
- 5

t

I

f

V

Pouk IdAPABXJ
TÝDE NNÍK P O LI TIOKÝ P OTJ C N Ý A ZÁBAVNÝ

Majitel: EDWARD ROSErVATEB Předplatné ročně 120 1 t poitavni zásilkou Crirkiar : ixn ESSICXY--

nnrmiť v OHAHA NEB DNE 13 ZÁŘÍ 1070 CISLO 19

~~ i„——________———— - '

I 1

baterii více do boje však vzdor rěkolika týdny v eooda kterýlsrbští a bulharští vozkové povoramena řeky kdel utrpělo velké

ztráty Na 800 mrtvých zfisUlo

OIIAWA BRET7EEY'
(O M A II S K t V I V O V A U !)

nou žité aTAcnnosr uxaici- -

a taajiíeL
Velki liscba srjVpdilk lelika v2ilv THvtv tl

byl pouze jen svědkem obnově

nýcb pokusa o vsetí návrši a lesa
a dosáhnuti výšin Někdy zdálo

se le jil se daH postup Tur k8mf
však naděje ty brzy zanikly a

pokaždé Turci s velikými ztráta-

mi odraženi A Uk bojováno ai
do poledne dne třetího A dosud

drželi se Srbové ve svých posta-
veních dsud stál Krulevac nes

dotknut a pěkný tam koetel ne-

porušen K poledníma směnili
Turci svoji Uktika neb lépe ře-

čeno plán jejich uzrál Ka druhé
hodině nastalo významné ticho

My kteříž stáli jsme na vfšinách

byl eatval hlavně a majeike
£rttťvaia kterýl im Uxevia

je vldv i Ihra -- iáat aajaika
2) Že eKh $03700 (a

jak pravdymiloval a aéboJ

hořp vy&atek podávám a vl-

ně sdává 400a) aaJHKhaaývh

jtaým přibata bylo Uktél

majetek reatavai a Haya
dáno 3 roky k rprodÁi
majetke toho a rwdll dědbctvt
3) že eobaf majetek efee o4-káda-

etý

v rore ls73 na 9 2

v ao4 tél noty dlaial

ipwy Uj i eotovoat airfwve
Hayee neadal v re aiAloIaJfccim

tyto noty dtalsí ipy at--L

poaěvaJl byl dll# — mé4
sel tolik a lákon státe Ohio 4o

voIuhv ay piplat a icí takové evé

dlahy odrazili o4 pvla-lavk- t

4) Náoíwdajiciho roka eil

na víra
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VÁCLAVA ttUČSRY
rijt o ta ItMhvatiAM HaU

HENRY DOHLEG CO

BOT a STÍ EVIC0

Cis 210 FeTróaa
mtá 12 1 13 tiíci

OMAILV

CRETE HEBRASKA

ccncK oimsv

tký ao:iaoť 14 hoU ar-Uaao- o

v iJy črtve OoiaVaké p
vo Havaaké a ti- -

řkv sjově:ÍMh draal
4C4CMi

iaF STUtDL
tit tf4Ář tn at
vé vidy dhř jak kailf kJo
a seno Lt MpJ ta
proeohe přve4tIdL
litu

M ČADA- -
OfcS4 Kio ta--o e

Irvaaliwo ov aa mársoe evee
aoxbť jj saviuvi

JOS-KU-
A

a sodrali Crvt Neb

AKSAtUT í

Kevai ka-o- 3Lae Ave

T 4 Y C TCCSCC3

maji vl-- záoobo aboii
atřtlaao jrocení

áatetva ebevy
Zmfe kki&ookl

idatiabi
aa cesy áaalae mra4 V imeky

vfrubky Urmir%4éjak
auUIo ve-v-w kkahes

Wy tak pramta
a )o eéroo aa sjvvi vee ae
výmoee

rj3ain Avenue
dKr5) CHKTKNE1S

Prii aik
cnirru m laiiiaMaj

02U--0 sa
StJLtX AVENUE

Vedle fL4oy Uka#y

3DKi B A TTX)
Lékař raak--4 a Ukára

LékaKki poralv se s drsaa aO

Ewepty aeavUitni epexraoau e
příf-vava- ji

Xdiai Ukárao awa reke
XAIN a Uté sika

ta trr i aixa

SísIKl amidW a

vtřtiaý Q0TAC
Dikopoy épwy m iřaJai aptey
viaoo lrake mm poaorao vy-kot- ovt

VřaJovso a

vodíe JCCADr
CHETE - - - NESSASSA
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00Q0V FAOOÁCíO!
Nížeyavaf vpét saKU saevém

starém mtté
v ťitrrri:

