následující : "Vyzýváte mne ii

abych pověděl pchnfitky za kte

rých jsem přistoupil co Člen ku

klubu tomuto kdežto jem po

poslední Čtyry le!a by! v táboře

demokrata Učinil jsem to proto
poněvadž jsem shledal že demo-

kracie nynější jest dosud ta samá
stará demokracie jakou bývala

když jsem proti ni stál v táboře

republikánu poněvadž jsem se

znal že ničeho nezapoměla a ni
čeho se nepřiučila poněvadž nc

má ve skutečnosti žádných zásad

neboť o žádné otázce nepanuje
mezi nimy shoda Však to bych
m křivdil V jedné otázce v

jednom bod a se předce shoduji a

ta otázka jest co jsme zvykli zná-t- i

pod jménem know nothing--

ismos Článek v platformě de

mokratické týkající se Cínana

projevuje know-nothingst- vi Má

me zabrániti přístupu do této
svobodné země národu pilnému
šetrnému A spořivému Ci co ji
ného muže se CíRaním v} týkat ?

Hlavni příčina brojeni proti ním

jest že pracuji levněji než bili

dělnici Nož to jest ta samá pří-

čina kterou knowcothingové z

dob minulých hlásali proti přistě- -

hovalstvu bílému Však nejen

proti ČihanSm i proti černochSm v

zaujímá strana dem to samé sta
novinko jaké zaujímala než byly
poslední dodatky k ústavě při--

jmuty Dle zákona má černoch
těch samých práv jako l ělm--

však jaký vano duch straiou de-

mokratickou v tomto směru ?

Neupírá se jim práva toho ve

skutečnosti vždy a všude stranou
demokratickou ? Málo tomu dna
co zdejSÍ dem list Herald jediný
Čelný list té strany zde v Nebras-c- o

prohlásil že jedině plemeni
bílému tato země patří žejedU
ně plémě bílé má tu právo k ži-

votu a vyhledáváni svého blaha

Smýšleni taxové jest jenom ozvě-

nou jihu V platformě své pro
hlaŠuji se sice pro opravy však

demokratický dum zástupeS kte-

rýž měl při své velké většině za
8 měsíců Času provésti opravy a
neb a]Hii dáti na jevo svou vfili

že oprav chce a požaduje —neu

Činil toho Kde tedy máme tu zá

ruku oprav Od dob neaměl
nýcb byli jihané vůdci ve straně
dem jakmile strana lem nabyla
většinu v domě zástupců í hned

podrobila se vůdcovství demo

krata Lamar zvolen aa předwdu
kauknsn J Y Brown Udí a ji
ní jihané jsou vynikajícími v&dH
A co by jsme tedy mohli očeká

vati od strany dem pod vfldcov

stvímjihaf Nic jiného než zvrá
cení všeho oč vedli jsme ďoubo- -

tf boj a co s mnohými obrov

skými obtížemi jsme vykonali A

iconecne aera kandidát prei
denství jest za svou nominaci za
vázán jihanSm a muZSm iako
práč a hráč Morrisey a pakli bu
de svolen bude musit jen pouze
jiban&m arouŽSm karakteru jako
e pověstný Morrisey býti za své
svoleni vděčen a musí zpívat
kterak mu housti bodoo Napro
ti tomu náš kandidát pravím náš
neboť nominaci jeho podporuj
zceia srace není za nominaci
svou zavázán nikomu pověst je
ho jeet bezů boná čisti jak lesklá

plocha křišťálového zrcadla
ani dechem podezření

Po mnoha let účinkoval r Životě
veřejném mnohokráte zvo!en k
ó radiím důležitým a zodpovědí
ným a o Jeho veřejné činnosti je-
den panuje hlas: vykonával po--

vinosti své schopně poctivě a
svědomitě Proto vracím se opět
v řady republikána a jako já mo
sí po zralém nvážení očiniti každý
kdož důležitost doby nynější a

