
- 6

TTDENNÍ K POLITICKÝ P O TT ÓNÝ A ZÁB
Majitel: EDWARD ROSEWATER Předplatné ročně $20-- 1 s pcStovní zásilkou

ROCNIK V O M AHA N E B: ZÁŘÍ D íl E G I07G ClSLO 13

OdM ATT ANejnovější zprávy

3f

KECKO ODSTRK A FO EDELI OIEPftK

Ní TO K ZAKROČENÍ IOBTA NESMÍ

tOCÍTATt NA VXADO ANOUCKOU

Vyjádřeni toto spusobilo podive-

ni a zklamáni Risko jtest
BEZPOCHYBY ONA VELMOC KTERÁ

ZAKROČÍ '

OEIAEEA BEEYTEISir
(O M A II S K Ý IM V t V A U!)

JAOH IXié jSl XAcrzcos? TJTICI TT

OM" A TTA IE3EE
Hrtf} Artti ssasssssss taijitoL

pouze 17118 pHjmo Před něko-

lika týdny přísahal v soudu kte

ry proti němu zavedla dráha Su
Ixuis Alton a Terre Haute pro
neoprávněné přivlastněni vulgo
okradeni společnosti dráhy té o

384000 dolarfi lo obdržel v roku

lř62 od té dráby 20X0 dol í--

advokát za slulb prokázané Kdy
měl pravdu f Kdyl přísahal že

měl pouze 7118 dolaru plíjmfi a

nebo ie měl (pouze z jedné stran

ny) 20 tisíc přijmu Měli jsme jil
vleliké úředníky ale křivopřísež-
ník dosud v křesle prcsidenteném
nezasedal — a bohdá nezasedne

přesvědčeni že lasem maI na t
přijití skáaa nějaká tok ie 4pl
budou vyhubeny aneb neškodě f--

učiněny tak jako se dljee ji-

ným škodlivým braysesa jak s
obilními itěaicemi bramborovým
broukem a p kteréž některé lsto
mnoho Ikod natropí jindy vlek
sotva k spatření jsou Viak kdy
přikvačí na ni zhouba to jest
otázka kterou těžko zodpovídali
A dokud nebudeme úplné pře
svědčeni upokojeni a ujiitěal že

jsou zhubené tak le nám více

Ikoditi nemohou nesmíme asláti
v přemýšlení a vyhledávání ce#t

jak bysme přispěli mohli příči-
nám přírodním ku jich vyhubeni
letošního roka zanechaly kobyl
ky nesmirný počet vajíček ve stá-

tu našem Doufá ae že část těch-

to vajíček pak -- li ne viechey se

ještě tohoto podzima alihaoa a

kobylky že pak zimou zbynoa
Ač nynější teplé poČai poalksJ
k domněnce té oprávhsje přece
nelze na to s jiatoton spolebati
Na cestě naši dotalo t--e nám pří-

ležitosti mluviti o pfedmltu tom-

to s mnohfrai CMadniky s tviehl

mnozí tu i 10 al 30 roků bydli a

bytí po dva i třikrát svědky
ia-va-

kobylek Viechny shodo-

vali se v náhledech svých v tom

že nepochybně vsjiíka iJ a Jra
lihnouti se počnou Ne!yili
jsme ládslbo skušenlbo osadní-

ka tvrdit le by byl kdy sMedal

dne nedokázala strana demokra-
tická ie by chtěla xříci sesásady
té Kdežto Hayes v poaelstrf
svém zřejmě a jasně prohlaiaje
se pro navráceni se ku spůsobu
dosazování úřednikB jaký byl
před Andrew Jacksonem pfaví
Tilden : Napřed úplné vyklírjcni
v S e c h republikánských úřaanf-k- 8

bez ohledu na jich schopnosti
a poctivost a dosazeni úřadníkfl

demokratických opravy až

potom Zvolení Hayese zna
mená sesazeni úředníka neschop

ných a nepoctivých a doeazení na

jich roista jiných schopnějších
Zvoleni pak Tildena znamená ob-

sazeni mist úřednických vesměs

demokraty bez ohledu na jich
schopnost — to přijde ai později
Strana demokratická neustoupila
v ničem ze svého stanoviska v

této věci kterak tedy možno

od ni očekávati ? Uvážíme-l- i
že strana republikánská za po-

hledních několika let sotva mohla

v kterém státu vyjma několika

nepatrných západních tpoléhati
na většinu a že přede bylo a jest
nesnadno paraziti ringy úředni-

cký co mohli by jsriie očekávati

kdyby strana demokratická tenlo

podzim zvítězila ? Y každém mí-

stě otvořen bude úřednický ring
demokratický Jejich vlivem sta-

ly by se všechny pochybné státy
převážně demokratickými Státy
dosud rozhodně republikánské
pochybnými UválCmeh dále že