Politické zprávy

U Iemokrati ký dotud list ve

Wecton Z Virginie lemocrat"

prohláatl ne pro Hayeae a "Whe e-l- era

minulý Aýden ♦Brooklyn

Argse" a jiné demokratické listy

stínily tak jil dřivé

]j Jí Y Herald minulý týden

uvalujíc dosavádnl volební kam

pani tvrdl le Tildeo zaměstkná-v- á

velmi mnoho volebním re-

jem i v podrobnostech kdelto

Hayea pokojní výsledek oíekává
neber oaobně v boji tom účas-

tenství

( Některé a honelních demo-

kratických list& t Mihonri počí-

nají petiti o tom aby demokrati-

cký kandinit governératvi od-

stoupil a jiný byl nominován

Priílo totil na jevo le nedávno

cetujíc h) párníku byl oiralý a
velmi nepočetné choval k dá-

mám

li Tilden má přede jen kHI
Nemá jen odpBrce strany

nýbri i ve stračí
vlastní Jet jeité doble v pmi
tf le nominaci jeho odporoval
bi# Tam many náMapco Tweed a

Kelly Tenkrát vysloveno a mno-

ha lmn 2e celý ten

odpor byl jen na oko aby Tilden

byl tím jiatiji nominován Tilden

aby se snad odměnil ta ten od

por potara! #e o to aby Kelly

pliiel v celo volitebké tickety
To vk nelibí e mnobým svtá
iii některým listSm které byly
Iled 4 roky liberálními a brozf

le přestanou Tíldcna podporovat
pakli Kelly na volitelské ticketí
ponechán bude

li Zprávy z Yermont oznamuji
republikánskou v itši nu 23527 ti-

síc hlas 3 co! jest 3202 více nel

bylo roku ISH Y Legislatuře
bude 2j5 republikáni 31 demo-

kratů Loni bylo přes 50 démos

kratS Y senátu budou samí re-

publikáni Loni byl jeden demo-

krat

{1 Volba v Maine dopadla roz-

hodné ve velký prospěch republ-
ikáni Všech hlasu bylo vrleno
113030 a nich! řep Co n nor obt
dricl W743 a dem Talbot 49236
Ve tiina rep tedy jest H417 V

loni byla véUina pouze 423 a
získali tedy letoe republikán
1014

Evropské Telegramy

Vát la trbtká

Londýn 7 záři

Ioptof atel Standardu telegra-

fuje a Bělohradu 1 Turci opano-
vali levý břeh řeky Moravy ▼

udé!í Alezmac jest v jejich
moci a jest opuitěný Srbové r
Deligradu jsou neschopni pod-

niknout! boj po bitvé v pálek Do-il- y

ntnobé zprávy o vraZdách a
przněni raněni byli ku strom 5m

uvazováui a páleni a Zeny pranes
ny Cesty jsou plny uprchlíka
Vláda ukrývá pravý stav věci
3íezi Turkt a Bělehradem neni

ládoých vir překálek — Ministr

lUtií vedl prý stížnost le Turci

vypálili 58 vesnic kolem Alexina-c- e

a ie neSetři uzavřeni Janovské
konference a siřili na lékařské
vozy červeného křile

Bělehrad 8 září
Srbové doeud drlí Alexinac

Čerhajev pobílá tam mulstvo i
delaz JUeligradu Turci stoji

aPeUrilovacem íe
kávajíce 4tok Ilurvatoviíe— Dvě
stě a d acet ruských vojlnfi přibj- -
10 sem ve řtvrtek Jich příchod
jest významný jelikol donavád

}ouze datojnkí ruUt sem přichá-
zeli

Bělehrad 12 záH

Úřad ní de pele praví le v nedé
11 a pondělí byla svedena stralcá
bitva mezi Deligradem a Alexi-nace- m

Turci anaiili m položití
most přee Moravu kterýl pokus
se jim vtak nezdařil Posádka
srbská t Alezinaci Zíti pouze
6400 mulS ilorvatovič 12 000

moli opustil Gramadn a připojit
ee k ČerEajevn v Deligradu Yle-r- a

(dne 11) vpadli TurkSm v zad

jil iiJ od Čuprtje a nastala krvavá
bitva kterál trvala al pozdě do
noci a dne byla obnovena

ČERNÁ HORA

Loodýo 7 září
Z Dubrovníka oznamuje

zpráva ze slovanských pramenB
le Dervil pale v středu setkal
ae a povstalci a byl zahnán al k
Fodgorici

Londýn 8 aáří

Oznamuje se 1 pravé křidlo
tarecké armády u Podpoříce kte-r-él

mílo týt vysláno na pomoc k
Medana bylo lpít stáhnuto

Cetyal tliU
HHU zprávy o beji Drri!i p-- ti

ve etíeia ozas:ri la

proti něma a několika jiným sa- -

počala dráha St LoaU Alto Jt

Terre Haete a v kterél oblalobi
viněn fest ie nepráv?
nit 31 000 dolar patřkich po-lečno-

eti

dráhy té přisahal le ob-

držel od dráhy té v osem roce 2X

000 dolare UsvědM tedy jKa
boa sama sebe Ohi ta adáal -

mohou předee být pravá Y j#d
nora a nich muiíl přísahat křivě
A pak vždyť neerhl s na prty
vypočítat le oněch f20 000 nebyl
jeho j e d i a ý příjem Yldyf ne-

