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stříbrem dle avé vile a kdyl byČERNÁ HORA 22 IPOHUZLEiny jako armádou Guvernér

nemůže tolik co rnSže president a

xřru by byla Amerika povděcna

kdyby nalezla takového presiden-
ta kterým by mohlo být celé

Soustáti spokojeno jako byl a

objeví a vlikaylo4 tm !

všech kteří pro ae Uj Prv--

to vyzývám vi jšie :

Uercegovci iČrarcv b- -

velkodašai v b a letfte nJt--1
kantelaooU ézemJ u#4ai£ Ua--

koska naJkho phteW j

Hrc! K vám vWaa ijláni : Jednejte jako vori bratři
jednejte a aa4rtíaa š£alt-- a r-- !

dmi kteH spl?né l-er-

Worri aaaazaji o svoeode v!tt '

Hercegovc' ! Wolhati na slavné

apominkr skvělo! wioa!t - '

kra srbského nárda awhdN '

a s hlavním vojem směrem k Sib-sk-u

proniknouti mohli a mažeme

rozhodnou bitvu očekávat jakmi-
le se vojsko srbské s čeraohor

ským spojí Však nejdfiležitější

jsou zprávy x Rumunska Již po
několik týdnS jevily se známky
možnosti Že Rumunsko též zbra-

ně proti Turku pozvedne a tento

týden béřou zprávy takové urči-

tější tvar na se Rumunsko po

žaduje od Turecka postoupeni
ústi Dunaje a části území a někte-

ré jiné ústupky Velmoci uznaly
sice tyto požadavky za přemrště-
né a Porta je na prosto odmítla
Jediné Rusko mlčelo a to zdá se

kralickými a "neodvislými" listy

kongreou však nepodána zpráva
ta až v poslední dny Jednáni

výboru jest hanebné Než dově-

dělo se obecenstvo iirsí o obtahu

zpráv mela tato předložena bý

ti kongresu a to mohlo býti íž
dávno ufinřno a Robeson

Že se tak neptalo

svedíí jen o pravd našich slov

že nejde pánfirn rebelSin o potře
stáni vinikfi ale o nashromážděni

bahna kteréž by jim v příJti vol-

bě sloužilo k pohazování republi-
kána a dopomohlo k tomu aby
se sami do úřad 3 dostali

Minulý týden byl před výbo-

rem vyšetřovacím Uluford Wil-so- n

bývalý solicitor (právní zá-

stupce) pokladny předvolán

protc aby se v bor dověděl v ja-
kém poměru stál Grant a kabí

net ku vyšetřováni podvodS
Z vyšetřováni vysví-

tá že Bristow a Wilson musili

Politické zprávy

fj V úterý prohlánil formální

president Grant Colorado za mil

li lichém tné-oc- e řervence byl
národní dluh yinenSín o 11X3033

dolarQ

Na ládot #enátn zalal pre-

sident předsedovi enátu veškeré

dopiy listiny v jeho nikou se

nacházející týkající se povraždě-

ní ternoché v Hamburg

JI íemi Vra vílí poslanci obý-
vali oradní b3zi (raucu-- ) a

uneli se 50 hlasy proti 2 dvo-la- ti

zákon kterýž ustanovuje vrá-

cení ka tvrdé niené 1 ledna r

179

U Iniokrti ka tátnl konven-
ce v Illinois nominovala pro úřad

guvernér Stewarta kterýž jet
roahodn rro svétšenf pa irové

měny

J Za příčinou úmrtí senátora

Kappcrtona z Virjjinia odrořily
ae obe odvětvi konjjreim od pát
ku až do pondělka Taktéž byli
výborové ustanoveni aby dopro
vodili mrtvolo jeho a2 do

t:ivit ttlA tSWA
Jedirý zs stre]i ea nicai st vira:i vtrcx kitrji ttjctrt-ba-e

řtaesi aai plitta
SOU I YYIÚS C3ILÍ MOKRÉ ZELENÉ XES SUCHÉ

MÁ Mls TA 1hsT Tkl XlZAČE
a pruu mlie st afntřlkttt k potm &%říia' i ta irkyliarvtrl n nirtf ""we" ířvisvé

lrt tb2t váxa nj ř:frfMrv v41c přtroi a li
Hž m f j_va4 mfy

X a kíyl jk-- 4ot aa ka-k- bm- -h

pwanati? e v-i-
s i-- í T'ua aietři pcá?- jiae--

"

