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ných a věrohodnýck polítikila
ž vlxho tvrzeni a aárukjr Til-

dena ma nAsev pravc" uo 1

kdy jakýdk oprav dectlJ jest
zcela fklslal a pelvoda a tvoři

pouze část velkého plánu km f
Ulikářskéssm pod voda-- Jssikl
Tddea onea vlký paUtck
epruvee aa jakék jj přáte-

lé vyhlalajtaul ©ssa vsikfp
litický kumbu jak protnuict j--

tvrdl vo v celku Si

roahodstouu TiS4a
svýasi p%liuckýsal skutky sidy
avaúkal si národai pověsti N

rodně jest pouza anAat e vjatka
jki mi4i itolitikáž"
O kandidáta pra
Hsudrkkwvi }ravi "T"

dna 4 srrí "V v VL

pokleknul a le úřadníci na mnoze

ovládají volby vlak nezmiňuje se

o tom le tento stav jest vykvě
tem a následkem spiwobu osazo

vání míst úrodnil kýchlavedeného

přctlftálými demokrattekýrui pre-

sidenty anil slibuje že jediným
vodítkem při oafcot úii míst

ůřad-nickýc- h

budou- - mu schopnost a

věrnost—to necháyá al nápově-

dy Aby neziJstal za kandidá

tem republikánským hlásí se téi
k jedné Ibfitě preaidentské a ko

nečně jako pravý demagog bije se

v prsa a volá :
"

Po čtyřicet let

jsem ro soukromý občan plnil své

povinoeti!" VubcctuoŽno říci o

jeho přijímacím listu mnoho kři-

ku málo vlny

Ilendricks také zároveň s

Tildenem uveřejnil svůj přijímací
list Praví že nominaci tuto ne-

očekával anil si ji ládal (ani
vždyť byl kandidátem president
stvi) viak jelikož byl jednohlas-

-

ně navržen tedy navrženi přijí-

má Schvaluje platformu praví
že zem tato přestála v cao války
trpkou zkoušku viak nezmiňuje
se o tom Že coperbeadové po

ITejjediicdcfsi

Kejtrvanlivcjši

Kejlchči v tahu a

ITejleíiči k rizení

všech HARVESTRÚ na světě!
Vxi rvru tt-Wt- rvlaii mtz 4IIU a i t ri t íx a peai
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jkmk miv ssaia #

uaelwvávwk' tj irWaá ar c4 mmmaUl a IÍÍaIW jš4á
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nyní čssteji v listech demokratk

kých Dotkáváme jest le zvoleni

Uayeso bylo by obnovení vlády
Grantový A to ptinálí beszá- -

pádné listy vzdor prvbláíeni zá

sad kteréž Hayes te svem přiji
macím listě učinil a vzdor tomu

že znám jet co muž ryzého neob-

lomného charakteru a řídké sti

"Ovm pravi nám

takoví lžiudrcové prada sice

jest co se dobrého o Hajsovi
píše viak oo bude pfedce jen
ovládán koruptnimi živly strany
republikánské' kterými velké
Čádti svoji nominaci dekuje a kte-

ří pro něho nyni úi!ovně pracuji
Da i sam Grant jeho nominaci

schválil' Jak mělké jel řoziU

mováni takové Každý kdo jen
drobet si viímal běhu jednáni
konvencí ví že líaye nebyl
kandidátem strany vládní že by
Grant byi mnoheia radji viděl

Conklinga neb Mortona neb ko
hokoliv jiného a že BrUtow a

Uayes byli kandidáti živlft lep- -

ik-- Každý zároveň ví že za

nominaci svou není llaye žádné

mu zavázán tím méně pak ym

odp&rc5m Že po nominaci všech

ny živly ve straně republikánské
sestupuji se kol praporu republi
kánskb0 toť přele neni nepa-

třičného S tím samým právem
mohli by jsme nazvali Tildvna
kandidátem Tam many kteráž no
minaci jeho odporovala tsk jako
Conkling Morton a jini otlKro- -

vali nominaci Hayee a přešle po
nominaci byl vůdce Tammany
Kelly jeden z prynfch ktřil lí

bili Tildera ze všech sil podporo-
vali a skutečně tak Siní A komu

prosíme má hlavně Tilden co

děkovali za svou nominaci T Ne-

byli to bývali rebelové kteří hla-

vni k jeho nominaci přispěli ?