byl Jen ve slalbi dráhy té a mu-

sil mimo toho miti tél přijmi ji

ných Nemohouce přisahá Jeho

nijakým pSsobera svrátiti anall
se jej aspoK omluvili a to {iat vel-

mi nejapným spisoVem Tvrdí
ie oněch 20000 zap!cto byh
rau za služby dříve prokázané
Aj prol tedy neadal v onom ro

platy které! očekává v pHItíh
letech za slul by vykonané v ror
162? Mul který v tleh letech

stal s milionářem zajUté měl

více přijmS ročních nl 71 1 a

kdyl přísahal le více přijmi ne
ml aby se uk vyhnal daat do-

pustil se křlropffsahy kterál
nejjasněji dokázaná jt op$tio
jeho přísahoo KřivopřiaelaSctví
Tildenovo dokázáno jet jaaěji
nad světlo denní a přivrleací jho
vidouce le nemolao mú poplit!
toho zvolili jmoa eeate k jeho
omyti Snažili ae totil po£reili
Hayee rovným p3obm PtWť
o tom jeden demokratický llt :

44 Ha ves co kli vopřf sel-- i
n I k Uřadnt knihy v Snd-k- y

Co Ohio poplivají dSkasa le nér

Rttlherfurd Hayí pravi-
delně hleděl i švindle m skUdal

přísahy nikoli před }atnárti lety
aýbrl v letech pohledních 174 ai
1S79 Bili při tom nikoli ojaO-- ni

čili d Schod kterýl by ti byl
aám vydělal nýbri © majtk k

němul přišel beze všeho při-ia-al

svého totil díJlctvíni

Sardi Birchard trýe guv Ha-ye-e

zemřel r 171 zanechav
Hayesovi tíLbo jměni své od
hadnuté rozdílně od 1250000 da
#400000 K rostl toho odkázal
$40000 jiným př&azaýma!e
clsen majelek oobat připadaut
Haj esovL Strýc Birxhard nerad

platil dani víc nel mail ale piec--
e

udal posledně svSj majtek oauh-n-l

dani podrobený aa f992 To

bylo roka 1873 násltsdajkiha ro-

ka připadnul majetek ten lia vrb-
ovi a k torna dlalno přš-U- ti

chno jmění oeubnf které Háve
sám ul měl viak Ilayt u la! pod
přfahoa veškeré jmění své roka
1874 ne $£31 Následajíctba rv

ka adal tentýl majetek aa K1?0
a v posledním výkasa snililtona
$5J2Gú Y tomto výkaze není ani

zmínky o piana za 1500 ačkoli
zákon toho ládá Cmr Hayee
tLetal znamenité mění od leay
své k čemul přišly botové peaisw
strýcovy kterél při smrti jho na
$25000 al $30000 ae enily a

přece svědomitý kř-ťaa-

§

vernér Hayee pod rubrik&e "pe
nize"oda!M všeho všady $100
Y následujících drou letech udal

kaldý rok navlas $100 Roka 1174

udány juta jeday hodinky v c4ě
$300 následujícího roka eaílena
cena jejich na $?X Aleje aaá-m-o

le mu strýc zanechal draho-

cenné hodinky a choť jeho tél
hodinky acxkí o tom ale ve výka-a- e

není ani památky
Konečně v rubrice všt hen o~

sobnl majetek výše nee vedený
stoji roka 1874 ndáno $ltX roka
1S75 $5000 a roka 1ŠT( $4500
Y samS od roka 1874 obaliy
bU maji noty bypotečat v ohno-s-o

$9009 které kaidéto nllds
jícího roku tél ▼ plné semi ave

deay býti měly mimo to obra-

zárna nejméně $2000 ceny odka l
ni a knihovna tél tolik To jaoe
všecko odhady velice nízké a

přece jil to itnf $13000 k leatal
přišlo by aa několik tiaíe domá-

cího nábytku Osy hypoteční
noty se nikterak obejiti aedajf
dle zákona měly edáay býti do
pohledního centa v berním výka-
ze ale Ratherfurd B Hayee po-
tvrdil výkaa podpisem a přUahoe
vynechav je docela Yšak v ra
brice ovce nezapomnět aJati
starého oeamilého berana Jenl
se mnohá leu jil pmae po domá-

cím nádvoří a v jiné rubrice --

aapomněl tři pey — pottévač
to mnoho nestojí A to jeet při-
sel ný ndánl guvernéra státního

jemuž dBvěra lida aloi t la za po-
vinnost zákon prováděli a nad

jebo šachováním bdi ti !"