ZUr %kim e f-- A t A M 4 F!l£NťU Uhtistw jtW3-hklía- v d :a-f- piiaiio ai-h-
si V krkllia ias£aJ e UA

rzit!# zsissým tak ápnó aJMaanf m 1 víii pwvaiTáa aa

NEJpŘKiř_Si ivnvKTs::: na svcrr£--

Prodiiá se ve vieca vttsica

Elwarď

—

£

cistecís w teíéa ráraíé

4 a a mara kllIi
a aa it vl vi'iwč

HJMeiiednodiissi

Nejtrvanlivěj"ši

Nejlehčí v tahu a

Nejlehčí k řízeni

všech HARVESTRÚ na světě!

je Spoj Stity splatily nyní atK--

brem té samé vahy jako byl v

čase kdy závazek ten učinily vy
plnily by spravedlivé závazek

vSj Se strany kteráž takovému
kroku odporuje poakaxaje na
to ie stříbrný dolar váhy jak
býval nemi více cena doUrti zla-
tého že ve skutečnosti má cenu

menši o 15 centu a kdyby im
dluhy veřejné platili chtěli pěně
zi stříbrnými le by jsme nedo

stáli závazkům svým proti věřU
tel&m an nedostali by dolar za
dol--r Nám zdaji se býti námit

ky tyto liché Spoj St nezavá

zaly se výhradně platili dlahy
své zlatem a pakli jest aiříbro

nyní levnější jest to na prospica
Spoj Stálil Ostatně přihlédne
meli k příčinám x kterých střU

bro v ceně kleslo musíme uznat
Že by uvedením ho do oběhu re-n-a

stoupla Hlavni a skoro jed-n- á

příčina jet ta le v této zemi

(zákonem z roku H73) i v někte-

rých xetních Evropy obmezena
bemost mince stříbrné a tudíž je-

dinou skutečnou mincí bernou

vždy i všude utvořeno zlato Tím
zmenšila se poptávka po atřible

výroba však zastala i stejná a
stříbra jest r trhu nad spotřebu
Kdyby se zde i jinde opět počaly
razili penize stříbrné kdyl by
stříbro nalezla opět hojnější ex-

ity t vstouplo by ©pět na svou

obyčejnou cenu Torna nasvěd-

čuje ta okolnost že stříbro stalo

již na 49 pence za unci v trhu

ang- - vlak jakmile přtjmut byl ve

Spoj Státech zákon aby vydino
bylo za 50 mil drobných ihned
stříbro vstoupilo na 50 i p-n-

Provolání černohorského kní-

žete k Hercegovcum

Hercegovci ! Povolán božskoa

prozřetelnosti vtatnf svou po-

vinností valí mého malého síe

avšak svobodného a brdiného
státu bratrkoa lákoa již k vám
chovám a přáním aby národ srb

ský byl ovolzen a e spojil
vstupuji do Hercegoviny abych
zlomil pouta otrocká jel vás od
staletí tíží

Hercejjovci I Jsem pevné do
svědčen že plním vaše nejvroe
nějši přání Vždy a při kalil
příležitosti dali jste mně znát Že

jsouce vydáni nej rozmanitějším
útrapám toužíte po onom dna
kdy společným bojem proti sve-

řepému Turku osvobozeni budete
od jha tureckého

Hercegovci ! Kýžený den ten
nastal a dá li b&h nastat Šťastné

pro nás pro všechny
V Hereegoviní Žil vždy výkvět

srbského národa jejž nejstrašněj-i- i
ukrutnosti pěii století nebyly

s to zničiti

Hercegovci! Nepozbývejte aei
na okamžik mysle Blh jet mi-

losrdný a spravedlivý a svatá jet
věc za niž bojujeme Zvftězime

já jsem s vámi a vámi jest též
každý Černohorec Vše smrt i

život nalezne n& spojené a pro-

to ku předu! Hercgorvi ku pře-
da ! Následujte mne a prapory
černohorské svědky neačt]&ýea
pro nás slavných pro Turky
zhoubných bitev

Hercegovci ! Pod panstvím tu

reckým zakusili jste neslýchaných
útrap a ji jsem je zakoušet a vá-

mi Vzdor tomu neam i vás svo-

boda jil nyní požíváte véti k
pomstě na vašich bratřteh moha

medánských Jest mým přáním
aby via oživoval tlach bratrství
a smířlivosti

Hercegovci vyxninf mohame-dánskéh- o!

