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úplně záhuby zachránilo Černo len byl jest potdáa do Biamark Prtzťiiky státlihned vrchní velení v Hercego-
vině svému švagrovi Yaskovičo

vi a vrátil ee a osmi prapory do
liettt "Tribune" by e toiolaoat

Urok I335101456
Pense 29712S45I
Dluhu uplaceno 6o870t000
Požadavku zaplaceno 300090000
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Nejnovější zprávy

Lincoln 22 řrpna
John J Middlelon bývalý co

ductor dráhy II A M spadl v 9

hod dop g parolroje Parostroj
přejel mu obé nohy nai koleny
která ma v Commercial Hotelu

odejmuty byli Zemřel dne 23

srpna ve strasti j h bolestech

Zvláštní depeše z Preton Aria
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'ístvo všemožnou podpora ma elí

horci páčí ztráta Mahomed Ali ho
na 8000 moiQ Byla to zajisté ta

bitva celého povstá-
ní

Pě!ehrad 1 arp
Kníl Milan obdržel od o všech

velmocí blahopřání ka narozeni-ná- m

prince jehožto obah dosti

zjevní di najevo přání by v

brzká byla válka která evrovský
mír ohrolníe ukončena Srbko

itoeti nos
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Veškeré příjmy ohnáíely jak podjdukovník Mitchel s pv
jsme výše ukáali 404743757 a pk ka "Sedícím Bfkn"bilo

vyslat

zrušila rychlou dopravu poštovní
a neb jiná potřebná zařízení by-

la by vlak zmenšila výdeje kde
se bez ochromení vlády zmenšiti

nechaly tak jako Činila kaSdo
ročně Však zmenšení rozpočtu
nezaručuje íeště úsporu skuteč
nou Ještě nejsme jisti zda po
volená suma bude dostatečná zda

nenastoupí schodek který příští
kongres zvláštním povolením
bude nucen krýti A proto jest
tato spořivost demokrata pouze
slánlivá Tak jako ve všech
ostatních věcech neosvědčil ae

demokratický dum zástupců v

opravě v dosazování úřaďníku

OM"ATIbylo tedy spotřebováno ku kry t! navrátili ae zpit Po~lstvf
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Camp Vcrde" první zasedání kteréž bylo jedno

Sedici Býk odpověděl: "Řekz nejdeliícb co eo jich kdy ve

jest následkem toho volno zapo-řít- i

a vyjednáváním nedopostí
viak nikdy by kníle Milan byl
sesazen

dne 19 oddělením pěchoty i

několika odirlenimy spřířně

rád voličSm svým namluvil— -- Ne
409 milionu ročně nýbrž pouze
132 miliony — rozdíl pouze o 276
miliona ročně Však to není vle
Pan Tilden se ani slovem nezmi-

ňuje o tom že strana republikán

CVrl Mt iá jjak nuJiva jívSpoj Státech odbývalo Když
bylo po volbách minulého podzi
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Srbově brání Milanovac Pad-

ne li toto mají lorci otevřenou
cestu do Semendria a Belebradu

nechtěl bojovati ale od bldolicichská tak řídila finance že úrok na
Nebylo jich arci mnoho kteréž
měl právo dosadit pouze úřad-ník- y

zastupitelstva Však tu
marně by }me hledali ty slíbené
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rový ho lne l Verde kdel jt nki této větve kongresu bez
po několikahodiném boji porazil
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ohledu na jejich schopnost pocti
Cestaiitflénejdříve zaČíti u Tildena a jeho

U 'J í'ř'Ja 40 tTnm rkIbdin4 ztratili 7 mrtvých a 5 za-

jatých (2 ieny a 3 dečka) Porter
vost neb skuienost byli ihned po

pravdomluvnosti zavřití mír Já a jiat ei?!ntct
žádáme by běloch CVrné vrrby

mel jednoho tčžee raněného On untut
za-edn- utí kongresu propuštěni a
místa osazena dle zásady že "ví-

tězi náleží kořisť'' osazena bez

Turci napadli a Běliny přední
stráže SrbiS byli ale odraženi ía- -

ko předešlého dne na blízku
od Drinské armády

Že Srbové na Driní byli pora-
ženi je vymyšleno

Ixndýn 1S srpna
Postavení larkS a Niie jest

stralné Celé vOkolí jest pople-
něno a co srbítí vojáci ponechali
bylo od prchajících bnď vzato ses
hou anebn zničeno Následkem
toho jou turecké voje a NiSe blíz

i ta lil 4 jraJy aváiii

í Fnata Rvlj
je [ oralo pronásleduje a douiá

opustil pak jsme zae dokřt přá Moan krkáat (Pakuji N

brkabrk'lřitii ♦ atr
že zniťí cel u tlupo telé"Ještě o tom tajném plánuohledu na schopnosti neb pocti WotcnkNew Y Nevada šalv#tv4 eíiri-i- - ('-J-