Yšak pokoa ten oéeraiU Ha-ye-ee

a učiniti Jej rovným Tilden-o- vl

jeet Uk nejapný jako obrana
Ttldeaovsv Kdzlto Ttliea ka
vlma obvis4al mlvt jelikol vy-svSU-

eci

poikti moUi jsltkol
prav£x pc :u stem ti podl
Ilxyes ra fdUini ihsxi vyevj--

:i a £5 tit vrrríil :
--

V-

jejich snahám postupovali Turci

přece Mezí tím postupovala
turecká pěchota k Alexmaci
Srbská pěchota a jizda spěchala
v před a bouře válečná počala do

opravdy Slj-iím-
e první střelbu

z drobné zbraně o 1140 dopoled-

ne Turecká pěchota nemaže do-

sud vniknouti do malých ůllabin
srbská děla jsou dosud velmi blíz-

ko však Turci nejsou daleko a

pakli le ta statná srbská baterie
bude unilřena rozvine se ihned

bitva úplně Srbská pěchota jeet
v údolí severně od malého návrší
kterél střeli vchod do ůllabin a

chvílemi ostrá střelba a ru5nic

mísí se t rachot tuctu baterií V

pBldruhé viděti hnsté oblaka dý
mu a šlehající plameny vystupo-vat- i

z údolí zrovna před námi a
blíže severní ůžlabiny Požár jct
ohromný Jasné světlo sluneční

přemoženo jest jasem plamenB
kterél zvedají se vysoko k nebes
3m vroubeny jsouce hustým dýs
mem Hoři to vesnice Sutna
Srbové ustoupili z onoho místa
▼ chvatu sice však brání se dos

iud dobře Pod ochranou svých
baterii postupují Turci Srbové
a5 ustupují neztrácí mysle Pě-

chota vzdoruje však jil jaksi
malomyslně Řady Jejich e tenčí

Jest po druhé hodině a zdá se le
Srbské dělostřelstvo nabývá pu

dy Baterie kterál dosud do-

brých konala služeb na návrli

postoupila ku předu a chrlí nyní
zhoubu do řad nepřátelských z
menší vzdálenosti YŠak to jest
pouze zdánlivý ůpěch 'Turci o

něj nedbají rachot ručnic jejich
ožívá so stále víco ze severní
strany Po kaldém jejich výstře-
lu stává se odpověď BlabŠÍ Dě-

lostřelba pomalu ochabuje s obou
stran an pojednou vznikne druhý

požár Hoří ves&ice Adravar
Tato leli blíže Sitkovace Sutna
tél dosu'd boři a vzduch jest plný
hustého kouře a stále ozývá se

rachot děl a pušek Pumy lítají
do Sitkovacejii po kolik hodin
však dosud se Um nevznal obeň
však Braciliovice ležící poblíže

jil hoři Postrach zmocnil se nyni
Srba vidoucích le nepřítel stále

postupuje a celé pluky dávají se
v útěk Ruský plukovník velící

dvoum práporfim sňali se je za-

stavili však a celých dvou plokú
{touze 20 jich poslechlo ostatni

uprchli Však dosud drž i se ně-

které pluky a celé délctřelstvo
Činí svou povinnost —Jsou 4 ho-

diny Řezba a obou stran jest
hrozná Sestoupím na chvili z

výšin odkud jsem po mnoho ho-

din bitvu pozoroval a vidím
hlavni ulicí v Alexmaci plnou
raněných Al do 6 bodin neni
velká směna a hluk válečný trvá

nepřetržitě Jest patrno le Tur-

ci přešli město a 'jeho zákopy a

jsou naproti Trausanu a Bazar
na druhé straně řeky Na poled-
ní straně opanovali posice které

zaujímalo ráno pravé křídlo Čer-baje-

Srbové zapalují ohromné
ohně na vrších to samé činí Tur-
ci proti nim Poraněni přinášejí
ae na nosítkách Učinili příměří?
Jsou obě strany vysíleny desíti-bodiný- m

bojem? Nikoliv! Celí
roědto i výšiny otřásají se huko-

tem děl tureckých Zaslavlmese

pohledném dalekohledem a tu
uzříme něco o Čem nikdo y města
zdáni nemá PBI míle od město
zvedá se porostlá vyvýšeníca
Chvílemi ozáří se její okraj Co
to znamená f Z vyvýšeniny za-vz- ní

po každém ozářeni rachot
pušek z niliny ae střelba opaku
je Turci dril vyvýšeninu a vy-

sílají zhoubný oheh do řad srb-

ských pod niray v nížině A t
mulové v nížině drží se statně
vzdor palbě pušek tureckých a
vzdor tomu leřady jejich řídnou
Po deset minut pozorujeme vyjev
ten a každé minuty oslabuje ou

por Srbský kaldé minulý sezná-vám- e

le hlouček ten jest Um
Yíme žo v alici na

jejiml konci stojíme jsou pouze
bezbranní starci leny a děti a
Turci le budou tu nel 20 minut
uplyne Nemáme ani minuty k

ztraceni ' Jdeme na druhý konec
ulice a aby jsme neučinili po-

plach poručíme ai večeři mezi
tím co kBfi nál ae sedlá Hosti
neo jest prázdný kdy 1 vstupuje
me však za pět minut naplní se
rozmanitou společnosti Poplach
nastal v?ak ne se strany odkud