Všechno co jsem zde
mluvil k vašim bratřím křeaťaa-ský- m

platí též pluou měrou vám

Doby kdy vaši předkové přijali
víru mohamedánakoa a zmocnili
se nadvlády a zvláštních výad
dávno jil minuly Poznenáhla
vám to yše Tcrek vyrval a poči
nite jil také cítit jeho itkky
Kdyby nebyl pro via nastal ten
to okamžik stati byste se v bra-

ku bídnou rijou jako vaši kře-

sťanští bratři
Mohamedáai ! Ačkoliv se při-

znáváte k jiné vile jste pfeee
našimi bratry neboť v lilách va-

šich koluj krev srbská Proto
přicházím abych i via osvobodil
Ve svobodné llercegoviaé budete
svobodni

Vyzývira vás tedy mohamedá-n- í
abyste nechápali zbrani

proti křesťanským bratři ca Ne-

lze li vám jil bojovali společné
vašimi křesťanským bratři mi

aspoa pokoj ni a ne-

budete muset strachovat a aei o
iivotanl o majetek svéj Pakli
e ale tak nestane a neoanimí-i- i

mně každý vkrea ústy svého před-
staveného le se chce chovat tiše
musím s vimi k svému aejvltik
mu bolu zacházeli jako s aepřáte-l- y

Hercegovci t Jak vaaeáeaé díle
toto bylo aiaai teJbi tX

27 července

Před několika dny podniklo
5000 Černohorc5 útok na Turky
byli však odraženi Nyní má ee

za to že útok ten podniknut pou-

ze na oko a Že Černohorci stahují
se nyní od Mostaru aby spojili
se s vojskem Srbským —Turecký
velitel v Kleku (přístav blíže

Černé Hory) žádal o třídenní pří-

měří kteréž bylo mu povoleno
Chtěl se vzdáti a vojenskou ctí

což však nebylo přijmuto- -

Dubrovník 27 čce

Zprávy ze slovanských práme
nH tvrdí že 15000 Turku podni
klo útok v úterý na Černohorce
u Podgorice byli však odraženi a
do města zahnáni Ztráty na o

bou stranách jsou značné Turci
nechali 400 mrtvých na bojišti

Petrohrad 29 řce

Depeše od knížeto (černohor-

ského) Nikity praví : "Turci pod
Muktar pašou podniknuli na nás

útok dnes a Vrbice Dosud bo-

juj em Prorazili jsme již řady
turecké a zajali mnohé bojovní-k- y

Dubrovnik 30 čce

Zprávy ze slovanských práme
nu potvrzuji úplnou porážka Tur-k- S

dne 28 t m u Vrbice Černo-

horci zajmuli 300 Nizamu (řado-
vého vojska) a Osmana pašu pět
děl a několik práporu Selim

jaša byl poraněn —TiraesSra se

do Londýna telegrafuje že bitva
u Vrbice trvala pouze dvě hodiny
a Turci utíkali z bojiště v zděše-

ni Většina turecké armády jest
zuičina Trebinje jest ohrožena —

Muktar Paša připouští že ztratil
1000 mužů

BOSNA

Z Bosny oznamuji se ukrutno
sti jaké Turci tam stále páší Tři
sta křesťanu byli umučeni a uto-

peni ve vesnicích Pervan a Timar

(jména patrně zkomolená) Dva-

náct žen bylo rozsekáno na kusy
Šedesát děti bylo ukamenováno
u Rathlavy (?) a 180 dívek zpr
zněno a zavražděno u Sokolovy
Tři tisíce křenťanu bylo povraž-
děno v Prědoru
Z Pešti se oznamuje že Rakou-

sko zamýšlí anektovali B mnu

RUMUNSKO

Dne 26 čce

Z Bukareští se telegrafuje že na
hranici podél Dunaje postaveno
již 25000 mužů vojska Turko
vé hlídají protější břeh a v úterý
bylo již z obou stran několikráte
střeleno

TURECKO

Londýn 27 čce

Z VUiě se oznamuje že většina
sol tu a u lemu se rozhodli nutili
Mu rada k tomu aby odstoupil
Murad a ministerstvo shodli se a
Mu rad ustoupí po ukončeni srb-

ské války Jeho bratr bude ná-

stupcem — Cařihradský dopiso
v atel "Times" píše že Turci vše-

obecně mvslí že válka nebude

obmezena jen na turecké území

nýbrž že se Rusko též zúčastní

Londýn 28 čce

Vídenská depeše tvrdi že se

stav sultána stále horší Ministři

jsou sotva sto zdržeti uletny od

veřejných demonstrací Tvrdí se
Že odstoupení jeho jest v několi-

ka dnech jisté (Bodejť by mu ne-

bylo každodenně h&ře bezpochy-

by ie mu dávají každý den jeda)
Vídeň 31 čce

Sultán Murad podepsal své od-

stoupeni

ŘECKO

V Řecku vzmáhá So stále por-

tě odporný duch následkem ukru-tenst- vi

a zlořádS které páchají
nepravidelné tlupy turecké arraá

dy baiibozuci a Cerkesové v Ře
cku V Tesalii Epiru a Makedo-

nii prý pustošili a drancovali ve-

snice a pak se dali do sebe válčí'
ie mezi sebou Řecki vláda ho-

dlá se obrátili k velmocím o za-

kročení

RUSKO j

Oznamuje se ie 70000 ČerkesS
se vzbouřilo na Kavkazu proti
Raško

?