Jim jest v skutku Tilden za no

rninaci svojí diky zavázán a mZ

leme tedy očekávat! se víim prá-

vem a ae vši jistotou že bude

volným nástrojem v jejw--
h rukou

Tendenční lil proti IIyeovi jltéž že byl jedním a oněch členu

kongresu kteří pro dodateční ptat
(back grab) hlasovali a takový
pak přijmal Lež tato jet tak
drzá a sprostá že nechá se něko-

lika alovy vyvrátili llayc ne

byl členem kongresu v roku
1873 kdy o dodateční plat
jednalo a nemohl tedy ani o něm

hlasovali ani jej přtjmatí
Vl-b-n- y

t kové ničemné a smyiiené
fráze padají co střely neškůdné a

čím více postupuje volební kam-

paně v tím lepším světle jeví se
nám republikánský kandidát pre-sídents-

tví

Uaye

Tildoxx—opravco
Jediným d&vodem demokratS

proč prý voličové hlasoTati maji
příitího podzimu pro ticketu je
jich jest že strana republikánská
osvědčila we býti koruptní Že

proto zapotřebí jest změny v na-l-í
zeme-prá-vě a le Tilden osvěd-

čil se již co skutečným opravce
rozbitím ringS Tweedova a kaná-

lu Erie O korupci strany repu
blikánské peali jsme již ně koti
krátě a poukázali na to že dl
úřadnl zprávy bylo mnohem ví-

ce korupce pod vod & a zpronevě-
ření za vlády demokratické než
za vlády republikánské a neea
blížíme proto proč jest zapotřebí
změny proč máme se vrátili k
věcím horlím Nároky Tildena

pak na název opravce jsou zcela
liché a přehiédnemeli jeho celou
či nost seznáme že spíše zaslouží

jméno prohnaného Sibala a poli-

tického Šarlatána než opravce
Jemu nejméně maže se přičítali
zásluha o rozbití ringu Twcedo-v- a

Po osm let byl Tilden před
šedou státního demokratického

výboru v New Vor ku po leta při-

hlížel ku yiem zlodějským skut-
kům Tweedovým anil by tnu

jednou bylo napadlo zříci se

podvodných svých kumpánfi a
odhaliti světu jejich zlodějtv(
Ai když veškeré jejich Ipatnosti
odhaleny republikánským časopi-
sem Times když rozhořčeni pro-
ti ringu tomu dosáhlo takového

stupně že svolána byla
liďu a tu svolen výbor sedmdesáti
občana kterými uloleno o rozbo-
ření ringu ee přičiniti a2 kiyl
viděl le blíží ae konee panství
Tweedovu pak teprvé uznal za

dobré opustit! ave doaavádní spo-

lečníky a nechal ae sjednali co

právník km stihání jich Cdyl
▼ roku 1868 rozesílány byly rin-

gem Tweedovým obilníky pode-

psané jménem Tildena v kterýchž
vyzývali se jisté osoby aby před
usavřením volebních osudí osni
míli vfslededek volby v jejich
přeci nctách dle jich míněni aby
ring vědXl mnoholi íaltslnfch
hlaaa jest zapotřebí k dodlenf
větiiny Tilden se proti toctu ne

osval V tom Č4U přijímal Tils
dsn od Twssda peníze dl! v$

ii ls ju nandsny a t:-:- a r5- -

SRP NA I07C

řejnil Grevley v Tribuns tíejaý
list Tildenovi y němí vypočítá-

vaje podrody strany demokrati
tkl v slátá New Yorku přio
Tildena s očastsnstvl v nich vi-