-eoric srpna vosttak že v krátké době musilo I Medieíoe Cload vklěl mezi b- -

Col Iruta oznamuje že tanoje jich vícero Vyklizeno býti pro
- m — -

BE03TI2STEC
lla) New llenfkir tiraaU-v- t

ko4iT (tra:t iisy) Nw Jr- -

cisie preteSlěm upozornil jovniky Sedícího Býka Uk# k
jsme čtenáře naše v okreU hSun- -

ny Va% Teton Mianeeoa-deraaButtl- er

na to jakým sp3 jous fíarasac ' S laJta Cneyn--sobem dráha

neschopnost neb nepoctivost
Dokázáno tudíž že veškerý tlach ev lovci iaaí (Cín CaUbrt

ř'
r

I

S

0 ~
'Ka~

i

'i

I

J

í

VÁCt-AV-
A KUCCRY

Pozor !

Hwtasti a ccíisinici
f M£BHASCE!

New York Ki kerb- - Wr4zamýšlí ee U Po opravě byl pouhou frází že výcí smrti hladem neplekročl-l- i brzi
í v KaruLaaw klwoaaai i (Tar

ne a Sihacapas poaledet kmen

nebyl tak silnf maje pouze 20spolu se senátorem Hitcbeockemběr úřadníku strany domokrati- -
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cké byl nešťastnější než strany
republikánské Sliby tedy kte-

réž s počátku činěny byly osvěd r'1" pr94 v IW j cWi-kla- a a-w-£u

a 11 i-- f " k ali

TV V J ' ctani Dále praví le se til ne
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" MOTÍU I" " J tšech čelaéjmh
pro zaovuzvoíenl náčelníka pamatovat? Každý a

Iltcbcocka Zároveh poukázali těchto kmenS zastoná le 44čily so co sliby plané a musily

stvu bude značná většina demo-

kratická gratulovaly ihned listy
demokratické národu a volaly :

"Pospéíte nyní uvidíte národ

jak prospěino iádoucno ba nevy-
hnu tel no jest aby celá zpráva ze-

mě odevzdána byla v ruce dome
kratičké Nyní sníženy budou
daně vyřízena bude otázka f-

inanční odhaleny budou zíodéj-st- ví

ve správě zemské { zahájeny
budoa oprava a spořivost nasta-
ne oprava v osazování míst úřed-

nických Viak přihlíifmeli v

celku činnost sněmovní shledává-
me že sliby tyto zSstaly nesplně-
ny Daně nejsou sníženy Všechny
návrhy k tomu čtlk-- í zSstaly pě-
kně u výborfi ležeti Kdežto v

předcházejících zasedáních kon-

gresu republikánských snižovány
daně skoro každoročně viak za-

stupitelstvo tohoto kongresu je-
muž jedině náleží návrhy k tomu
cíli činiti ani se nepokusilo o
nížení Taktéž jest to otázkou
finanční Když po osm měřícS
nechali ji nepoviimnutou koneč-
ně v poslední chvíli na radu kan-

didáta nmlopresidentství Hen
driekse odvolali onu Část zákona
předpisující návrat ku tvrdé mf
ně A prr5 to učinili? Proto
snad že uznávali to za potřebné
a prospěiné? Nikoliv! Pouze

pr to že doufali chytiti níkolik
hlasu tímto krokem Vlk v

odhalení korupce v tom se snad
cicn vynoru meto pine i uc ont j

aby jen něco vyn!c£li co by so

dobře k vytloukání kapitálu pou-

lili dalo Jeden z výboru těch

boiler) Vhh ťnUi (V
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každého soudného sledovatele

přesvědíiti 2e nejednalo ee straš
ne demokratické o nic než vy

území srbské neb nedají li se na

zpáteční pochod

Zakročením amerického kousa-
la p íkhuyler obdrželi zajatiBal-ta- h

a jich vůdcové svobodu

Iindfn 18 srpna
Kclžo Milan dal včera konsu-I5- m

spojených mocností slyšení
Jich nátlak ve prospěch mírn ne-

zdál se na knížete á'inkovati
nebotf dal viera odpověď zipor-no- -j

Povřsť že se Bělehrad připra

ani společnost drahý té nemožno rých kaldýjistl U aetapočal bjvěřti jelikož minulý podzim a s vlastního popudu Medione
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tloukaní politického kapitálo a
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mínění Je vojsko z Černých tr-ch- 3

bu ! vzatu nazpět On tvrdí
rot hol nř le vše k zimníma

pobyta pro vojsko třipravuje
zvláště n řece "Tongue" a poto-
ka "tíova" budou nová lelcni pro
vojkf připravena Též tvrdí
že rodoši budou tak dlouho n

i dokud se buď nepo-

dají neb vyhlazeni nebudou

Londýn 22 srpna
Dle poslednk k zpráv z Kunka

Aatralie Saka ruá býti t třeh-t- o

zem í b úroda protředn(
roda v Anglii Francouzsko Ne
tneko ŠvéJku Norvílska
Dánsku ieverni Itálii a Rotnanie

jou mén DKpokojající
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Telegram Ioktora Popa ta
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dy domu zá-tu- p3 p E Kerr-- a