Válka srbská
1

Telegramy docházející nás o

výsledcích války jsou mnohdy
tak spletené a sobě odporující le
nevěděli by jsme časem co vybrat
kdyby jsmo neznali lhavost Tur
ku a Šmoku vídenských Jak %

telegramu toh to týdne vysvítá
bylo svedeno opět několik srá-

žek v nichl skoro ve vSecb Srbo-

vé zastali vítězi Vlak rozhodni
bitva dosud svedena nebyla Čer-

nohorci jak se zdá svedli bitvu s
Čistí vojska jen za Um účelem

aby pozornost toxeckev mpoauli

jest stát Ohio ne svým guverné
rem "N Y C L"

Evropské Telegramy

Válka éirltxká

Bělehrad 25 řev

Včera setkala se armáda Za

chová s Turky na celé čářo blíže

Yzvora Dělostřelba trvala sedm

hodin načež setkala se pěchot
Srbové vyšli z boje vítězi Dvě

menši srbská vilězstvi se ohlašují

Londýn 26 řce

Z Bělehradu oznamují úřední

zpráv}-
- že Dacií dobyl opevněný

tábor u IUdosině a opanoval tak

jedinou cestu mezi Novým Ia žá-

rem a Bosnou

Londýn 27 fce

U Gladovy zatknut byl přestro-

jený Turék Měl při sobě několik
balickS a mvslí se že měl v úmy-

slu otráviti vody v Srbsku

Zemufi 27 řce

Turkové překazili spojeni se

Čcrfiajeva s Lesjaniuein a porazili
poslednějšího —V Srbsku tvoří Fe
dobrovolnicicá legie cizincS Bý-

valí d&stojnki ze štábu Garribal-dih- o

tvoři legii italskou —Srbská
armáda řítá 115000 mužů s 20
děly — Husiti důstojníci a lékaři

přichází do Bělehradu denně —

Karaďorděvie vydal provolání v

němí praví ie Milan jest zrádce
a že třeba jej bez odkladu ses Ji-

ti a jeho (Karadorděviee) dosa
diti Slibuje lu zem fpf

Bělehrad 27 řce
Turci chtěli ve středu překro-

čit! řeku Tirook bj li vlak s těž

kými ztrátami odraženi Dne 24

t m porazil Gen Aritii úplně
Derviš jtašu blíže I)ugapolja
Antic iinianoven velitelem armú

úy Izvorské na místě Gen Za-ch- a

kterýž jest nemocen

Ioudýn 28 řce

Oznamuje se že cár KŠIe jed
noho ze svých osobních lékařů k

ošetřování raněných v Bělehradě
Mnohé dámy z Odesy odebrav-
še do Srbska aby raněné ošetřo-

valy
Do Srbska došlo přes Rumun-

sko OOOuO šaspotek (ručnic) kou

pěných od Německa
V Běledhrada udály se ne po

koje Milan chtěl se navrátiti do

hlavmho města však ministr Hi

stiS odebral se proti němu a od
toho jej zradil
Ze Ze tnu ně sděluje se že stav

věcí v Srbsku jest den se dne

vážnější jelikož přívrženci Kara-ďorděvi-

proiiví se knížeti Mila-

novi a veškerým jeho jeko podni-kS- m

válečným
Gen Ignatěv vyslovil se ne-

dávno v Cařihradě že přiměří
jest nevyhnutelné a že během tři
neb 4 týdnu bude uzavřeno pro-
střednictvím všech 6 velmoci spo-

jené pracujících Má za to že se

nynější nesnáze rozhodnou v tom
směru že Bosna rozdělí se mezi
Rakousko a Srbsko a llercegovi-n- a