nejvčtií jest nebezpečí Nikdo
nezdá se tušili ie v blízkosti
skoro co by kamenem dohodil

stojí od hlavni ulice měsU sila
TurkB vlak kaldý ví le Srbové
byli poraženi na celé čáře le jsou
Turci severozápadně od Alexi-
nace a Ze mezi mmy a cestou do
Deligradu jest pouzejeka Mora-
va kteroui moloo přebrodili O-pus-

jsme město o pfildeváté
obávajíce ae le bude tlačenice

Myslili jsme ie vypravíme se
se dřivé nel tlxlenios začne viak
zdrzeli ti Utři Loil--y a

lni robu poštovského a poslušnost
tu neodložili ani toho večera Na

deset mil cesty mezi Alexinacem

a Deligradem byla skoro nepře
tržitá řada vozí kočárB dobytka
koní i pěších utíkajících v stí
lém skoro klusjí Bylali cesta

úzká bráno útočiště do polí
Dělostřelba trvala dosud káyl
jsme oponítřli Alexinac ustála
však kdyl byli jsme na pul cestě

k Deligradu Dosáhli jsme Deli-gjad- u

o 10 hod a tn dověděl jsem
se že veškeré obyvatelstvo opo
stilo Alexinac Černajev jest nyní
v Deligradu

Bitva u Kruševace

Dopisová"! londýnského tele
trrafti píše it!-3-- 1 m o ndttnosti
RrbB v bitv? h Krníevace fKro-jazevats- ):

ObíOdSíe turecká po-

stavení v patek ráno podivil
isem se síle iskou Terci tn sou

středili Bvlo patrno le sni po-

lovice % nich němčíc-- se v boji
zúčastnit leda by chtěli Srbfim

cstn v radn odříznonti ač jsem

nepozoroval Je by se k tomu ho

tovili Kndykoliv fsem Sel bvlv

háje plny vojnka však z větíí
Části byl zprvu bi ponže met?

dělostřelstvem tfčeletn Ťnrku

bylo umlčeti děla srbská aby pě-cho- U

jejích mohla postupovat a

dostati se na roviny v nich! Kru-Ševa- c

stojí A proto přiveili setn
děl co jen mohli Byly-l- i návrší

prospěšné pohybům TurkB tyly
neméně prospěšně SrbBm Balva-

ny ukrývaly děla srbská i turecká

Kdyl uviděli jsme obláček dýmu
a kule blíže nás dopadla vě-

děli jsme le bylo vystřeleno
jinak nebylo nio vfce znamenatí
Ani jednoho Srba nebylo k spe
tření ani jedno ústí zbraně jsme
neviděli Nali (Turci) činili co

mohli aby do úkrytfl srbských
trefili a osvědčili v tom značnou

zručnost V celku byla dělostřel-

ba od počátku al do konce dobře
řízena Ne tak Srbská neboť
koule padaly někdy dal-k- od
cíle Dělostřelba byla silná al do
10 ráno a soudil jsem že Turci

dostávají převahu jelikol děla

Srbská na návrši přestala odpo-
vídali I zákopy podél města

byly z ticha pouze děla na výši-

nách časem zahřímala Bezpo-

chyby sdílel míněni mé tél
Abmed Ejub paše neboř náhle
nařídil pěchotě aby podnikla k

na návrši lesem porostlé a aby
je ztekla Brzy pohybovaly ©

řady k návrší a veškerá díla na-

mířena v tu stranu aby útoční-k&- m

pomáhala Však sotva při-

blížili se na dostřel Srbu v úkry-
tu vězících pačala se strany erb

ské vražedná palba koule liuly
jako delf tak le to postupující
řady zarazilo Však vzpamato
vali se brzy a odpovídajíce střel-

bu pomalu postupovali Však

Srbové mířili dobře a stále vid&l

jsem jak vojínové klesají a řady
řidnou Bylo patrno ie neztočou
návrši to Konečně zasUvili a

poklekli Však i tak vystaveni
byli palbě srbské a musili ustou-

pili zanechavše velký díl mrtvých
a raněných Nechci ani odhade
vati počet padlých v těch několi-

ka okamženích

Podniknut druhý útok a tento-

kráte podařilo se pěchotě pronik-nou- ti

al blizko k lesa Vsak ne-

bylo možno do losa v niknouti
neboť za kaldým stromém za

každým paře-- za kaidým bal-

vanem nepřítel ukrytý před stře-

lami kdelto mše (!) voje jsou

palbě jejích úplně vystaveny
Turci bojovali udatně a pálili ry-

chleji nel jsem kdy vojsko stříle
li viděl však vie nadarmo Musi-

li opět ostoupiti zanechajice opět
inuoislvt mrtvých na bojišti Po
tomto útoku oslábla drooct dělo
střelba yšak jen proto aby v pfil
hodině a novou silou se obnovila
A opětně učiněn pokus b ztečeni

