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Jestli někdy před 8 10 neb
16 roky byla větStna větší

svláltě při volbě pro presU
denta jeat lhostejno Očkuje-
me le nejedná ae o to zda strana

republikánská letos dostane větší

větlina nel kdykoliv před Um

vlak o to ada ztraceně pSdy na-

bývá Pakli 2e se někdy okázaly

při volbě preaidentaké větil vět-

šiny uzříme je opět al přijde den

7 listopadu Republikáni jsoa s

výsledkem voleb v těch dvou stá-

tech spokojeni Jsouli tak též

demokrati pak je spokojenost
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Velk i zisobi aejlepilho lelika vid v puíioWví k'i

na za krále považuje se za dílo

ruské na vzdory Turecku Čím

více vliv ruska roste tím větší

odpor jeví se k Anglicku a roz-

dílné pověsti jsou rozšiřovány
Praví 66 že celý Turecký itáb ee

stává s anglických důstojníka a
že Anglicko poskytuje Turecku

potřeb válečných Cerfiajev tele-

grafoval Milanovi že při prohlá-
šení ho za krále panovalo nej vět-
ší nadšení Vojínové přísahali
že budou bojovati do poslední

kapky krve za neodvislost Srb-

ska a slávu Milana V kostele
řídilo slavnost 50 kněží — Milan

odpověděl že považuje prohlášeni
armády za osvědčení odanosti k

jeho osobě však žádal aby neči-

nily se žádné demonstrace Čer

najev opověděl že nadšeni jest
tak velké ie nemožno mu meze

klásti Ministr války poslán byl
na bojiště aby vyřídil jenerálBm
Že politika Srbska budo řízena
ministerstvem v Bělehradě ne
vlak armádou v Deligradě —

Ristiě myslí že jest vyhlídka na

docílení míru an velmoci veške-

rého vyjednávání se ujmuly vlas:

praví le podmínky Turecka n&

mohou Srbskem být příjmuty i

kdyby Srbsko dohnáno bylo ku

kraj noe tem Všechny že jsou
ponižující vyjma té aby Srbsko

vystavělo dráhu Náhradu vá-

lečnou že si Turci vzali popleně-
ním všech vesnic kolemKfiažave-c-e

Zajčáru a Alexinace Základem

podmínek míru že mSže býti
pouze návrat ku poměrSm v jas
kých se obě země před válkou na-

lézaly Srbsko podniklo boj ve

prospěch utištěných spolubratrfi
však skulenosti které nabylo
jsou dostatečneu zárukou pro mír
v budoucnosti — Dopisovatel
"Times" sděluje že Raško pod-

poruje Srbsko nejen lidem nýbrž
i penězi Praví "Včera přiveže
no sem sedm beden peněz z nicbŽ
každá obsahovala 48000 rublB

po párníku Arad z Pančavy Za-

slány byly na arcibiskupa Micha-

la — Z Berlína se oznamuje že

smýšlení ruských státníku i listS
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arci odporovali to ena to doaaaeBf

Nicméně Tk stalo ae a odaoaae- -
nec beře tučný plat z slita í po-

kladny Snad to joa akatky
které sluli "dobrému guvernéra"'
a muži kterýž dělá kapitál ze a'o--

va "reforma"
Guvernér Tilden činí nárok na

to že snížil dlah a daně eiátaf
Předně výkonná moc aemSl ně
co takového učinit' za druhé

změny které eo v této věci v ro
ku 1875 objevily docíleny byly
předešlou legi!itroa a dodav
kem k ústavě přijmatýra v roku
1874 za třetr státní daně nebyly
nikdy tak v oké jako v tomto
roce Státní v'aně po několik po-

sledních roků byly jak náledsj:
1872 2610900
1S73 3134000
1874 323000
1875 3 55000
1876 3824 000