Že připadne Černé Hoře
Postavení a záměry srbského

válčení byly následkem ůrady
vojevCdcíl změněny kníže Mi

lan postaví se osobně v Seto zá

padni armády Hlavní síla srb
kého vojska soustřeďuje se ko
lem Moravy řeky Zároveň staví
se vojsko ve veliké síle uSečenice
kde se prý očekává rozhodná bi-

tva
V Berlině se vypravuje mezi

diplomaty že kdyby Turecko
vrazilo na pudu Srbie Rusko by
nemohlo se zdržet i od zakročení
se zbraní v ruce a to že je příři
na toho proř Turecko váhá uči

niti krok tento Dále se tu vy-

pravuje že ruský car velmi bole
stně nese porážky které potkaly
Černohorce jelikož ruský dvBr

byl velice knížeti Nikolovi na-

kloněn

Mi se za to mezi státníky s
věcmi obeznalými Že velmoci ho-

dlají zakročit! v záležitosti vý
chod ní dne 8 srpna

I Londýn 29 čce

V Bělehradu zatčeni byli mno
zí straníci Karaďordévičovi

Bělehrad 29 řce
Gen LeŠjaoin oznamuje že stří-

lel na ležení Osmana pal i o I zvo-

ru a přinutil jej k couvnuti

Pařil 30 cce

Vídenské zprávy tvrdí že Ra-

kousko m Turecko jsou přfxnivi
Karaďorděviči kterýž se o tr&n

srbský uchází

Londýn 30 řce
Zvláštní depeše a Bělehradu o

znamuja ie Gen AntiS nástupce
ZachabombardujeSeřenicikteráž
je velmi důležitým místem jeii-ko- ž

oJtud mohou se brániti prfi-smy- ky

mezí Bosnou odkudŽ se
dovili aiaoby ao strany draUk

se kolem mého prapor I 11

goviaa aui být svobodna !

Pro v olini gen Čerňajeva k

obyvatelstvu Bal kaso

Bratři ! Zraky k mU2m brá
cen ými a naději na vttÁstv{ vte-pajem- e

dá vaši aensé abyvha
ván a okovi barbarských onvW
dili Jak roj včel přicházej
nenčetal junáci vaši k aaim pra
porůa vidottť v aán jbKlt-l- é

aešťasiaé vLutú své
meaé vlasti a fclau zlaté vwVly
volá bez rosd! stáži k abra

Nezbývá vám aie jiného aei aby
jste hlasa tuho apoeerhJi aab
pod rukama odvěkého vraha za-

hynuli Ih abraa liy svofeodr-milov- at

synové Halkáaa! N

bojujeme a rhul ačt jeh nýbri
pro svatosi mviieaka slvaaz
Bojujeme aa zizloa svobodí kte-

ré! všichni evrepšti eárvdvé —

nás vyjímaje— tě li &jvra
za své krby aa vé plaki nnaiky
— lcery a mani!ky
Nul tedy do zbrani k io

lem tiouti eheirš ! Pw liknt m j

všichni! Ksldá ayni ztra-e&- á !

miaata rovná deHT:'trti a k ivl f

ayni ne zbrani v rk i stwě- - i

'
dy nd4Wi ztratíte ji na

vlJy Brairt! kaite jKl tvá t

li eelého steia le hda jt
í

svých slavných před 3 i Ví:zti
va (4raví vkeré křWa--
tvu ve v a bi cela Lirsis
spath%ati novwvěké jnáa y
Mohansedáay v -
su?atai veamt pod
na křťai všk% kwrtm -

skytneme ztrai třivo a {

aotiM nau starali o fu ir~
ao a kio tak neWist j a rád
cem

Zmaž:) tiy ty pyaaintj
zneuctěný zhaawbný nird ?

Prt bolí akaz-jj- e ti rst k 'á '

My aepodiehneRt a kdvby nás
těkavé štěti opilo Wl nap--

-
'

aa hade svatá tato p4da dmk
krvi bratrského nárL nío '

Al pak všec hny bratrké š í

podle haoo nechť sevře j pk ae- - í

přítel svými okovy ZvitaMit '

však cvl takřka a jšuto la
očekávali wl aaatmem v evrvp- -

ském koacvrta Ukovwo iU-h- a

které aám aynějšt v hoj a ý oka - i

mžik pookvtui
{

Ať lije svoboda í Ať li4 svur- -'

not mezi aárody baikáakýni
j

Omluva
Ctěné ČUnáKtvo r%Zii laka

proaninoati některé a4otkytohoto čusLa jelikol redakwr by 1
1

koro rrlutýdai aemoci aa lil Za j

poataa Vyaaanaltma aby

jae U přuiě aahraJ li

Ui Pk Xájv

Pana Kolejoví tu vychodí !