nil a činil je saně co předseda
státního vfbnru zodpovědná A

když konečas zavedeny soudy
proti ringu kdyl Tweed byl --

svědčen a átlksm unikl jakých
krov 5 učinil opravce (?) guv Til-

den f či zavedeno vyšetřováni s

šerifem kterýž techal Tveda u

piáthnouli ? Nikoli 1 Guvernér

Til len nepostaral se o to aby si-

ří f potrestán byl za svoji nedbá

lost neb neopatrnost aail učiaě--

no potřebných krok 3 aby lení
hadl Miliny které ztratily

útěkem Tweeda A právě take

"fch zásluh jako o rozbiti ng%
Tweedova má slavný opravce (?)
a dřtitel tlegl {1 ř) Tilden zdr

cení ringu isnáletbo Přehled

němé cell dějiny tohoto haatl

proti ringu kaealnimu Pléd 14

měicl zaslal guvernér Tildea

svoje poselství
teře tát

N Y v němž poukazoval a pod-

vody které ring kanálnf pii
Ud té doby odbývány dt ss-dán- í

legtjklatary a n návrhy gu-

vernéra přijtnuly mnvhi zákony
kteréž mu míly umožniti proná-
sledování rienS rinifu zvolen

výbor k vyselřováaí podvvdj
těch jehož práce ukončen lim

Že čelnějií členové výbor toho
zvolen! d &lad$ etátakh as 13

neb 14 zpráv výboru toho tylo
poiáno tři zvláltnf Utvi !

gislalaře od guvernér za!áo
tuaulé tisíce vynIolv2y a rno--

ho chlouby a Linka o tomto vv

šetřování natroeno A co jet
výsledek t Zaveden jeden sead
krtminální proti Cl D- - Lori a
RíH-hte- r a dva soudy rtvtlnt

proti Dentson Beldtrs X Gale zs

Syratuse ti D Lrd byl nedáv-

no usvědčen Porota tyaesín
nad ním vfrok — vinen viak

rozsudek jeho jt odíolM

právní alttr obžatovaajbo
Laning dávný neetmlltlelof od

půrce Ttkla&v zúčastnil ks-venc- e

Sl LouUké aby proti Til
denovi pracoval? nikoliv aby
pracoval pro ttominact jel U

válimcli že teato Lord bvl vždy
CMbním fp3nrn Tddan a e

sobností dúlltloa v politirkýt ts

kruzích v Meoru--s Co a že tato

County dalo loni vlkHt vsimbu
proti tickelě Tild#ooě dt sil
me se proč vSbee byl Lord ob 2 a

lováu a proč kdjl stěi'en byl
rozsudek odležen Rozsudek vk
I nad nim coIaraokt£v ssečL Osy

musí chtě Borktě nyat čtmti d?
v3Ie pána svého kterýmž ř~

Tilden Tento Jest jediný suud

ksnálni kterýž zdára ku koaei

proveden byt a ten sloali raobalss
záměrSra Tildena Z drubýtk
dvou civilních soadS jeden proti
Denti Lielden A Gale koatrak-torft-

se Syracuse byl v nias
lém měsíei červnu odmrštěn a

druhý proti Denisom A Bsids
bude bezpochyby BáaJ4vaú
Proč proti ostatním provtaik&cx

i nezavedeny soudy jet arci ta
jemstvim Tildena Co vlak jest
nápadné jest ta okolnost že tylo
osoby neb firmy proti kterými
soudy zavedeny byty vikkai od

pórovali avoleni Tildena v roku
1874 a odepřeli phspěti peněžitě
k volebnímu fondu v té době

Výsledek Tildeaova boj proti
ringu kanátnimu tnllttse nazna-

čili následoval :

Žalob zadáno 3
Žalob vyietřeno 3
Rossudka ve pro pich státu 1

Žalob odmrštěno soudem 1

Nerozhodnu té fis 1

Počet osob potrestaných nic

Peněz od ringu vydobyto nic

Výlohy výboru a soud a i f lúXCW

t
To jsou tedy ty zásluhy Tt!4-n- a

o rozbiti _ ringu kaaeJaíW a
pro ty zaslshaie prý jméno o~

pravce lNbře prav! Šre:
"Humbugu' jméno tvé jest de-

mokratická reforma

Jik m pila

Četli jsme onehdy výňatky a

chicagského listu "T i m " o

Hayesovt v jt dnom a list a če-

ských kteréž nezněly vslzst po
chlně Nahlédli jsme d# star- -

iích čísel listu toho a shledáváni
v něm ná!dajíct ásadsy o Td-no- vi

v čísle tu dne 27 června:
Lid vůbec jest pan Tildea

politicky neznámým Šlyilijin
o něm pous eo ostrým lelesaič
ným advokátu a tchytralýu ope-