Možno že to jeat finanční spoři-
vost a Jre forma™ a kterou chlabi-t- i
se může "dobrý guvernér
Obmezil jsem ae na několik

hlavních bodŮv v kariéře pana
Tildena co guvernéra — Vlak
nemohu ukončit abych nepodal i

jiných příčin proí poctiv! občané
a zvláště poctiví demokraté svě-

domití změnili avé smýšleni oTil-

dena a nynf odporují jeho po-

vzneseni k preaidenUtvL K na-

šemu překvapení shledali jsme 1

Tilden odporoval plcSni zákonů
a provádění reformy všade kde
členové ringu řídili maiiaerii

strany a delegáty preaidantaké
Shledali jsme že pronásledoval
Lorda v K-- x heter Deaaisoaa v

Syracuae a po čas i Tweeda v N
Y- - penévadl politická maliaerte
v místech těch přiila do rukoa
reformielů Mnohem vitii lupiči
než Lord a Biden kradli v Brvo-klyn-ě

a Altány a Tilden odepřel
položití ruky avé na ně B což
— ti samí lupiči byli Tildenovými
delegáty do každé atátal i do ná-

rodní konvence
Shledali jsme že tninalého lis-

topadu přátelé a spojenci Tw4-ov- i
tajemně pojednou všichni sta-

li ae přívrženci Tildena Začát-

kem prosince byl Tweed propuš-
těn a vězení l řadník kterýž
Tweeda hifJati mil zodpověd-

ným byl guvernérovi za tělo
Tweedovo aneb za 6 milionů pro
kteréž Tweed obžalován byl A-vl-

ak

nikterak nezakročeno proti
šerifovi Věřilo se tehdy a víra
ta kry stal iaovala ae v převdčat
Že uzavřena byl smlouva dle
kteréž měl Tilden dosáhnout] no-

minace prezidentské za propuště-
ni Tweeda a nestiháni jeho epola-viník-ů

Pak zkoumána Tilďeao-v- a

minulost Shledáno ) Tilden
a Tweed byli spola-4ř-a dei ve

výboru Tammany po mnoho let
Že Tilden byl předaedou státního
demokratického výboru od 1$63
do 1872 — v letech kdy ring N
York-ek- ý vítězil Že r 186 pod
dohlídkou Ttldena a Tweeda v
samém městě New Yorku vrženo
37000 podvodných hlasů kteréž

dopomohly ringovému majora
města toho ku křeslu guvernér
skému Shledáno že předsedaTU-de- n

připustil Tweedovu delegaci
nynějiich p#anrů a eprvbhka do
konvence r 1870 Shledáno že

dSkazy o krádežích ringu byty
uveřejněny v New York "Time"
20 července 1871 Ie svolána

indignační schůze A sářl 1871

že Tilden tehdy jeitě podporoval
Tweeda a Ie "World" prohláatl
dne 5 září schůzi to za nezdaře
nou—jelikož "chyběly v ni osoby
jako Sam Tilden" Shledáno
Ie Tilden držel ringem porada
doe 15 záři — 11 dat po evh&ai—
o kteréž poradě on sána praví Ie
"nutil Connolyho (kontrolora v

jehož rukou všechny papíry a po
ukázky se nalézaly) aby ae podě-
koval z úřadu Ie boaře se pak
sveze s něho na jiné Papíry by-

ly pak zmařeny Connely se po-

děkoval a njel do cizích zemi A

pak teprve al IJyipapíry dl--

kay byly tpaUny pak Uprvd
a nikdy dříce pronesl TitJcn
slovo Tfvmam Shledáno že
Tildenovi příbuzní Pehonová a
Candeové měli podíla na tačaých
krádežích Tweedových Nedávno

přiilo na svitlo Ie od roku 166
do 1871 milionář Tilden platil
městských dani pouze na jatěal
odhadnuté od 5 do 50 tisíc což
svědčí o dobrém srozuměni meai
Tweedem a Tildenera Přiilo aa