Amšrínka My by jeae rád
dřivá slyšeli vWLkfch tks o--

pravách reiorvuLh ad iaX kterel }

ty demokratické leiJLatary vy-

konaly Kulena aa aipadé

DO OMAHA aaritai v{ra pa
F J Sadil k aby ne te trvale --

adiL Před svým oddea a
Chicago uswtÍHHi byl sw (isCnoa
T iarkevoa a přehází wdy mai
aá to "okovaný Káli vttáwe
jej do aaUho tředa

f
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býti Rumunsku dostatečnou po-

hnutkou k přípravám válečným
Že by Rumunsko bylo výtečným
a vydatným pomocníkem Srbska

jest jisto Rumunsko m&že nes

odkladu postavili více nei 100000
mnžS do boje a bj-l-

y by pak spo

jené voje slovanské četnější než

Turecké a vítězství snadné Dou-

fejme le se tak stane

Stříbrný dolar

Důležitou otázkou o kteréž

právě dva návrhy před kongre
sem leží a o kteréž skoro všech

ii}-
-
listy pojednávají jest otázka

o minci stříbrné Jeden z návr-

hu před kongresem ležících poža
duje by se razily opět stříbrné
americké dolary aby byly přijí
mány za všechny dluhy veřejné
i soukromé Druhý návrh podán

byl od výboru pro doly a dolo

vání a ustanovuje aby za ulože

ný v mincovně zlatý neb stříbrný
kov vydávány byly bankovky
znějící na zlato neb stříbro a sice

za zlato tolik co má ceny k raže-

ní a za stříbro 1 dolar za 420

gránu ryzého stříbra po odraže-

ní výlohy za raženi Takové ban-kovk- j-

aby byly přijímány od

Spojených státu za všechnj dlu-

hy a oboje mince zlatá i střibr
ná aby měla nucený oběh za vše-

chnj dluhy vyjma kde výhradně
jest zlato naznačeno

Oba tyto zákony zdá se nám

maji jeden cíl totiž aby stříbrný
dolar ostaven byl na roven zla-

tému a aby se dluhopisy Spoje

ných státu splatily stříbře V

skutku nevidíme proč by kon-

gres neměl jeden x návrhS těchto

přijmout! Zlato i stříbro byly
vždy zákonitou měnou pro všech-

ny splátky ve všech částkách V

roku 1792 ustanovena váha do!a

ru stříbrného na 416 grinu a čis-

toty 89J— 100 Tak razil se bez

zrněny až do roku 1837 v kte-

rémžto roce zmenšena váha na

412} granS za to však zvýšena
Čistou na 90 — 100 V roku 1853

mělo stříbro větší cenu surové
než mělo v ražených penězích a

kongres zmenšil váhu pSIdolara
z 206 granu na 192 a drobnější v
tom Karaíra poměru zároveň ob-mez- en

nucený oběh těchto drob-

ných na 5 dol V ražení dolaru
neučiněna Žádná změna ani ve
váze ani v n učenosti oběhu Až

do roku 1873 byl stříbrný dolar
v by 412J a čistoty 90—100 min
í bernou za všechny dlahy sou

kromé ne- -
veřejné Toho roku

dne 12 února přijmu ty opravené
zákony o ražení mince Dle no-

vě upraveného tohoto zákona
ustanovena váha zlatého dolaru
na 25 8 gránS což jest i měřítke~
pro mince větší kteréž ustanove-

ny jsou za berné mince pro všech-

ny splá ky Váhy stříbrných
mincí ustanoveny následovní
"Obchodní dolar" (který! ražen
byl výhradně jen pro vývoz hlav
né do Číny) 420 gránS p&ldolar
192 9 gránS a ostatní drobné v

tom samém poměri Starý ame-

rický dolar byl úplně vynechin
ze seznamu mincí a ostatní stři
brné mince ooraezeny v nuceném
oběhu na $500 Z toho vidíme

ie starý americký dolar vážící
412J grinu byl mincí bernou za

všechny dlahy přes 80 rokfi od
1792—1875 V roce posledněj-
ším nebylo lidné příčiny proč
by mělo ražení dolaru býti zruše-
no a málo kdo si tehdy povšim-
nul le se tak stalo Až kdyl
nyní stříbro značné v ceně kleslo

(o celou Šestina) až teprvé nyní
počini se usnivati důležitost to-

hoto zákona a ozývají so mnohé

hlasy aby byl stříbrný dolar opět
ražen a berným za všechny splát-

ky i za dluh Spojených StátS
My bysme s návrhem tím sou

hlásili Jest pravda le by 'snad
naší veřejní věřitelé dostali méni
za své úpisy kdyl by byli přinu-
ceni vxíti stříbro nei kdyl by
obdrželi zlato j však nevidíme v
tom žádnou nespravedlivost Vše-

chny úpisy jsou splali tel né v
minci (coin) mincí naší bylo po
80 let al do roku 1873 a tedy po
celý čas kdy dlulní Úpisy vydi
viny byly po 70 toků před tím
kolik let po tom zlato i stříbro