Spojený jih stál vždy a státi bu-

de i v budoucnosti za všech okol

nostf při straně demokratické ne-

můžeme jinak než uznali že by
strana demokratická bjla pak

silnčjši než kdykoliv strana re

na o zakročeni velmocí byla ve

zřejmém odporu s přáním Černa-jev- a

a vzdor jeho davodÚma zdá

se nynt le vláda Srbská lituje tot
ho kroku a ačkoliv velmocí ozná

roily jil Milanu že dle přáníjeho
o mír vyjednávali počnou přede
očekává se ie Srbsko bude kláeti

překážky v cestu k docíleni míru
— Černajev vydal provoláni pro-
ti míru V provoláni tom nevrbá
se žádné nové světlo na situaci

Hlavni jeho část jest kdež praví
že Srbsko neztratí válkou ničeho

jelikož evropské velmoci nedovo-

lí nikdy aby ztratilo svoji samo-

správu a vyslovuje přesvědčení
že Rusko bude nuceno v brzku
so zúčastnit pakli se válka pro-

táhne — Praví se že strana pře-

jící si pokračováni ve válec na-

bývá co den víe sluchu u knižete
Milana — Též se tvrdí le kníže

Gorčakov formální požadoval a

by Velkeré vyjednávání vztaho-

valo se též na Bosnu a Hercego-

vinu — ZvliStní depeše a Pešti

praví ie mnozí Rasové ubírají se

přes Uhersko do Srbska Dnes

bylo jichž zatknuto 6S Všichni by-
li opatřeni provodními listy a
cestovali po

--jhranou červeného

kříže Baron Hoffman kterýl
za nepřítomnosti Andrášiho tobc

lo zastává rozhodnul aby všich-

ni byli propuštěn! a aby příště
podobni cestující nebyli více ob-

těžováni

Bělehrad 1 září

Ristič dnes oznámil že Srbsko
neobdrželo žádnou zprávu od

Turecka týkajicí se přáni Srbska

aby vyjednávalo se o mír Kníže

Milan svolil pouze na vyzváníAn%

giicka k vyjednávání o tnir Srb-

sko nebude v stavu přijmouti pod-

mínky přísné Změna panovníků
zdrží snad vyjednáváni a zrněni

podmínky míru a situaci bojují-
cích

Petrohrad 1 záři

al středy mleice srotsce v kap-tolec- h

svých dtýčaýt h tXi a t
odevalá kaž Jý svij hUari lí-

stek pro a jwo
mtka p řvipokládaje že láJaý
aehlajusje prodva čeka iřadl
Uch a jbo dvt?alkt etába put
Chá#jlťt
Pak eepiie so MMS všech

hla4 odetadajsýťSv polp
všemi voliči stvrdí so a

sapečeUeý poil m avláštaim po
lem ku prtUelai seeJLta do

Washtegtottu Pl deda
vře hla#y tyt a phtomaoati áta

t saetap4tltv k Wut txlt
vhválmé si'Jh a Zul j iiai
Aojoevedjrl#í aejvělii poCt

khvl za preidata jVet Iá4a#
svolena je-- li ttil pwStt b!S lěh
většinou a reliho pCta ihl
preMjeuký(h ba kuri má
větliaa h!a4 za átks jtzvolenou

Kdyby ale 114 aá oba a ode

vadaaývh hUl uje věůy
pro preeideats tl pliped - wl-- b

saěmovné sitxé kwrá vy-

bere tři oxby které a&sjl jK--
a! jdeaJUca sbUMauM
o nich Která a h mi jik
bLa3 ta jt pak avvlese Kdy-

by snémovna aiapi vponeau-
ta takto poetaratl se o pri4ata
do 4 bfejua aáidjih4 rvka
tol aattupf stlti prjde taAvX

zvoleeý jao námt srvwaa

tak jako kdyby byl pritat
zemlvl eeb jinak át J zbav

Yolaři prlauý h Uhm e

i se státem C4krsi 32 vět-ita- a

ebeáii I i ma{ t4y ř4#o
a SekasxS bď Tt!i !U
obdrlti ajaéB 14 wlskjvh
hlas!" aby byl svvla