rátoru v svláltal a apociops
telné politice státu ísur Turku

kterýž byv svolen gavsraérusn
onoho státu na návrh Johna tl?-rtsey-- ho

a kterýž co cuvemlr
tropil trochu hluku o zuistslnz
Mkanálnim rinuM( o a4sal nikdo
mimo New Yorku nic nv aail
si jej vJTíwpsdaa lUt pvliiiká
řJ Ctil výkrada i TUi jext
"c ~7t~ TriTi tri rc:~-- ':

OMAHA

TURECKO

Zpráva o odstoupení snltána
Murada byla jak se zdá předČas
ná ' Z Londýna se dne 2 srpna
telegrafuje : Dosud nebylo velmo

cím evropským úředně sděleno

ničeho ó nemoci sultánově Není

pochyby že Turecku naplivá no-

vá krisc — Z Říma ee oznamuje
že i v Albánii vypuklo povstání
a Siří 66 po celé krajin!

'
í Londýn 4 srpna

Standardu" se telegrafuje Že

z Egypta bylo posláno Turecku
na pomoc 6000 tnužfi vojska a 12

Krupových děl a že 11000 muža
a 24 děl bude ještě v brzku násle-

dovat

Video 4 sr na

Prováděni Sstavy navrnnuté
Midhad paiou bylo opět od lože
no — Oznamuje So le eizl vy-

slancové zadali a porty protest
proti dosuvádnímu spSsobu vál-

čení protiSrbflm a najímání dobro
rolníka a kfíHkQ Někteří z nich
i hrozili vojenským zakr Čeníin

pak-l- i porta v tom neustane Ná-

sledkem toho nařídila porta aby
se žádní víc dobrovolníci jroti
SrbSm nenajímali

Londýn 5 srpna
Turecko dosud nezaplatilo ná-

hradu za zabiti dvou konaul&v v

v Soluni aniž potrestalo viníky
Vyslancové německý a francouz

ký dali porlě na srosuměnou) že

pak-l- i náhrada ihned nevyplatí a

Viníky nepotrestá oni opustí
Ca-řihra- d

Porta obává se provéeti
rozsudek aby nepovstalo jítřeni
v lidu

Cařihrad 7 srpna
Porta vyplatila 40-00-

0 náhrady
rodinám Zavražděných konsuIS

RUMUNSKO

Londýn 3 srpna
Vídenská depeše oznamuje Je

Turecko postavilo podél Dunaje
na hranici rumunské pozorovací
sbor 6000 mužS silný

Londýn 6 srpna
Depeše z Bakarešti oznamuje

žé utvořen byl nový kabinet M

Bratiano ministr finanční Jest

předsedou a Jourezen ministrem
záležitosti zahraničných

Londýn 8 srpna
Nové ministerstvo jet naklo-

něno válce a neb v případu míru

jest nakloněno Srbku

BULHARSKO

Londýn 7 srpna
V dopise "Daily Newft" z Phi- -

lipopolis se praví že nkmtnoeti
tam Turky páchané se vyšetřují
Bezpochyby bude podána zpráva
že 60 vesnic bylo spáleno a 12000

osob usmrceno — V Batoku zříli
hr&zné zjevy Sedm tisíc mrtvol
leží tu nepochováno od 12 květ-

na hnijící v lárn slunečním Tur
ci páchali tu nkrutnosti jakých
jen Turci schopni jsou Bída mezi

obyvatelstvem jest přehrozná'