lesa á návrši Opětně vystoupili
Turci % ůkrytft svých a postupo
vali pálíce zuřivě Yšak Srbové

byli připraveni na útok a započa-
li palba Uk strašlivou ie i ti

kdoi přihlíželi byli překvapeni
Lea i zákopy byly plny kouře a
Turci jadali nel mohli o krok

postoupili Zdálo se ie rychlá
palba Turků nio neprospívá Či

nili co mohli však jest otázka
zdali nepřítele viděli Že Srbové

je viděli dobře dokazovalo řid
nuti jejich řad Byl to hrozný
pohled (ano zvláště pro Adj
čana Poz red) zříti udatné ty
mule postupovati v dešti koulí
kterél nepřítel na ně vysílal a

ještě hroznější kdyl Srbové po-

slali do lesa několik děl a s těch
tél zhouba cbrlili Nezbývalo
TurkB m nic nel lehnouti neboť

posice Srbské byly velmi ailné

nel aby mohly být vsáty Viak

po celé oc"polínec-7iovovi- n psi
kas teo si noe bc-- i t!:-i'- x i crrts

na bojišti a aet 1000 so utopilo v

řece Černohorci ztratili 300 mr

tvých 1 raněných

ANGLICKO

Veřejné míněni v Anglicku pos
ííná se kloniti rozhodně ve pro
spěch Srbfl Ye velkém shromáž

děni kteréž odbývalo se v Rock-dal- e

za tím ůcelem íten list

Johna Brighta ▼ kterém praví :

Kdyby nespoléhali Turci na

pomoc Anglicka nikdy by se ne

bylí dopustili takových ukrutno-st- í

r Bulharsku Anglicko mělo

by se zřín společnosti s Tureckem

Společenství to nepotřebné jest
k naiím zájmflm a ponižuje nás v

ořích viech křesťanských národS
— Gladstone vydal broiSrku v níl

praví le jest zapotřebí mimo u

končení války v Tarecku předně
ciniti koniv bezvládí vraždám a

ukrntnotcm v Bulharsku za

druhé zamezit molné obnoveni

zbavením turecké vlády nadvlá-

dy t Bosně Hercegovině a vBul-harsk- u

Za třetí obnovit těmito

kroky řest Anglickaktcrál dosa
vádním jednáním v této záležito-

sti byla pokálena

TURECKO

YídeR 6 září
Od prohláieni Anglicka le ne-

bude Turecko podporovat kdyby
Rusko zakročilo polivá rakouský
vyslanec v Cařihradě d&věru

dřivé požíval vyslanec angli-

cký jelikož se tam očekává le
by Rakousko vystoupilo co sou-

peř Ruska : — Porta odepřela na

prosto vyjednávání o příměH
jeet viak volna vyjednávat o mír

Cařibrad 7 září
Nový sultán Abdul Hamtd byl

dnes opásán me?em Osmanovým
za přítomnosti vlech mintstrB

BULHARSKO

Iondýn 7 září

Dopisovatel Standardu z Ni2e

oznamuje le Bulhaři vlech třid
vstupuji do turecké armády Pra-v- i

se le chovají se nepřátelsky k
SrbBm proto jelikol je považuji
za původce utrpěni jich! od Tun
kfi snášeli musili

ŠPANĚLSKO

Londýn 5 aáří
Z Madridu so oznamuje le všem

protestantským kostelSm tkolám
a spolkBm nařízeno aby odstra-

něny byly velkeré nápisy nazna-

čující jejich víru Isabela prý so

brzy odebere do Paříže aby tam
zimu strávila'

RUSKO

Z Vídně se oznamuje dne 5 zá-

ři le časopis Ruski miř byl na tři
měsíce zastaven pro pobuřující
ilánky
Z Berlína e telegrafuje le po

odepřeni Turecka vyjednávali o
mír jest válka mezi Ruskem a
Tureckem nezbytná

Bitva m Alozrlnaoe

0 velké bitvě a Alexi nace tele
grafoval zvláitní dopisovatel lon-

dýnské "Times" jak následuje:
PouŽiv dobré v&Ie jakáž jevi

se k Angličanům ve společnosti
a pod ochranou několika dBstojs
nikB "Červeného kříže" dostal

jsem se al na bojiStě a byl svěd-

kem skoro celé bitvy u Alexinace
v pátek dne 1 záři Boj započal
práv an jsme do Alex inace dora-
zili Bitva trvala po 11) hodin

Byl to rozhodný boj kterýl dávo
no byl očekáván boj o existenci
na straně jedné a nadvládu na
straně druhé Prrní rána vypá-
lena před natima očima právě an
jsme ae ubírali kolem Rebovisty
malé to vesničky sestávajíc! z
několika jen domkfi as dvě míle
od Alexinace Rána tato vypá-
lena byla od baterie turecké s

výiia a Konse kterél leli jihos
západně od Alexinace Té ná-

sledovaly jiné vidy asi po pQI
minutě a té samé baterie a s
druhé a i mile dále na sever
Hnědna to ae objevili Turci a
hnuli jejich namířeno bylo k to-

rna ajr zatlalili pravé křídlo
ČerSajeva a přerušili spojeni me-
zi Alexinacem a Bělehradem