V den Volby pr-Jelk-
é tedy

nekáleli ne tocs vwll li }fdal
obfan tikete na eii j wW

nh draWho čkaao j rwil
tri eýbri na lm ktfl ivs
prWduk4"" (TreMivalial Khc

tor) na stém Utke víU T iv
hodat vmtíl'

I -

Londýn 5 sáří
Z množství odporujících zpráv

ze sídla vilky mol no posoudili
vojenské postaveni následovně:
Čcrfiajev a většinou armády Srb
ské jest v Deligradu Alexioac

wten pouzo klatou silou a pakli
nebude cpuitřn nebudou Turci
bráti na to ohledu a budou ne

bráti ku předu Potlbnouli k

Krulevaci nebude se moci Peli-£ra- d

udrželi Srbská armáda
není v stavu za těchto poměřil
zdárné s Turky zápolili Vzdor

nabám uroeniiti daležitoat bitvy
v pátek svedené jest předce

le Srbové utrpěli stra-ino- i

porálku a ztratili velkou
sílu mrtvých a raněných —VJeo

becnýra míněním v časopiseckých
kruzích v Evropě jest le pakli
si net bcw Turecko ikoditi ulinl
dobře kdyl bez odkladu přijme

nábldky přiměří Ukrutnosti v

Bulharsku vyvolaly ▼ Anglicku
velkou nevoli proti Turecku a

arnfšleni všeobecné se mění ve

prospévh Srbska —Times dnes t
ÚTodnim článku pravf le právo
neutrálních velmoci k ukroceni
o docilení míru jest jil dávno
ustáleni ale mají právo nejen
morální tiýbrl i le mezinárodni
zákon vyladuje aby se stalo po
právu křesťanským podaným

porty

White Kiver Junction 5 září

Úplné zprávy o volbě v tomto
státu (Vermont) nejsou dosud po
ruce Jak so zdá bude větiina

republikánská přes 30 tisíc Ze
112 clena zákonodárstva zvoleno
101 republikána § demokratu a 3

neznámo

Little liock Arkansas 5 záři
Demokraté mysli le dosáhli

▼ětliny 10 al 50 tisíc v dnelní
--olbř

Politické zpráry

11 Bíhem měsíc srpna u pláce
$3111936 národního dluhu

1] Demokraté ▼ státu Iowa od

bývali stá tni konvenci dne 30

srpna v De Moines Kdyl se
fraika zvaná "Nominace státních
úředníka" odehrála a uzavřeni
konvence St Louiké i přijímači
přípisy Tildena a Hendrickse
schváleny byly odročila se kon
věnce

II Demokraté v New Yorku no
minovali ex guvernéra Seyrnoura
pro úřad guvernéra a Dorrobeim-r- a

ůsilovnlho pracovníka pro
Tildena pro úřad mfstoguverné
ra Seymoursejil dávno vytá
dřil le žádnf úřad nepřijme jett
kol zdrávi jeho jest veliai chatr
ní viak konvence jej přece dk
minovala jelikol prý on jediný
byl v sUvu poraziti republikán
ského kandidáta Morgana Vsak

Seymour nominaci nepřijmul a
vjbor státní musil svolali novou
konvenci na den 12 záH

Senátor Booth který I zvo-

len byl co neodvislý a nedávno
Dominován na zelehátké ticketl
pro&řaJ tníatopresidenta kterouž
nominaci vlak nepřijal řehnil dne
31 srpna ve svém rodiiti Terre
Hsute Ind Pravil ! odmítnul
nominaci strany zeleřiácké hned

po konvenci viak odmítnuti to
nebylo dáno a veřejnost Pravil
le 15 na díní plány mohou býti roz-
ličné vlak obyčejné ve věcech
hlavních s hoduji Na neobvyk- -

lý blahobyt následuje doba tísně
:ak dosvědčuji dějiny národa a

longres nemile řádnými zákony
vrátili dQrěra aneb upokojili po
žadavky po práci a hojnosti
Idea le rotmnožení zeleSáku by
přispělo ku blahobytu jest myls
ná Řrřník pravil le odpárci