ŘECKO

Dopisovatel athénský do ital
ského časop MBersag!iere" sdělu

je le v Athénách panuje obchod
ní krach Záioby vojenské byly
povolány do zbraně nařízen no

vý odvod a národní obrana se

organisuje Roztržka a Turec
kem hrozí

RUSKO

Londýn 2 srpna
Z Vídně ae oznamuje že car

ruský vyjádřil se k vyslanci tu
řeckému následovně Ukrntnosti

páchané v Bulharsku připravily
Turecko o sympatie Evropy Bu
du se chovali mírně ku Turecku

pakliže bude toto
t lépe jednali

křesťany

Londýn 5 srpna
Ruská "Společnost červ nébo

kříže" poslala zdravotní výpravu
sestávající z 16' ařH a ošetřovate
lek na bojiště srbské

ANGLIE
Pokladna státní nařídila bance

anglické vyplacení zálohy
' na

splátku úroku z turecké p&jČky
a roku 1855 oznámíc to zároveň
Francouzku a Turecku Tato tu-

recká půjčka z roku 1855 jest z
ručena Francouzskem i Anglií

'

Egypt
Z Paříže se oznamuje le v Ale

xandrii v Egyptě rozšiřovány
jsou pobuřující provolání popou
zející k povstání proti míatokráli

Protivnici strany republikán
aké nemohou ničeho naléztico by
a právem rep kandidátu preai
dentství vytýxati mohli béřou
tudíž v nedostatku dSvodS ptoli
iti kdomlnkin)frÍzím JYInoo
a Kjica opJíMBrtU tnul KUfpq f

ROČNÍK V

Nejnovější zprávy

V Alabama zvítězili ve stát-

ních volbách jak se očekávalo
demokraté Věliina není do-n-d

zjištěna demokraté pravf le j-- -t

30000 —Od armády gen CrooWa

dolij správy od 4 t m Posila

pod velitelstvím geo Merriita
dolla Crooka dna 3 i to a má

ujal 2100 mn23 kterými! ďi
5 U ro Tjtrhnul do jole proti
Indiinfim M&leme ledy t brk
ořekiTati tprávj o bojí

V anglickém parUmenta jds
nalo ne o ukratnostech Torkft r
Balharvk a od mnohých ílenl

TjloTena nelíbott proti dosavad-

ní Hliiic Anglicka rili otárce

Tjcbodnf — Z Berlína prk-kii- i

zprira le Srbko nedoufá vk-- e

íě Tilka dopadne t jeho profi-í-c-

a iidalo vel moce o aakrotfenf

r&jcka Srbská r Ruska se nezda-

řila (fy Za jdiíinoa pádu Kara
ďordeviřw opustil gen Lejatin
Zajřar a řj-oi- a Černajerem
Turci cbadili Zajíar bes oijoru

Politické zprávy

!] Jak známo postavila strana
která přeje si rozmnoienf ielcí-- i

kU Tlaittnf presidenltkon ticketu

Coopra z N Y a X Both a a

Californie PrvnejK prijmul no-- i

mí naci vlak druhý zdráhal ji
přijmou ti a nominován minulý
týden na mito nřho Sam Carj i
Ohio

{{ Volební kampani t Indiána
Taala minulý týden jiný obrat

Bjl tam republikánským kandU
dátem pro guvernírství Godlova
S Orth dřívější vjslaneo americ-

ký t Hakouftku o riřral se pravf
le aapleten jedl nemile ▼ aá!eli-to- t

náhradj Venezuely Minulý
týden s4al předsedovi výboru
státního dopis v neml se vzdává

kandidatury Jest to asi oejlepii
co mohl učiniL Strana republik
káoaká nemSle kandidovat lidi
na nichl {odezřen{ nepoctivosti
neb nesprávnosti lpí Na rcfuto

jeho jmenován kandidátem B

Harrison

f? V sáetupitelstvn prošel vek
koa velhnoa (oat 5 hlasS pro-

ti) návrh podaný minulé zimy
Blainem dle ktcrř ho2 předloliti

má aUtSra k odh!aovánI do-dal- ek

k otave pojednávající o
svobodném ikolstvf

k

B Zpráva TýlKrn zástopitelstva
kterál odporou?{ aby odvolán byl
zákon jen! urřuje řas kdj Spoj
státy majt vrátili ae ku tvrdé mě-