Byl to podnik odvážný nicméně
e zdařil Fo několik hodin byla
bitva pouze zápasem dělostřele-

ckým Údolí kterými TurkCm
briti ae bylo mhy plán svfij pro-
vedli obráněno bylo dvěmi eilný-m- í

bateriemi srbskými proti
nimi chrlen onen ae tři baterii
tureckých Po tři hodiny trval
boj anii by která strana ůsněcbu
aiakala Turci pak aeaílili avé
dXIostřslstvo třemi jinými bateri- -
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natahovali krky a pilně hleděli

našimi dalekohledy Pojednou
nzřeli jsme značné posily přichi-ze- ti

bojujícím (Turkflm) čety
počaly so objevovali ve víecb
úžlabinách vedoucích k návríLDě-l- a

počala hrozně hřímati pěchoU
na všech stranách počala postu-poy- ati

s celoa sílou udeřeno na

Srby Výstřel za výstřelem vy-

sílán do lesa na kaldý však sUt-n- ě

odpovídáno Viak vzdor to-

mu pokračuje Otomanská armá
da ka předu Vojínové kleajl
pod prudkou střelbou z lesa

však soudruzi jejich se na to ne

ohlíží a postupují stále Musí

dobýti výŠ:ny i lesa Stále tlači
dále k'i předu joa u úpatí vr
chu j dubydoa jej ? fntavf prud
ká palba z lesa vítězný pochod

jejich ř Nikoliv ! Okraj lesa jest
dosáhnut a střelba Srba z vnitř

okraje uralkává Srbové peřínají
opouštět svoje úkryty a dobře ie
jich děla mají dobré postaveni a
mohou je v étěká chránit Vlak
to předce nezastaví vítěřný po
chod TurkB kteří proběhnou le
a ztečou výšiny v jediném nábě
hu Poslední pokus SrbB po
slední jejich výstřel s pušek zem

pokryje se mrtvolami tureckými
a pak neozývají se více pušky
srbské pouze jich děla dosud

hřímají proti postupujícím Tur-

kSm Turci postupuji k městu

kdelty Srby viděli v tisících na

cestě AleksinacVé Bitva jest
skončena město vzato děla hři

mají ra oslavu vzetí Kruše vace a

porážka Srbft

Volební boj

Kdyl zahájena letošní volební

kampaně bylo v úmyslu demo-krát- il

vésti boj útočný Strana

republikánská měla zahrnována

býti výčitkami kandidáti její měli
strháni býti v prach a kal a strana

rep měla vésti poose boj obranný
Tak bylo to vypočítáno od voje-vBd- cú

demokratických Yšak sot-

va zahájen boj sotva seŠi kovaly
se obě strany k boji obrátit se
list a po celoa ta doba nalézá se

strana demokratická v obraně
Kaldébo dne podávají se nové a
nové nezvratítelné d&kasy p da-

rebáctví Tildenově každého dna

přichází jasněji na světlo le vie
co o TildeiTovi co oprava hlásáno

bylo co a jak Tilden jednal a

činil bylo napřed vypočteným
plánem o kterém! jil po více let

pracoval a jeto! konečný dl byl
stolec presidentský DBkasy o
darebáctví Tildenovém joa Uk

přesvědčující Uk nezvratné le
se strana demokratická sotva po-

kouši skutky jeho omlouvati tím
méně dfikasy svráliti Tak ka př
obvinění ie Tilden za času hospo-
dařeni Tweedova byl přededou
státního výboru ie věděl o pod
vodách velebnfch které ring
Tweed Sv provozoval le dovolit

aby jeho jménem rozesílány byly
cirkuláře kterél pod vod 3 ra vo-

lebním měly napomáhat le přijí-
mal od Tweeda peníze k účel Brn

volebním dobře věda a jakých
pramenB přicházejí a ie po celých
8 rokfi setrval při ringu Tweed o--vu

a nepozvedl hlasu svého proti
němu al kdy! viděl ie vle na

jevě le moc ringu zlámána ie
chceli se spasit musí své doeavád-n- f

kumpány opustit pak teprvé
nechal zjedmti se co advokát

proti nim Všecka Uto fakta ne-

nechají se popři tí byť st i demo
kratičké listy snalily je omlnviti
Že byl právním rádcem ringu

Cředit Mobilier le pro Běbo vy-

bíral vesto ie mu radil jak daleko
mSle jíti jak mnoho krásit a

přede sfisUti v městek zákona le
byl tedy vlastni duší rtóga toho
nechá ee právě Uk málo popříti
O tom( kterak chtěl o sobě aa

penise zjednali dobré míněni
kterak pomoci oznámkového jed-
natelství rozšiřovat! nechal "paf
fy? pali jsme svébo laso Byl
to arci spSaob ladný pit paCS
z ¥350 však nevydařilo ae to