IIayee nemohou nalézti ani dost
malé vady ve spSeoba jakým
lltye opravy zaváděli samýilf
ani proti jeho karakteru Úkon-fi- l

lei svoji a vyzváním neodrist
lých volila aby hlasovali pro
Ilayes a oprava jelikol pouze
tak docílí oi viicbni (neodvislí)
pracovali a řebo si přáli a zvole-

ní IIaye bude prvním výstře-
lem na pozdrav vracející se ctno-tipoctivo- stí

a poteetnusU ve vlá-

dě v tomto stýto roce trváni svo-
body a neodvislosti národa
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BULHARSKO

Předběžná zpráva konsula Spo-

jených Státu k vyslanci americké

mu v CařihradS úplně ztvrzuje
nejhoršt zprávy jakýchž podáno

bylo o ukrutnostech Turka v

Bulharsku Shledal že většina

ukrutnosti spáchána pravidelným
tureckým vojskem a tvrdíie zprá-

va komisařů tureckých jest zcela

lživá Shledal dosud 65 vesnic

vypálených a 15000 muža ien a

děli povražděných

ITÁLIE

Bologns 1 září

Markýz Josef Mantegazza byl
zde dnes odsouzen pro paděláni
podpisu Viktora Emanuele prin-
ce HumberUi a Anglického kon-sul- a

ve Florenci ku visení na
osm rokS

ANGLICKO

Londýn 31 srpna
Zbývajících 300000000 půjčky

Spoj Stála nabídnuto b} lo k pod-

pisováni dnes za 103}

ŠPANĚLSKO

Madrid 28 srpna
Úřední fíazetta ohlašuje že

vláda uzavřela se španělskými ka-

pitalismy půjčku 15 až 25 inilionQ

piastra na válečné výlohy na Ku- -

bě Úpisy jsott sptatitelné v 10
letech a nesou 10 procent úrekfl
a 2 precenta na výlohy

Madrid 30 Brpna
Guvernéru Porto Ricco oznás

men úřední rozkaz vlády naří-

kající v jdi ní úpisů v náhradu
osvobozen ýct4Šfc b Císař Bra-

zilský Dom Pcdro se tu v brzku
očekává

Co můžeme očekávat!

Většina HetB liberálních kteréž

před 4 roky o zvolení Greeleybo
se přičinily stojí opět v řadách

strany republikánské horlíc

pro zvolení Uayese národní vý-

bor strany liberální nznal za do

bré prohlásili se pro Hayese uz-

návaje že pouze zvolením tohoto
docílí so oprav jakých strana li

berální hnutím v roku 1872 docí-li- ti

zamýšlela však některé líty
liberální prohlásily se pro Tilden
a Hendrickse Za d5vod této své
náklonoeti ku straně demokrati
cké vzdor tomu že národní výbor
strany rep pro Hayee se prohlá
sil uvádi takové listy že chti do-

konali co předsevzaly ie chti tí-

pl nou změnu v úřednictvu ie
strana republikánská již jest dlou-
ho při veslu vlády že velmi tmo-b&tněi- a

a že následkem toho vzni
kla v ni korupce kteráž nedá se

jinak než úplnou porážkou stra
ny úplnou sípěnou viech úřední
ka vyhladit prayí Že iřednis
ctvo má a vyvozuje velký vliv na

volby a tak k poruieoosti přispí-
vá A to tvrdi tyto listy kteréž
zvou se llberálně-demokratic- ké

(ač sttany takové vlastni nestá
vá% vSči tomu že strana liberální
skrze ústřední svSj výbor prohlá-
sila se pro Hayese vůči tomu ie
strana republikánská podnikla ve
svfcb vlastních řadách bj proti
tu i tam zahnizdujtcf se korupci
vůči tomu že vyvrhla se svého
středu Carpentera a p le vede

boj proti riogSm ůřadnickým zde
v Nebrasce proti Hit bcockovi

jinde proti jiným vzdor torno le
nominovala pro presidenlství mu-

že jen? ji nelze ani stín nepocti
vosti neb porušeností vyčisti a ne
kandidáta strany r úřednické
vzdor tomu le strana rep prová-
dí opravy a očisťuje se sama v
sobě To těm několika liberálně