poměry naše uváží"
Neodvisli publikáné New

YorkŠtí taktéž schvalují nominaci

Hayese I bezpočetni demokra-
té tak činí I listy demo kra také

prohlašují ae pro ticketa republi
kánskou Redaktor jednoho s

nejčeloějších lišta v Alabamě

Montgomery JJulUtin vztýčil
vlájku republikánskou JťWoťa
(Til:) JVee# prohlásily so pro
Hayes a Wheeler Redaktor lhto
toho Dr D II Spickler praví
Cs7nmÍAVtIt ima nahlAitv--

j WJ j j
- ~

dokud obě konvence se neukon-

čily a činíme to teprvé nyní po
zralém uválení Ze zásady stálí

jsme vždy při straně demokrati
cké však nikdy tak radikálně

aby jsme nepřed pojatým roso
mem nebyli rozhodovali bez da

na stranictví Porovnali

jsme pozorně muže i prostředky
v nastávajícím zápaso a neváhá
me prohlásit! se pro JJay
Wheelera a budeme pracovat! kw
zdaru strany republikánské To
snad mnohé skláme j?:aol sná
po le jme ázzzl řiporiTxli

středním Srbsku očekává se

vzbouřeni

Nepravé telegramy rozšiřová

ny jsou po zemi oznamující úpl
né zničeni armády srbské V po
dezřeni jsou příznivci Karaďordě--

viře Lřady tuto záležitost vy-

šetřuji
Z Bělehradu přichází zpráva

že ministra vnitra navitívila de-

putace občanu hrozivě požadují

aby uveřejněny byly seznamy

mrtvých a raněných a pravdivé

správy o postupu války
Někteří s konservativnlch po- -

slancS připravuji provoláni že

kníže Milan i ministrové neměli

přířiny prohlásit! válku bez svo-

leni ekupitiny— Velká řást zbra-

ni a střeliva byla dodána v áterý
do Bělehradu s Euraunska

Bělehrad 20 cce

ť'řodní zpráva oznamuje že

pop Dacie porazil 4000 Turkfl ve

středu u Radosině a zahnal jo k

Novému Tarosi (novému městu)
po sed mi hodí ním boji

Londýn 20 cce

Z Vidina se telegrafuje "Stans
dardu" že Srbové v bitvě o Izvo-r- u

ztratili 2000 mrtvých Ustou-

pili za řeku Timok vlak od té

doby přešli na druhý břeh Osman

pasa potřel ve čtvrtek 500 Srbu

kteříž byli posádkou v Novém

Selu Jen několik jich uteklo za

Dunaj
Bělehrad 21 řce

Turci opevněni u Bjeliny pod-

nikli ve čtvrtek útok na jenerála
Alympiře chtíce Srby za Dřino
zahnati což so jim v5ak nepoda-
řilo Po lestihodiném boji byli
odraženi a % vclkýni ztrátami za-

hnáni Bouře překazila další pro-
následováni Ve středu a ve čtvr-

tek bojováno u (íromady východ
ně od Alexinace I tu byli Turci
odraženi Místo tohoto boje má

strategickou důležitost jelikož
tudy vede silnice z Nise k Zajčat
ru a přímo do středu Srbska

Bělehrad 22 cVo

Na bojiiti u Bjeliny hřbili

Srbové 2X) Turku a {Kinnuli svá

opevnění blíže k Bjelině
Ministr války a ministr spra

vedlnosti přesídlili se do hlavní-

ho stanu na Dřině — Bělehrad

ská záloha byla též povolána na

bojiště

Londýn 23 čce

Srbský ministr Milojovič odešel
do Bukareili (Uumuuska) za taj
nýiu účelem "Daily News" má