Wahiiiton 1
trpná

Zť£- - rnrti přeledy doma
siMupcS a'k-- i

fckT1„iU
vyvolal řede trapný dojem ve

rlech kmzíth Cíerk domu zá-to- pcl

odrbral ie ibne-- I ka ohle-

dali mrtvol a nařídil ma umrlčí

truhlu do Ilck Hride Va za-aia- ti

To m atane jii zítra Yioa

ůřlníku domu ti-iup- ti jakož i

jeho Měnové odeberou e tam v

tomtíi tane by pddní jnzb

vuje na oblehání není pravdivá enl iiitchcocka slib že se buie t —

1 Cis 210 Firsitaiii jí

mtá 12 a t3 ulici ?

dráha stavět a sice s YaterIoo na
dráze U P do Wahoo z&stane

Iondýn 19 srpna
"Daily NewVdovMá se ze Srt

Reformy jest zapotřebí

8 touto frází počínají všechny

nika Saraacs a Cheyeaeee j
počtem nejilnřjši a ntajl mnoho
žen a děti pří sobi

Nedaúko ŠUndi Rk vidil
prý mnoho náčelníka kteří bo-

je ani nezúčastnili též pcpirále
by běloši natezali s v táborv
Sioux Sínoho-i- i náboje tt aaji
nera&že udali jbti ale le jo
ručnit-era- i a bambitkami velmi

Frau Jeim
40— IZii alvary že zpriva dle které titrneli bezpochyby nesplněn Mužná

v?ak? le k vlili dokonalejlimo
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aoti zprávě ft+m T# anain I eTurci porážka a Brianoki jent články platformy demokratické
oklamání počne dráha kiátipravdivá Ztráta Turka páčí se Vsak zilá se nám že nejdříve mu
trať Starého Železa má k tomu CRETE HEBRASKAra 11C0 mrtvých a raněných Schuyler }~ ~~sí započíti s reformou o Tildenn a

u m to eo aaltua hrst a f7l
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iBikv a'-- - i i driw--
baiibozukoTé se Dři zajmatí bez

milosti za-tř- elí

--rařt nipvkíwta i i j ~
uranu sKUtecne a neo sitveu uao n

klade Tilden veíkerou vinn ny

nějškh zlých času na stranu repu-

blikánskou Tedy nemírná špe
kulace po ukončení války a ná

ipicra KviiDii w j-
- — — —

než několik mil více než rudé ta-- 1 Ustirtu - —
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w ili ! f aVk aAf ímó krajany-
hledal Že Belknap a jeho žena jKitřeby k zaslepení voličů jest

I

úplně pravdě nepodobno K čemu Sibacapaa (černonežky) pokasledkem toho nevyhnutelný krach

Srbská vláda podá r brzku r
hodnutf knt-- H minisletstva a
komise zem Vclm círn o kten

rém se praví Že Srbsko jet voK

no na základě ttatrt qnn nntt
bellům (že vSe mk opět být jak

K- - rVr Vílrř felv! lam sil! se tiovniay "f'D" 4'5 -v roka 1S73 prohlá:eni zásad

demokrata v roku 18G8 le dlužní
Ml awa#w v — w—-r- — i - -

Rado4i platného čjn W'1'-- ! 't krd ka 4adráhv nebude pojedou lidé tak aary kb míru

tatr A V Norih B--nd vzali dary narřea paK a aar-- t ~ ' ~ r" "úpisy mají býti splaceny papíry
ztráta 200 milionu jmění požárem