demokratickým (jak se cbli nazý
vati) listům nedostačuje oni chti

úplnou změnu chti míti všude na
místě republikána samé demo-

kraty MBžemeli vlak očekávali
cd takové změny od strany de-

mokratické těch kýžených oprav
jakéž "nyní strana republikánská

jilv skutku provádí t MŮŽe-meli-ž

očekávali le pouze poctiví
úředníci budou dosazováni že ne-

bude úřednických ringů kteréž

měly by vlivu na volby atd VÉ

nujemeli předmětu tomu jen do-

sti málo chladné a nestranné roz-

vahy muifme přiznali le nema-

žeme Strana demokratická ne-

objevila se dosud nikde a nikdy
co strana opravy Strana ta za-

vedla panování ringů Demokra-

tický president Andrew Jackson

byl první kt#rýi vyslovil a
vedl zásado iřWftXsi náleží ko

řisf Byl prvnfm a presidentů
kterýl tíinil ftfjtd JsJ-o- u za

t 4 p-i-
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Evropské Telegramy

Válka trběkd

Londýn 28 srpna
Depeie z Alexinace oznamuje

le bitva kterál svedena byla po-

slední dny končila vitěsstvím
Turku a ne SrbS jak Čerhajev o

hlásil Fazyl Psie velitel pra-

vého křídla obávaje se útoku

ustoupil ve čtvrtek zpět Y pátek
podnikli Srbové útok byli však
odralem Y sobotu bojováno o

pět hodin Čerliajcv chtěl odříi
nouti Fazyl pasu od Ejab paši
col e mu viak nezdařilo — Do-

pisovatel jeden od srbské armády
telegrafuje z Alexinaceře Srbo
vé ztratili 10000 mail v pěti
dnech — Z Bělehradu oznamujo
zvláitní depeie le Černajev a
Hor vato v ič se spojili a vypudili
Turky a Bruavece a Stanice
Spojením tím sesílena armáda mo
ravská o 10000 rnuli YSak

vzdor tomu postoupil Kerim pase
značné a obkličuje Alcxinac ze
tři stran

Londýn 30 srpna
Daily News maji zvláštní depe-

ši a Bělehradu oznamující le di

plomatičtí jednatelé podali minia
tru Iiisličovi společnou notu od

svých dotičnch )id v kletU
rvpské moci prohlašuji ie pře

vzaly záleiitoht zakročeni do
vlastních rukou a nařídili svým
vyslancflm kterak zakročili o do- -

končeni nepřátelství Velmoci
nali se aby přidržely Srbsko 1

docíleni míra v&ak válečná stra
na přeje si prodlouženi vyjedná
vání aby nabyli lepších výhod—
Úřední zprávy došlé do Bělehra
du oznamajf le Turci podnikli v

pondělí útok na levé křídlo srb
ské byli viak a velkou ztrátou
oJraieni Svých mrtvých i raně

njch a množství střeliva zanechá
ii na doj isti Též útok na Malý
Zvornik byl odražen

Londýn 30 srpna
Z Bělehradu se oznamuje le

zprávy o ztrátách srbských v sed
midením boji u Alexinace jsou
velmi přehnané Počítá se že ce
lá ztráta srbská obnáii pouze ně%

kolik set mrtvých a 2300 raně-

ných — Y Bělehradě panuje smý
šlení válce příznivé a douíá se

ie norta n am1f riimlli V

německých politických kruzích
vyslovuje se přesvědčení le žá-

dost knížete Milana o zakročeni
velmocí sula se z popudu Ruska

aby se zápletky Turecké protáhly
a Rusko mohlo dokončili své vá-léč-

né

přípravy

Bělehrad 31 srpna
Turci pokračují v útocích na srb-

ské voje u Alexinace doufajíce le
zmocní se místa toho nel s usku-

teční zakročeni velmoci Vliv
Ruska překáží docílení míru a
Rusové hrnou se do Srbska Pakli
le zdaří ae pokusy o docílení pří-
měří na 6 neděl Srbská armáda
po uplynuti toho času bude reor
gamaad nabytím nových sil a
cizích důstojníku a zkušeností
právi nabytou silnějii nel byla
na počátku vilky

Londýni 31 srpna
Bělehradský dopisovatelTimea

telegrafuje le během posledních
drou neb tři dnfi poslána byla
těžká děla k Cupnji aby sesílena
byla drahá obraná linie PravíJe
padneli Alexinac neklade mnoho

dlvěry v obranu jakou mohlt by
orbové postavili vyjma pouhé
bitky Z přehlídky lekařú rus
ekýcb anglických a srbských vy-
svitá že mnozí Srbové sami se
raní aby vyhnuli se bitvě (T)
žravl ae ie Turci obdrželi posi-
lou ublehací sbor s Nile a le se
v brzká mfiže očekávali rozhod
ni bitva u Alexinace