svlástni depc-ř-i z Bělehradu dalo

Tanou v sobotu v níž se oznarau- -

J že hlavni stan knížete Milana

přeložen bude v neděli a Parjati- -

na bezpochyby do Zajčaro — Slo

vsnkf vyoor v Moskvě vyoai
provolání v němž slibuje vše

obecnou branou pomoc se strany
Ruska pak li že by Srbové byli

poraženi

Ruský velkokonsul v Bělehra

dě byl pohaněn minulý pátek
Několik slovanských dobrovolní
ku z Rakouska přibylo po lodi i
on jim poručil aby se vrátili Oni

odepřeli a nasUla hádka V hád

ce koosul chopil se jednoho srb
ského strážníka bylo na však

pohroženo aby ostál cbce-I- i ae

zdravfmi hnáty odtáhnout! Kon

sul se odebral do Zemoně — De

set tureckých dělových lodic jest
zakotveno v Dunaji mezi Vidi

nem a Florencii — Z Vidina se

telegrafuje že nepravidelné tu
recké vojsko podniklo útok na

Srby o Bregovy v soboto a boj
dosud trvá

Londýn 24 čce

Daily News má s Paratjino
následující depeši : "Srbové ne--
jsotf nikde ani den cesty od svých
hranic na tureckém území Nes

yydobyli žádných úspěchu za ten
měsíc Chovají se všude pouze
obraně vyjma snad u Zajčaro
Přiznávám že vyhlídky Srb
ské jsou trudné--Kdekoli- v si oso
bí vítězství jako v boji jenerála
Alympiče vítězství tp jeet pou
bým odražením 6 toku aneb jiný-
mi slovy vyhnuti porážce Ani

stopo pfldy nevydobyli— nic než
že udržují se v svém postavení—
to oni sami přiznávají — V nedě-

li přibyl sem gen Čerhajer

Bělehrad 24 čce

Turci podnikli útok dne 21 na
srbské ohrady uMaléhoZvorníks
však byli odražení Též na Ti~

moko blíže Sojitnice utrpěli Tor-

ci porážko— Ve vojenské pora-
dě bylo rozhodnuto aby jenerál
Čerfiajev opustil postaveni své o

Akpalanky a Babiny Glavy jeli
kož postavení to jest slabé a moh-

lo by býti vsáto Abdul Kenmem

černX hora
Dabrovník 18 čce

Zprávy % pramení slovanských
zvěstují že Turci opustili JXevesi
ni bes boje a že Turci osadili
Gftřko

Dubrovnik 17 čce

Černohorci isiJtli ? ponilM 4

takmkWiv

aeWá xk- - v4faě ats

tovnl rychlovlaky byly ©pět zai
vedeny

Politické zprávy

i Konrew usnel se ovoliti
3

nadáUicb 10 d2 výlohy potřeb
né dle rozpočtu s roku minulé
ho

11 Předloha rozpočtu pro vládni

vydáni smilené koneině prollal
oběma odvětvími kongresu a o-- I

čekává pouze odpi preideuta
Předloha povoluje pro vydáni to
lUÓ7f905 o 102 113 méně než
roka minulého Uepublikániii
poslanci sou lí že caslka ta bude

á a že příští kongres
musí povolili cáotku dodatečnou

aby se hodek ukry l

x Bouřlivá debatu v Senátu
▼y volána bj-al-

a o předloxe rox-- !

pcta vydáni na přístavy a řeky
Senaioři Krovnávali jednotlivé
pololky a dokázali že přelloha
jak přijmuta byla v zatupitel- -

tvu nřstědči o stredomitosti

pořivelkvosti demokratS Pře
Jíl tsaiona ovoiuje ratky pro úpra
vu vlelikých betroých oloku
na jiua které nebu lou moci býti

i

nikdy ncinčny splavnými pro lo- 1

dě jdouii více tni 3 neb 4 stopy
I

ve voJě kdežto ololky pro vy - 1

dani na přístavy a leky dSležité i

jsou poměrné až velmi nepatrně
Zcclé předlohy vysvitá hrabivost I

poslanc-- jižních a že v zastupt-
1

teUtva přijmou byla svědci o I

povolnoeti demokrati severních

proti derookrat&m jižbim
I

I! Přířinuk vvvoliní AwtwM J — -- w—

zaslopiteuivu o zavražděni čeř
oochu v Hamburg S C poskyt-
nul návrh aby eílna byla vo