~r I - I - ifi— tkÁido-- f
a Sctuyler muí píedce na dráha lúm vymatu

— 'I J'7 _ vk'b$talo před válkou) započít! vy

přijímaly úplatky Kdyby byli
ihned Belknapa dali v obžalobu

byli by pozbyli příležitosti k vy
tloukání politického kapitálu je-

likož by viníka byl senát jedno-

duše odsoudil Aby tomu předešli

přimíchali ihned Belknapově jiC

nou d51eŽitoa a závažnou otázku

Předseda výboru vyzval Belkna

statky přededy do New Albany jedn&TanJ mínK Tato noU di M
V Chicago epousty 'kobylkami
učiněné na západě a všechny jiné

tóeamé společnosti a aby snad
Dopia tvrze Peck konči ni-- Jj _ p J Soaoítk

společnost byla tak úslužná lLiedovné : "Práv iřtatáUe pro- - „í k
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příčiny nynějšího nedostatku pekomisí k proskoumáníDeh MiHtiea 19 arpna něz a práce jsou ničím pouze re
U U ! Jt i aa r%J NrKobylky opuHtiii včera seve Zprávodaj len samý plSo í Ná

klonot Huška ve věci srbské dá dá nikterak myslit v sak nejen I
fc "Černého mřic poanáváaie

publikánská strana zavinila ty
zlé Časy Vfak nespokojí ee panrozápad lowu a úrody je zacho dečný poaJrapa aby se z úřadu poděkoval ji-

nak le bude imneachován Bel znovuzvoleni Iiitchcocka i jiného I Oni bnvf ae a mdochv rsa této i JOSKUrlA
Tilden jen e takovým tvrzením

vá se při každé příležitosti na

jevo Ruské dSstojníky a roilos

srdné sestry lze viděti velmi čet neurčitým pouští ee i do falšová
účele dosáhla by dráha U P po-- Mtrmtie feky atojicimi znameními

ležením několika mil starých íí
jaká ale žádost jajkhjeat nemohl

no Kdyby odhlasovány byly j+em m dozvěditL"
1 V 1 A tLJnfl il j

ní Číslic aby dokázal Že strana re- -
knap učinil jak mu veleno a jak
mile odstoupil ihned zavedena

proti němn Žaloba Nyní měl

enát rozhodovat! otázky dvě

Tržai hlídka

Ne Trk 2iarrnl:
Zlato „ U1

valé

Dubafjue Iowa 19 srpna
Je]notlif é mraky kobylek tá-

hly severo výchcfj ni stranou přea
0asre Je4tko2 veíkeré plo-
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každý pohyb bělocko ne anai by
tyto přepadli albrl aplie aby od
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ae nouze nuasem které n blizkn

ment eoud má právo souditi muže se zdálo že běžné vládni vydán
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Ctyří vězňové zěznieeCount

ní uprchly včera večír % vezení

kdyl tam vstoupivšího fcerifa-Gill-ba-

a železnou tylkoo k zemi
razili Žena šerifa pokosila se
dvéře tretice zavřití byla ale
také k zemi sražena a značné po
raněna Dva r uprchlých byly
jelti téfe ooci chyceni
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obsahuje atruf ně popsaní vzniks i členově kten soaaui ze en1 1

jak následuje
nutí války se Srbskem pernou nema právo aouaui muze jen

10 procent bondu a vystavěla za

ně několik mil dráhy pak ne-

mohl by dle novébo zákona

V bitvi na Little Horn ndává
Sedicl Býk 31 padlých Inaiinl(?)
Medicíně Cioud viděl 9 mrtvých

rudocha v táboře Syn vrvkntko

uvádí úřadnikem více není avého pře- -Horou Tento telegram
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n

roku 1866 $5199495&l
167 462846680„
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kolik ctižádostivých nespokojen i hrozbou k odstoupení dohnal
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"Standardu" zvěstuje ae s Břle-hral- u

že Turci obsadili města

Petrovace a Mirovace Petrovac
leži jižně a Mirovace severně od
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demokratický dum zástupců jednotlivcům z aaooy ve vaico
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dali prý lebko do lího by ji pří-
ležitostně zaslali do Washingto-
nu (?!) Skalp "Šedého Orla"

který od Dane Campbell zaatle- -

nacháaejt sda-l- i na Tongina neb I n4an jk
n--U J5- - ZZLZ

da tak kta4 orvdta v o-- Ž Zl
Powder potok PIU Mfta rudo--

jak Íé la
přidlhvfim a k noom

% i kii— paakytuj- - wa--M!iM- ♦

Terrybo vydány byly potřebné atd A iriji: aa

ls na hotetti dil TaUovmonu i S4lin Joh-- o ONe4-- Ua£==r2w

ino že by nebyla zrušila mnohé udržení vlády potfeonym vyaanejtazfi xrajnostt pokračovali
Kníže černohorský jakmile se

dosvěiěl že Tarci chtí z AHanie
konsuláty kteréž nařízeny byly (m počítali nezmínoje se pan tv-

-

v jiných zemích k ochraně občanů J Tilden ani siovem Nnouo ji oo

amenckých nebyla bjr třetaí J celaem ?
ci„ kdel je jích děloatřelectro od I doČerné hory v trhnout i odevzdal

1