ní bjla t Á4topitUtTa přijata
acil by ineno bylo jakých ji
oýíli r patření t otázce U Po
přijmutí zprávy té př-jma- t téi
návrh aby zvolena byla komise
eatávajíH ze 3 senatorS 3 zá
topcS a 3 znak-- kteK finanínf
otázku mjí Hváiit a zprávu po
dat dne 15 ledna 1%77 Že by
aenát svolil ku odrolánf onoho
zákona je t praTdé nepodobno
a kdyby tak i uiinil poulije pre
ident na jbto uvého Teta Ol
se demokratfim v dome záatuncS

jednalo bylo aby dokázali le po
elalni jou toho co kázala demo
kratičká konvence St Louisů
která! odvoláni onoho zákona
požadovala a dokázali toho

0 lIouho očekávaný přijímači
lietTildenlT koneřné přiieL V
Um ae sej více list ten Tjzna
menávi jeet jeho délka V
list tom schvaluje platformu
v St Louisů přijmutou a oíl
některé řlánky opakuje Pou-kazu-

je

na to le jsou nyní velké
daně ani2 by ae zmínil o tom le
strana demokratická a lidé jako
oo a Ilendricks kteří aympatbio
mi svými a jihem přispěli ku pro
dloulení války byli vlastoé příři-no- u

tich vysokých daní j tvrdí le
jih trpí pod ipatnou správouviak
mUí o ukrutnostech jaké jilní
balibozuci a la Buttler na černo-
ších tam pálí nejvíce místa věnu-

je otázce ílnanlní a kroutí ae ▼

nl tak aby uspokojil ty jenl od
něho očekávali I prohláí pro
tvrdou měnu a aby ei nerozlil o--

cet a těch kteří by rádi viděli na-

vrácení ae ku tvrdé míně odlože-
no do nekonečna — S jedním
Minkem jeho pojednání o otázce
fmaníní souhlasíme fipln? totil
aby nale úpisy nesoucí 6 a 5 pro-
cent vyměněny byly za úpisy na

procenta levněji! aby tak úroky
menleny byly V posledních

rokách sice cáet naiich ápisS ne-

doucích 6% byla jil naší republi
kánskou správou vyměněna za 5

procentová a nenavrhuje tedy
Tildea nic aového vlak mílo

by se pokrajovali v tomto směru
dokud vechny vyměněny nebu-doaToh- o

bysme vlak arci ndoc(-li- li

kdyby strana demokra
ticki měl plijí ti k vládl
s nabyla v ni vití inu ona t&kee
kterii poladuje aby dlqlní opi-

sy splatný byly zelenáky

fmU U rsrrtí #t? ittídoic jta

83 hranice srbské Gen Horvato
vič vůdce srbský zdánlivě usto

poyal před nimi a když je vlákal
do zálohy udeřil na ně nenadále

celé to oddělení bylo pobito

Londýn 6 srpna
Depele s Bělehradu oznamuje

následující úřední správu ! Turci

podnikli útok na armádu u

u Tfcěibaha dne 4 t
m Boj trval 7 hodin Střed

křídla tureckébd zatlačen 1 míli

General Horvatovič obnovil boj
útokem na Turky Srbové dobyli
ohrady u Mrámora a vnikli do tu
řeckého leženi—- - Z Ni5e se ozna-

muje le cesta do AleXinace jest
v rukou TnrkS — Z Cařihradu

přichází tato zpráva : Armáda (t-- j

turecká) jen pom ilu vniká do

srbského území Kerim palovi
nařízeno aby na každý pád a za
každou cenu postupoval) vsak do-

sud toho neučinil (Vlak on by to

byl učinil kdyby mohl) Tato je-

ho nečinnost paralizuje pohyby
Osmana paši a Vidina Hrbové

jsou u Alexinace a Ěajčaru na

vnitřní straně bojovné linie kdež

to armáda turecká roztažena od
Nise k Vidinu na venkovní stra-
ně bojovné linie Srbové pohy
bují ee na Čáře pouze 40 tni! dlou-