úpisy byly tedy koupeny a Um
vědomím a dorozuměním le Sp
CJLty r?UU j bmt sUtea !

tUntttrv
JINÉ VÝHODY

jed nati opatrně že president z

prvu úplně schvaloval jejich snas

by vsak když přišlo na Babcocka

a jiné
o přátelé mylr] že "lé

vyšetřováni mířeno poutě proti
němu (Gmntovi) a jeho přátel 3m

kteréž něl za nevidé Tu nebyl
více tak ochoten v stiháni přovi
nilcú a i Babcotkovi sdělil jednou
obsah rozmluvy s Wilsoiiem Wil-

son i Brinlow očekávali že budou

propuštěni bne1 jo ukončení pře
Bab očka však celá věc vzala

jinší obrat President přesvědíil
se le Babcock měl také účasten-

ství v špekulackh na burse a že

ztratil SI099 o"Čeriém [álku"
(tuk totiž nazývají onen osudný

pátek v kterémž mnoci špeku
lanti před několika lety své mi-Iior-

i3

špeku aci ztratili) uveřejnil
že Bbcock rnobl míli úcantenství
v podvodech kořaleíních a

vyšetřování za vě- -
proti

němu a jeho přátel&m zvlát mí-

řenou a Brislow i Wilson tiítali
na dále ve svých úřadech Svě

dectvi jeho nevrhá příznivé nvěllo
na presidenta Vj-svít-

á z něho
že ( raut chránil své osobní přá
telé byť i dálo se to v tom míně-

ni že přátelé jeho jsou neviní a
že vyšetřování je!t proti němu
mířeno Vlak zdi se Že přát lé

president vi chtí nyní věci ještě
zhoršit Listy Grantovské při-

náší zprávy které obvinuji přímo
Britowa a Wilsoua že účelem

jich skutečně bylo uvésti Granta
v podezření a hanbu a že Wilson
odcizil některé dopisy z vládního
archivu Obé jest arci smýšlénka
a drzá lež a házením bahna po
BristoW aWilsonovi nezlepší přá
telé jeho o nic smýšleuí o prei-dent- u

II "Slovan Americký" přinesl
v rfa!ednim ří-- le svém pod ohla-ví- m

"Uznání zá-duh- " překlad
Mánku milwauckých News v kte-

rém se podává seznam návrhá a

předloh liayesa v 39 zasedáni

kongreea a v sněmu roku 166 a
co ironický extrakt veške-

rých jeho nesmírných prý zásluh !

Není li to dětinské Že nemo-

hou proti níci Jeho nalézti iád
nou velkou vada dělají x nejmen-

ších jeho zásluh aspoň chybičky
Vypadá to jakoby někdo postří-
kal zrcadlo černí aby v něm pak
nviděl tvář protiv ika skvrnami

pokrytou Ale což pouv{me-l- i

před to zscadlo kandidáta druhé
bo Co dokázal Tilden velkého
r 1861 16J a 186 kdy ubohý
llayee podával jen malicherné

návrhy y kongresu a sněmu ? Vě--- u

Ie dokázal Tilden véd veliké
On ae stal co prohnaný advokát a

zástupce zájmS železničních mi

Honářem a to jest přece něco jin-
šího než podáni žádosti Ilayesem
aby se ji tému chod? rov i navráti-
lo $1250 přeplacené dané A dále
V loa V4y Uayes ▼ aněma a

kongresu mluvil ve prospěcH
rozli'ýc'i nepatrných osob a vě-

ci Tilden mlčel vida největ
šiho zloděje od stvoření avěta

otupovali ve keré občanstvo rae

tropo le americké o ětvrtý pitý a
šestý milion a neozval se dříve až

když jíl pooai ozývat ae hnévný
hukot veřejného mínění — to te-pr-

rozpoutal ae jazyk prohna-
ného advokáta a on počal křiceti
"Chyťte ho ! Staré přísloví a
pravdivé: Mluvit je zlato mlčení
drahé kamení — a proto zajisté
mlčící Tilden vynikl nad abohé
ho Ilayese který pro mizerných
11250—mluvil— Však aaatře
me ten politický "fexirlpígl" kte-

rý ukáže každou tviř potvořenou
a postí víme Ilayese před křišťá-

lovou hlalina zrcadla veřejného
mínění a ta vybledne nám vstříc
tvář poctivého bezúhonného ob-