jenská posádka v Texas na hra
iK-tc-h mexickýchPtUoecSinalU
a 8 C (řernocb) učinil k návrhu

uuuiuk aoy s jizni ivaroii-t- y

nebylo za tou příčinou žádné

vojsko odvoláno jelikož tam ne-

pokoje panuji Bezpochyby bode
ono zavražděni černochu kongre
sem vyšetřováno

Minulý týden uveřejnil W
A Wheeler řep kandidát místo--

uj přijímací usu

WÍ'J' junouiane navrženi I

Iojeonava o juni oiazce přičemž
tUvni dlras klade na vychováni
rnWoBcimzmyszeoasirani

a nešváry mezi oběma plemeny i I

vwjsroxnoane prou oa
o navraceni se koj

tvrdé měně prohlašoie se pro I

epořivoet ochrano veřejných ikoi

před vlivem náboženským pro
opravo ve veřejné službě a upo
aorneje na to že strana rep to
by la kurii cel i ti vos t Unie za

chovala a a otroka svobodné ob I

caa ocinila Konečně podotýká
ze sirana rep )esi si vědoma I

svýah vad vlak že úmysly rep I

voiiřájsoo poctivě m podaM se

jim tyto vady odutranitL I

U Před preeidentskoo volbou

připadají volby státní v nasledo

jících státe h :
1 V Alabaraě 7 srpna
2 V Arkansas 1 záít
3 Vertnont 5 září Rozhodně

republikánský
4 Mamě 12 záři Stát jest

rozhod oě republikánský
&0eorgia 4 řiína Rozhodně

demokratiekv

r9 Ohio a 71 indiw io w„V
K visledko voleb tk ln

llarlra
jmu VÝHODY

t

í 1

{m4v tmy film t#aU sarKs jasÁVť

ktt41 pfi k iwa fmpmiíx

břo porov nati m výrokem vašim v I

onom článko učiněným a zavd-- 1

čil bv hle ee mi kdvbr íte la
toto záležitost vysvětlil

llepa blikán

(tkl povědí)
M
Republikán s pawataiw

bře že je-- t v vě ntitialéh r

ko přijmaté článek dle něhl
rnajt voličové dáti bia v svýati

najevo předio--1 pro aěkter% ~
sobu za senátora Však čláark
ten zároveň přeliMije( aby

zatupteNUo zákon k tma rtti

upravilo Jelikož volba pro nov
ústavu cxlbf vala s o odbytém
sezeni lej£tdatarr a jelikož od té

doby legi!atira neiJ!a aail
bude zasedat dřivé než přišli i

mu z!ltane pr tot rok ještě
onen zákon mrtvoa litero
Za to máme děkocati oět js-

-

nom nyně{ina uWnt tutora
Hitchcocka Miaaloa xitea

vrbováoo aby odbývalo ee avláil
ni sezeni leislatury aby eja
tato ale i mnohé jiné d&Užilé o--

táxky vyvolané přijaattav aové

ústavy mohly býti roxhodaaty
však vliva Hitchcocka a jek

stoupenců podařilo se aáěr ten
to překazili Věděl již napřel
že kdyby měli voličové roaaodo--

vati on neměl by žádaoa aději I

na svoleni a proto poataral ae o

to aby zákon onen i&tal pro
tento rok mrtvou literoa ua va%

děl že několik člena r legielataře
nechA se lehčeji aakoapit ael ti-

síce voliči a proto překazil věji a
T platnost zákona toho aby pro
tento rok zastala volba ještě v

rnkoa legislatary A proto jet
volba do legUJatary roka letošai
ho veledaležitá proto mul voli