hé a mohou lehce síly své soustře-

dit kdežto operační čára turecké-
ho vojska jest sto mil dlouhá

Dubrovník 5 srpna
U Kraguievace sveden byl boj

a město bylo zapáleno Srbové
ziahli se k Alexinaci

Zemufi 6 srpna
Odděleni srbského vojska pod

generálem ilorvatovicem bojova-
lo p pět dní a Třeiíbaby včera

I ak opustilo Kraguievac a za

ujmulo poa ní mezi Kraguše- -

vacem a tSanja (f) JLva tioíce
dobrovolníka cxl armády drinské
vniklo do Bosny J Gen Antič po-

razil včera (dne 5 t ro) odděleni

egyptské na cestě mezi Selici

(Sjeraice F) a Novým Pazarem

Londýn 8 srpna
"Standardu" so a Vídně ozna

muje že Srbové sami a ne Turci

zapálili Kraguievac dříve než se

zpět ztábli Srbové ztratili tu v

boji 300 muŽS Posila iHlaná
jim od Černajeva přišla pozdě a

byla úplně poražena se ztrátou
2000 (T)—

Time" tvrdí le pád Krago
ievacc rozhodnul ou I údolí Ti
moku a že ZajČar muí také pa

Činí se již prý přípravy k

opuštění Zajlaru

Iaily Telegraph" přináší zprá-
vu Že mezi Srbskem a Černou
Horou uzavřena jest riáledující
smlouva: Srbsko platí Hoře 600
dukáta týdně subvence autorita

Hory jest Srbskem uznávaná
Srbsko zaručilo se za připojení
Hercegoviny k Hoře královotvf
srbeké jet od Hory uznáno Oba

státy mají náležeti k slovanské
federaci a mají tvořili sj lek na

odboj a výboj

ČERNÁ HORA

Dubrovník 1 srpna
Vítězství Černohorců u Trebi-n- ě

se potvrzuje Selím paia byl
v bitvě zabit a Osman pala za

jmut Turci ztrát li též dva plu
kovniky 3 podplukovníky sedm

majoru a 5 až 6 tisíc mul 3 vojska
Počet padlých nižších d5iojnik&
jest ohromný Dva prapory pž
lích a jeden prapor laser 8 byli
úplně potření do posledního ma-

že Černohorci pronásledovali
nepřítele al k samým hradbám
Bileče Cesta k citadele vedoucí

poseta jest mrtvolami Černohor-
ci ukořistili mimo děl a vozotaj- -

stva těž 400 koní a nesmírný ]o
čel zbraně — Polit-- Correspon- -

dence (ve Vídni) přináSí zprávu
le Moktzr paa byl též v bitvě
raněn a že ae z Bileče zpět sta
hoje očekávaje posily

Londýn 3 srpna
Z Vídně ae oznamuje že Muk

tar pala jest ve velmi nebezpeč
ném postavení Černohorci maji
osazené veíkeré cesty od Tretině
až na sever a výšiny Ljabol ir-
ské (f) Kdyby měli přerušili i

spojení jeho a Dubrovnf kem ne
měl by potravy pro vojsko nei
na několik dn&

Londýn 4 srpna
Do TrebinS očekává se Dervii

pala s 30 prapory vojska jímž
má být MokUr pala sesílen

Vídeň 4 srpna
Očekává ae le Muktar Dala

v braku uteče na rakouské území

jelikož jest ae víech stran sevřen

Dubrovník 5 srpna
Posádka turecká y Kleku sni

čila peynoet (tureckou) a odejela
do Antivara — Povstalci počali
oblehatí Trebint a mají veíkeré
ceaty obsazeny MuVtar nala ne
mfiže se odvážili boje s Černohor
ci — L Vídně oznamuje ae že
Muktar paa bqde bezpochyby
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tak edkadsC vjWr vy kwaavali
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vikai uiarsna i ncsnl tti vá