čana klidného svědomitého a
správného úředníka jehol ti kte-

ří ho blíže xnají pětkrát uznali

hodným svtřitl mu vysoký úřad
▼ správě zemské a o němž ani

nej trovidnějši protivník nemů-

že tvrdit le by byl aprone věřil e
důvěře v něj složené
Jen malé zásluhy 1 Plukem voj

vjviUl velké

poart4e tukiWž phjj--t- t k aíra p

l Ob odvétví kongresu se do

sud nedohodly o předloze rozpoř-t- a

pro vydáni odboru diplomatic-
kého a kor:!rniho Senát po-

volil ve šech požadavctf h které

nejeli proti zákonu však nechce

svoliti ka trnkám které by byly
prolizákofié

j V kongresu prijmut byl a

preídenlem potvrzen zákon dle

nehol e má povolně vdali za

pade 1 milionQ drobných stříbr-

ných peněz Bude tedy nejen od- -

pomoženo nouzi o drobné kteráž

taity panuje nýbrž i d Sekáme

se již V brzku že míxto špinavých
a roztrhaný h pij írú kolovali ťu-do- u

satne stříbrřtáky

jj leuokraté chtřji "opravu
v?ude a ve všem" Tak v Chi

cajfo na přiklad zamýšlí eounty-dcr- k

Lieb vydávali nový raopi
a jotřebuje nové odběratele rk

roveh jet zapotřebí aby míli

adrey na kteréž by volební adre-

sy poílati mohli Proto nechal

Lieb od jednoho z klerk& vypnu
ti jména a adrey ze starých vo-

lebních knih Okre muí arci

klerkovi za tuto práci aplatit a

to se jmenuje oprava

jl Jak známo tavili demo-

kraté v St Louiwa tu ketu kte-

rou roSže být každý spekojen
Hlava Tilden návrat— —jest pro
ku tvrdé méné koic-- 1 1 1 n -

drick-~je- t pro rozmnoženi zele-nák-&

Oba roeli jíž několik nchS

zf poiedn$ opet koncem minnlé-b- o

týdne t Saratoj aby ne o té

to otázce dohodli Bylali noled-n- i

acbSze ct platná dovíme fe

bezpochyby brzo a nebudeme
anad již dlouho v nejintote zda
bude býbat ea oaitem a neb ocas

jHem

{J Jak atranický jet nynejíf
demokratický dSm ziUtupcS ví-dé-

ti

hySo z jelnoho uzavření mi-nulí-

týdne Při zaednutí
kofirewa uznán byl za řádné

zvoleného ílena kongresu z Vir-

ginie demokrat Goode Protí-kandid- át

jeho republikán Platt
Tiak tm o tsbito to ucházel I)o%

kázal že byl zvolen větiinou hla-a-&

a jediné ftaS demokrat G(mmJ

mrě právo zakládal bylo že hly
x jednoho volebního okreo ne-

byly dodány okrebioiu klerkovi

zalepeny nýbrž xaiity Když ae

tyto hlay odpoííuly byl kandU

dát rep v meniiné Nic neplUly
dSkazy ie eoudeové volební ne-

mohli doatati nijakou lepanku a-q- íž

co jiného čím by obálka dle
zákona za'rpili nic neplatilo
vedeťtvf volebních aoudcu aa-mý- ch

kteříž byli demokrati de-

mokratický kongres rozoudil že
Clen demokratický jeat oprávněn
k taUtu To jnou demokratické

opravy

0 Dni konfrrema jtiou již na tná
Ie mH ví již jakých hrozných a
tialnýťb zlocmS dopustil ae se-

kretář Robenon a přeeulavof vy- -

ietřovaci výbor nemá ae k tomu

aby ttekretářeRobeeona impe ho-v-al

Netantávali js-- i e nikdy nu
koho na kom podezřeni lpělo
doka j jme ae nepřesvědčili zdali

podezřeni liché vlak také jsme
na nikoLp kdo podezříván byl
neházeli bahnem potupy a hany
O ííobeon vyslovili jsme ae již
před 4 roésíci že pak-l- i podezření
proti nernu vysloveni jen částeč-

né opod-Utné- na jmu mel by býti
bez odkladu impeadhováa Vy-lov- ili

jsme vlak tehdy zároteb
voje přesvř dření že nejedni se
pánům demokratSm v kongrenu
o potrestáni vinikfi nýbrž pouze
o děláni politického kapitála o
Mbrvrnáiďovini bahnat nimž by
Uana republikinskoa pohaxova-- U

mohli Zpráva Tětliny výboru
hotova již po několik ýdnS vý
Lalkj a ml kolej již
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