Bylo to některým demokratickým
histfim přede jen velmi "tlusté-- a
laciné puffy neprospily
Jeho nedávno objeveni ktivo-přiselntct-vf

nenechá se mni oots}-vi- ti

ánt svrititi &lra TilJsa r
ani o to neTsiKiíl A tjcoU YIiyřvrt: Xt!2 při 3

Ík l r~~A i' r r" i

svSj tu]Uk Ba PVi poaévail
svjl kaihovae a hrázi rea roe-kř- i!

a vtcotbih jatéaf rrkMt--

piU

5) O pa emll býti aai

zmiaky puaévail Haye al d--

letoSka ládaé piano Semil Tepe-v- é

teto jedao vvmeetl aa lot

Dřivé míval je poase aajmalé
A) Strý evahal me pa4a

hoiúvýrhv eýWI poeae baakvai
akcU kterél baaky Laai pLati
Mimo t vyaaíl ! Ilayws dle

přáal zeairelého ijw víre m+l eo

oeáWl odhadl strýrova eobeíao
jetěat k pro{k% nka rre--

saoaL

7) Hadíaky a]—
poeae y arl I ihi4
a jinak svehoeetai l ty 4--m

tat-- j pravdě poJá
vajive msta wdkaJaatého jaé
ai edivají 3 hodiakr rM
hoaetet S't s kteréal kN-i-

vyáatek podávái aUá fe-l- y

hodiaky VíK-k-a v hodrnkf ktre
Hayee vUtai jm roďaými r

atltkai a iHrsuJÍ ve kr?aoMi
pro ptřh c aai jaká v 4-k- a

laU a byla Jeday m+j-Jo- e

jil pře 2i kl

) Noty hypvtečaf ěv ty v

odhade avedny poaěvaOl jak
výW smiaěao 4 %uhots jowlai

eltákaaty byly dlahy H%- -v

jak zákon mwW tát 4

že Hayee a itl v Je a-s-— r po-

ctivě t aprateJlltě le
aai aa py aai aa atarao Wraa

evl v reike sajtě
epatra-M- S c má

Co sám při celém sm vy fcau

k ivk ďi oČi tj
'

le jeho : A J jt přkflý
atáal iavereéra atitath jeal
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ím bdi li ! A i cl aho
dlo by se zakonCc&l to sa4a
lijw ea Til lna jh-í-l křívpř(-aelakrtv- i

iři dAááa j
Uk le je - mtlw Nj~
směnějU ř t % hd jo 1 --

éro hasetai ItM % évodaia ČUaka

třj ava ty rrpb!ikáy 1 ob

jvji nekalé íttky TU
všk lm i haW aa tvyla al by
čkatal ťbviaěai HatM vvlt
e co ravvltvé aer iraj y ČteaX

ISm výaa co slovo bvlw iAmto-krat- é

'e mohl m jl a{ř4 aa

priy vypv-uk- ti 1 Ul jr)h oo-haU- 4

bd vlak ve své sjkt
aoati ve ém aoeUém cÍMk-áa- l

e i atlbla aby UaycM a jho
výU zlraaalt dole do e2 v

Tt!d- - ae brodí chvptu ee mlmr-Btijš-i

tle a prkrcováí%col ak
jim ai málo hode platné to tom
to poka objev f se poeae Uayea
v světle ftiii jaokUaa Tdl—
pak a jho pojavi v Um teaaě-ší- m

OrtaodMaaÍM demokraUm
to arci vadí ti abede TI hlo
vaU badvHS Uy pro svatlekco
své atraey boa ehlede ae to ad
bo J to aemi a jm Ti
blaaovaU hy eaai i pro šestého
eaUaáJ kdy by jj keaveece de-

mokratická návrhu

Divilo v OnnKo
Y aoděU 4mm 1? t av dávati ae

hade v rre-4- V n
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čec:i a rÉcici
Yesetohrm ve 3 jod sáních aa

aejIvpSieJh wWus
kých ml Mtmo pp SdiJk Cho-
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Jírky

PledaUveaí aíifeejo kýfi
velmi aaiisaavé a proto nedějeme
e hojaé olvliévy
Ytap4 SS cti ZČáuk v S

bodia večer

dCH £1 Benedikt Pee!
m Ixmmi kraj Ptae&eký kterýl v
roka 61 4a Ameriky přL Há
ae adrlovati UUe Tole4o Iva
£111 by O aíav ee tmiUZl Joeef

Soboty &iyWrv rv (41S1

CoCrctDQc!:cn!
ctrr5 Z: c"i rrt

irr-m-ic-7o-r-
"

MkOMMSoy moiohímso-- aaoaw Jhs — iot ho m
' í% soaMMMm aasfasVAsaakt-

S"""' ariSmiygoy
aafcaakyaa

1lJ

eaaaeaae)a'ra
J-- ~