aiTitxtJ l pr ty tk líÍ3ý
třiíriii flzt :s a

mohli válku prodloužili Pravf
le se nepoctivost ve veřejné sprá
vě zahnízdila což se nedá alepsit
odstraněním jednotlivých úřední
k5 Mysli 1 vykoná moc byla
spíie oběti eyMčinu než pQvodce
zla viak nezmibaje ee o tom že

by měl tento te stem změněn bí ti

pouze změna úřednikS požaduje
Požaduje právo místní eamovlá-d- y

a přec neví ani slova pohany
pro vraždu v llambnrgu Ve fit

natúoi otázce vzdal se fáfttecně

svých vlastních náhiedS kteréž
po mnohá leta chorál — bylť on

vidy jedním s V&dcfi strany kte
rál roamnoženf zelřtákS [ožado-val- a

— a poznává lo zlato a etřU
bro jsou jediný: i měřítky c?ny
viak požaduje dle smyslu platfor-

my St Louiské odvoláni zákona
o návratu ku tvrdé měné Ohřívá
Slánek z platformy demokratic-
ké le tay byly v roku 1870

větlí než 1MJ0 pláče nad tím že

na pacifickém pobřeží panuje čás-

tečné otroctví v systému dováže
nl sciu ČínanQ vlak když na jihu
4 miliony negrtt úpělo v úplném
otroctví sympatiMOval a jejich pá-

ny Jest přízniv opravě ve veřfj-n- é

službě tak aby úřady nebyly
odměnou za služby stranit ké a to
tvrdí vllči tomu že nyni-js- i denii --

kratičký dfiia zástupe S jakmile
zasvdnul ihn d víechna místa de
niokratk-kým- i

straníky a rebely
ottádil Praví Že neměl by nikdo

týt i održt n v úřadě kdo přispal
penězy k volbám čímž bezpochy-

by naráží na Tilden&v ''nud pe
něz" Chr-- e

aby otázka veřejného
ikolstvf a sekcionální záiť z&ta-l- y

mimo politiku a považuje kaž
débo kdo chce je v politiku přj
táhnouti za nepřilelo vé vl
Konečně řežo komplimenty své
mu společníku na tkketěTildn-ovi- "

Evropské Telegramy

Válka rbká

Londýn 2 srpna
uZvláitní depeše imee" praví

O tureckém plánu válečném násle-

dovně : Turecký vojevůdce zamýi-l- í

zmocnili ee údol! řeky Tímok
čímž by lna byla otevřena cesta
k Al xinaci a Bělehradu To
Srbové vědí neb stahují své hlav-

ní síly v tom směru Hlavními

body ná údolí Timok majícími
dSIežitosti strategické jou Zaj
čar a Kraguievac lež cl na dvou

jedině možných cestách z údolí
Tirnoku do údolí Moravy A pro-

to bude prvním pokusem zmocni-

li ae těchto dvou míst kteráž jsou
silně opevněna a nemohou být i

ponechány nedobyty y zadu

' i
'

Londýn 3 srpna
' Z Bělehradu oznameje že

postaveni Srbfl u Zaj čaru jest ne-

dobytném—Levé křídlo ariuády
ibar-k- é pod Čelakantičem dobylo
Bělopole a hrozí Sjenici kteréž
místo budedobý váno během dvou

dn&— Turci jsou opevněni v Ja-

voru — Z Ka-k- a obdrženo od

výpomocných výbor5 mnoho pří-spěv-

Londýnř 4 srpna
Dopisovatel 'Standardu" ozna-ovu- je

a Paračínu velký bo na kú

Srbové tvrdí Ze

dobyli Javoru Ztráty jsou znač
né V Paračini leká se 400 rané-nýc- h

j v Jagodíně jest 70 raně-

ných bes olctřováni lékaFtkého
Černsjevova armáda čítající 20
tisíc mužS jest opevněna v tábo
Fe u Alcxinace a Dcligradu Kní-

že Milan a ministr Iiistií jsou v

Jbeligradu — Gen Kal i nič jeden
a hlavních jenorálu Itábu Zacho
va zemřel minulou středa na utr-

pěná poranění Měl lest neb sedm
ran "

Bělehrad 3 srpnr
Po bitvl a Pandrilo plekroí ily
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