Bělehrad 31 srpna
Uřadoi zpráva ohlašuje le Tur

ci bylí poraženi na viech místech
na pravém břehu Moravy a poz
ději napadeni v boku a spět za-

hnáni Mosty ieiich Dres řeku
byly z trhány a jejich náspy na
pravém břehu osazeny

Londýn 1
xJPÍ

Bělehradský dopisovatel ozna
muje ie armáda srULá se rychle
sešil uje a znova zřizuje přicháze
jícími Rusy Hugové přichází ve
velkém počsujpřrs H:tnocko a

le vajička v tuto cobu i časněji v

zem vloená se byla jelt a

podzim líhla A proto jest třeba

připravovat se na možné jich se a

jra objevení a pomýšlet kterak

se jich rbavlt Vlichni starší

osadnici shoduji se v náhledu Ž

nejlepiim prostředkem jet pře-orá- ní

a zkypřeni pfi iy jeit ayal
na poilzim aby deiť i vitr něl k

vajííkára snadcljfiho přitupo
Proto nemělo by sStati ani 4J

půdy vzdělané nepřeoráno Ze

jména nové polnosti (breaky) by
se měly na jisto přeorat jhkol
v takových zvláště velký po?et

vajíček uložen jest Dále ststK
ia by se tento pod z i n p

i-l-
iti

lidná tráva na pla-
mná ch Známo jeat ] i t pla
ninách se mnoho kobylek Uhne a
že i ty které se poli slihly do-

kud jon malé rády na noc a pole
do suché trávy na planinách
utíksjf hledajíce bezpochyby

ochrany před rosou A proto r&- -

lynyMi planiny panti
jara sž jestli se kobylky vy lih-

nou Chceme iroT& jeítě na

jinou okolnost poukázali Ač

očekáváme že oránim a pálením
planin zhubí větiiaa mladých

kobyb k pak-l- i se vy lihnou mile
se stáli že nevyhubl e přer tak

úplně a jest možnoet že budou či--

nití velkých ikod dokud křídel
nedoAtanou a neodletaou Tak
se pamatujeme že loni oiudkn
valy časopesy a Kaneae a Mmoa--

ri podél řeky Můwari le kobyl-

ky byly tam po jara v tak ne-

smírném počta že sežraly vie co

bylo zeleného i lieti se stroma a
rolnici byli přinuceni hniti do

bytek na pastvy 10O al 150 mil
A! n očekáváme něco podobeého
tu jelikož nám nepřekáži lesy v

hubení mladých kobylek jako
tam přec by neškodilo kdyby se
naši rolnici i pro ten případ přř
pravili a zásobili hojná senem

tak aby měli v pádu potřeby lim
krmit až i třeba do čvrvna až by

kobylky odlétly a vzniká trávě

popřály

Jak se volí president

Mnozi občané nevědí aai ještě
jak se volí presidenta domnívají
se ž# každého jw-- h bia pro pr-

-

sidenta odevzdaný bývá čitá a
že tedy záleží na jednotlivém tom
hlasu Viděli jne Irčana jednoho
při minulých volbách který utr
hnuv a lístka rolebaihojeaéao V
S Grant odevzdal jej mysle Že

pro něho nevolil
- Volba presidenta a náměstka

jeho neděje ee přímým klaeovásim
lidu nýbrž tkrze Toibní koleg-
iem" Každý stát xvotí do tohoto

kolegia tolik voličů kolik má se-

nátorů a zástupců v koagre a
tito voliči musí býti svaleni nej-

později 30 dni před první středo
v prosinci tohoto roka v němí se
volba presidenta a náměstka jeho
děje'"
Zákon udělaný kongresem ruku