Čové hleděli k torna aoy aebyl
volen do lesialatsry niVdo kdo

jest a jakýchkoliv příčia oddáa
neb zavázáa Hitchcockovi proto
masi voličové hleděli si voleb I

předběžných a postarat sa o tol
muj „w—r_ Tlti-- l I -- i _w_i: 1

nomiaovani členova íeguoatary
jemu aaprodanL

Philadslfcki výstava

Usoešent aby vfstava byla ▼

neděli zavřena vzato výborem

výstavním znova r úvaha před
několika dny Když počalo aa

pojednávali znova o té záležito
stí vyslovena a mnoha stran na

děje že dřívější aeaeieaf hode

PlSrěai mm njp+-- t avvka atraia imxm a poa4a No--

kec-ait- l4'v tri awaad Ht řada4 arekii- -
ELVJAR0 llAnVESTOL

(O M A 11 S K V

nou 12 1 orAcnnoi:
OIVT ATIA £3

(ttQ ílm aasassaas
Vel li xiaobta Be]!rpiib Itlikm lúx piiot-- r ka

o mmmfh a lza jMa

a jvSí saara4 Zwedals a
a aanaia vfik--

r l V O V A U!)

&a Teae- -
- v a

ASAKP
k la w CVavuo

bydli tr a Iir--r ai
vixll lakarav áwMira

CVel s 4aa iako ssalvaa pva
Jdět 4a bniscisjc Pv-lkv-

CTradh 7sAjaaa mlícm

X OMAUA NEi
laABtf9 HMsk WsvjtMfRSjf MRsksaVsla

CEKt STSAVNl DŮM

faa dva biwky t aadražf
m mbmimM ti a askt-NiM-

CWajkei av?á4i earitba sausva v t4o waa aaXa
ta tdl swWih4 pcaW a i

pil vykáadávaai puaasata

Wasďaa-- f

CocbDv OoooťV

antoni 3 JůnorO aaa - ~ e r--— c: n ?

$jxtřvf taial 1 pn ssjlkr

iDC£fiřirciJ?H

teííTat:

OtSkQt

aWpíi Tiakrsar i nápoj iv4ra

Pmí a wu pao

rW}t av aa ikUtaaUa llu

i:h:hyc:::2£íic3
Kt najlejžl a tišit

D0T Q 3TDCUIC0

r ry f-- — - t

srošeno le již snad páni výboro-- l Noviaakéko prikUad ee duatatač-v- é

sezaali a dostatek 1 jeat aa- - j aý pojat jak výkeaýefc tak I pře
neseni to na újma přijmlm a le
v 5Ji nastávajícíma deficita nechá

jí si líci a otevřou výstava v ae--

děli aby t ti kteH po celý týd
saměstknini aoa dobýviaíot
chleba pro svoje rodiny měli v

neděli Čaaa též výstava navštívili
Však naděje Ubyla marná Vý
bor po vícedenní poradě v kterU

tátech hledí se yelikoo poaor- -
4ohJr P°™]k°y á° ra-o- stí

V kruzích politických platí
n k cvičení a odebeřoo se ▼

přisloví s Jak jde OWot Uk jdO0
rUchny severní státy f

8 Záp Virginie taktéž 10 říj-
ba Volba dopadne bezpochyby
e p ros pec h demokrata '
9 Colorado kteréž bylo letos

petice pro 1 proti otavfaal pode-paa- né

mnoha tisíci oUaaS výbo-

ru předloženy byly konečně ar
liti a definitiva roaaodt la aai
zastat výstava r nedH aavfeaa
Pro otevření hlasovali poasa tli
Členové vlhoro A lk txi
t::ilv ptisn iz:::::'~--- r

- -
„ f

ríijnsto um stát bode volit po měli 10C0O ft Turci dříve než ob-tíi- rl

tfiinfáj irltU fczWy 12C:3 sH ?:r&ri pnoz9 19 ttnnoQ dea r pcsie4 ta — m v

'