1815 ustanovuje ie ve viech stá
tech mají se dití volby volič stej
né doby a sice v étery po prvním
pondělka v lišto pádu roka voleb

národních Každý stát také ani

právo astanoviU aáatapco pro
případ ie by se v kolegiu tom
volebním událo uprázdBBÍ ně-

jaké s kdyby r určitý tea 4ea

nebylá volba ▼ nikterém stát
rozhodnuta tož ustanoví se voli

čj něktvrf den poadljm tji-be- m

jak přelpiejl aákoay V_Lia

Tito rrtinlili voliči trj io%

publikánská bývala A co byl by

pak náoledek ? Čí bylo by molo
no porazili pak spojenfjíh spolu
s ringy úřednickými kdežto nyní
dosti nesnadno jest přemoci pou
ze poslednější ? Či nemusila by
nastati pak porušenost o jejíž
velikosti sotva nynt máme tušeni

když vědoma by si byla strana
ta své síly ba nepřemožitelnosti?
Zdá se nám le svolení Tildena
vedlo bv právě k tomu a čeho

strana republikánská vii mocí

vyprostiti se snaži

IX oby lizy
Jako některé krajiny Iowy

Minnesoty Kansau Pakety Co

lorada Španělska a Německa—
navštívena byla i Nebraska opít
letos kobylkami Vlak ze všech

tecn (menovanyen etaia utiu le
tosíebraska návštěvu těchto ne-

zvaných hostů nejméně Y sever-

ní části kteráž viak dosud sjtoře
osazena jest poškodily sice kuku
říci v dosti značné míře vlak ve

střední a jižní Ne brance jest ško
da učiněná pouze nepatrná Na
výletu našem za minulých 14 dni

projeli jsme údolí Plat te až po
Schuyler z obou stran řeky
Platte a jižně od Platte celou kra

jinou až do Salině county Shle
dali jsme že v okresích přímo na

západ od Omaba až po Schuyler
poškozena raná kukuřice pouze
od 5 do 10 procent pozdní pak od
10 do 25 procent tok že celá

Škoda sotva obnášet! bude víc než
15 procent Jižní od Platte jet
V sa ještě menší jelikož se ko
b "

dostavily později a kukuři-

ce 'byla pokročilejší
- V Salině

county jak dalece jsme seznali
nebnde obnáieti průměrná úhrná
škoda ani 10 proceň L Vsak ale
kukuřice slibovala letos opět úro-
da daleko nad průměr bojnějlf a
nemáme ochjbyže i nyní vzdor

utrpěné ztrátě vydá kukuřice
úroda v celku nad průměr Ko-

bylky nyní Nebrasku již opustily
a kukuřice jest jil talc dalece po-

kročilá že není se třeba retfíeh
Škod obávat i kdyby se vrátily
aneb kdyby byly i zůstaly Pro
tento rok můžeme tedy býti zcela

uspokojeni ač drobné obilí nesy-

pe tolik jak se zprvu očekávalo
ik pšeničná ien bude bezpochyby
pod úměr Viak nesmíme se
oddáv a ti bezstarostností Nesmí-

me si zamlčovali le jest možnost
ie se kobylky příští rok opět ob

jeví Když navštívili náe tito ne
zvaní hosté před 2 a 3 roky roz-

šiřovány rozličné theorie a pra--

gnostiky Tvrzeno ie kobylay
přichází sem pouze jednou aa 7

roků a le zmizí tak jak so obje-

vily Prorokováno ie se kobyl-k- ý

tu neakliroatiaují ie jel lo
hmya zlihlý na piwčitýcb aaebých
a teplých pustinách líovébo
Mexika a Skalného -- poboří a že
nesnesou naše mokré a poměrné
chladnější ponebí Nepřikládali
jsme tehdy tění to theoriim víry
viak doufali jsme Zese rlai
xvláité očekávali jam mocnost

ntplnini od theorie poleirjX
Bohužel žádná a theorií 11:! se
neosvědčila Po Itvrti ni jíl
navštívily a není více) pocbytso-t- i

Ie kobylky Itcl3Í ja jsJ
Kde (v IIioDtrtt5 i Isv!) ť" zz$

PodirfváikiiW 17-- ry
počalo včera a jde statně ku pře-
du

Bělehrad 4 září

Úřední zprávy ohlašuji Že celá
turecká armáda podnikla útok na

pravé křidlo srbské v iátek Sr
bové se drželi statně však musili

před přesilou couvnou ti do Ale-

xinace

Londýn 4 září
Zvláštní depeie Times z Bělet

hradu oznamuje hroznou porážku
a oplué zničeni armády Cernaje-vov- y

Dopisovatel byl na bojišti
od počátku Bitva trvala po 11

hodin Po dlouhou dobu drželi
se Srbové statečně a vítězství by-

lo dlouho nerozhodnuté O pQI

jedné odpoledne dobyli Turci ně

jakých úspěchu a zapálili vesnici
Svattia později dobyli jiných
dvou vesnic a Srbové počaU z t rá-

četi mysle a ustupovati směrem k

Dehgradu Na deset mil cesty
mezi Alexinacem a Deligradein
pokryto bylo prchajícím obyva-
telstvem z Alexinace V Alexi-na- ci

leži posádkou Horvatovič s

desíti prápory Černaje v dosáhl
nul Deligradu a velkou částkou

armády své Mezi oběma místy
udržuje se spojeni a očekává ee

nová bitva

ČERNÁ HORA

Dubrovník 30 srpna
Oznamuje ae že byla svedena

bitva včera u Podgorice podrob
né zprávy dosud chybí — Djela- -

dio pala dosáhnuj bez odporu
Trebině desíti děly

Čety ně 30 srpna
Černohorský úřadni list uveřej

ňuje Článek v němž zavrhuje ae

veškeré vyjednáváni a prohlašuje
le Srbsko a Černá Hora neupusti
od boje dokud krajiny slovanské
nebudou úplné osvobozeny od

jha Tureckého
'

Londýn 31 srpna
Z Dubrovnika ae telegrafuje že

Dervii pale dosáhaní Podgorice
se silným oddělením Egypťanů a
Araba Síla turecká a Podgorice
jest nyní značná Mají tu 54 děl
Hlavní stán Černohorců jest mezi

Danilovgradem a Grahovo

TURECKO

Cařibrad 31 srpna
Rada ministrft a bodnostářu

prohlásila za Sultána Abdul Ha-miď- a

na místě sesazeného Mu-rad- a

Cařibrad 1 záři
Sesazeni Murada nezpSsobilo

žádné rozčilení ani nepokoj
vládci vykázon palác

Teheragan ca byt Nový sultán
Abdul Hamid prohlášen včera za
sultána Abdul Hamid druhého—
Všichni ministři zůstanou v úřa-

dech

Cařibrad 4 září

Anglický vyslanec předložil i4-do- st

o příměří jemuž následovali
taá vyjed návání o mír Při ml li
poladujese na jeden misie As
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je vlk ž eyn příjmy
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schodek SW(s) d-s- a af
lřJalar aby JUaé avýwla j%

nak že klao poekáakr a p
kUdeika (Warrast) v e4 a
mei o krýti novo Látsi

To j# zt-L- a po
J-if- tt kt
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N jaém mtě praví v$ tet
něeý I3t "Kdyl

- tWk byl
kandidátem íiboal J

žádaý král žeieaaic ji
nikdy ovtádatL A jak ] ay a i

kdyl jet jut Že phjie do Sáte
Spoj-St- ? Ny araM stát Te-xa-e

Paciácké dráae stojt te co

křivoprieeiaik f To me v očih
demokrati neaihodi Vždyť Til
den byt důvěrným přítelem Twee-

de vldytf Greeley kladl t za

vinu n činil jej awdpědan aa

podvody votebni v twa (áte
vždyť jt obéalováiii i dnJtr
Terre-žlast-e le sproortt
OtíOdU vždyť dopnetU i khvé

přmahy a přede jt čitý jko
jedno liliem pfed je4 kadviá
tem pro nejvyii úřad v sváredé

Taktéž itemo v ooom ltté dloo-h-ý

pop o Škaadálaim aaeedáai a
proti aákoailéma jedaáat I£-l-a

tury onoho státu col iW j Ow-ká-
zaje

že akye nám siom od

strany demokratkke
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lictn volební boj postupuje
tímrvíce poznává ae jak nebod
néhó kandidáta vyvolila ai strana
demokratická pro ářad preeident-atv-f

Nejnověji objevenole se ku
v sem výčitkám proti Tildenovi
ku jeho přátelství a ríogemTwe-dovýr- a

ku účastenství ▼ podvo
Jech volebních ks okrádáni spo--

iefnoatl lelezmřních řadí také

jeilé křivopřUelnictví Kdyl po
Utkem roku 18S3 ase#or Spoje
pých stála přijímal odpřísábnqté
rýkazy o příjmech aby mohla
lolena býti daá z přijmS přisai
hal Tilden jak koíby taesora vy

kiií#it cil ? totz ttital
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