jevo Ie kdežto poctiví demokra
té vinili Lincolna Ie nechvátá ví
ce posíláním vojska na bojiště
kteřížto daně avi poctivě platili
Ie jeden a nej bohatších mužů je
jich strany Sam J Tilden araxo--
val od přUtapovánl k atmádě a
udával falešně své příjmy Ne
zmínil jsem se ani o kotrmelci

kterýž učinil Tilden v otázce ÍU
nauční Odporuji svoleni Tilde-

na jelikož clledxl jea t jad
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Londýn 25 září
" Z Cetyně se "Timeť sděluje
Ie Černohorci se připravují k bo

ji u Zaslap

TURECKO

Londýn 21 záři

Z Cařihrad u so oznamuje že ae

mohou očekávati brzké změny v

kabinetu tureckém Nový sultán

prý jest svobodomyslný vzdělaný
a volný podporovat každý krok

jenž vedl by ku prospěchu jeho
podaných Chce rozšířiti svoboda
tisku zamezili kupování otroků

pro baremv a pečovat! o vzdělá-

ni žen Snaby jeho potkávají se
s velkým odporem

ŠPANĚLSKO

Půjčka Kubánská kteráž měla

být zaručena příjmy ze cla na
Kubě potkala se s nezdarem je-

likož přišlo najevo že příjmy ty
byly již dávno dány v zátuka za

dluh španělskému banko

Demokratický hlas o Tildenovi

Redaktor demokratického lišta

Brooklyn Argus píle o opravci
Tildenovi a jeho "opravách ve
státu New York v otevřeném lktě

t "Ohio Journal":
Byl dobrý a guvernérem ? —

Když přijmul úřad ten přisahal
"poslouchat! ástavu bdí ti nad pl-

něním zákonů a chrániti zájmy
lida státu" On věděl že výbor
senátu ustanovený předchSdcem
Jeho guv Dixem podal zprávu
le miliony ukradeny byly lidmi

kteří měli ve správě novou státní
budovu v Allany On nebaží nad

plněním zákonB Proti lupičBm
těm neučiněno žádných zákoni-

tých krokB Totéž platí o lupi-

čích města Brooklynu V obou

pádech tito mužové tito lupiči o

kterýchž pra il že měli by býti
ve státním vězení a ku jichž po-

trestání byl zvolen stali se jeho
přáteli známým ujednáním a mís-

to co by měly býti na cestě do vě-

zení vesele křičeli pro Tildena za

presidenta v konvenci St Louía-k- é

i mimo ní Možno že tak jed-

ná "dobrý guvernér"
Ústava našeho státu praví:
"Legislatura nemá přijmouti

žádný osobní neb místní zákon v

žádném a následujících pádů : ící

korupcím spolkům neb

jednotlivcům právo ku kladení
tratí železníčných Legislatura
má přijmout! všeobecné zákony
potahující se na takové pády" a
t d Guv THden měl podílu v

pouliční dráze v městě New Yor-

ku Předloha povolující pro- -

dloužení této dráhy vzdor ústa-

vě kterouž poslouchali 'přísahal
prošla legitdaturou jak známo

pomocí peněz Guvernér Tilden
podepsal předloha ta 17 června
1875 O ní pravil demokratický
list "World" :

"Jest věčnou hanbou státu New
York že tak nepoctivé jednáni ae

trpí — Členové zákonodárstva
jsou kupováni jako libra masa!
Zákon známý pode jménem "Zá-

kon o Greenwichské povýšené
dráze" prošel slibem že za 65 bia-s-ů

v zákonodárství zaplaceno bu-

de po 100 dolarech za každý—
Známý lobyist "dříve vládní tis-

kař (Van Benthuysen) držel 10

tisíc dollarů aby zaplatit Barbér-
ovi (bývalému lobbyistovi Twee-d- a

a Tildena) jakmile předloha
so stane zákonen"
Možno že tak jedná "dobrý gu-

vernér"
Zákon zvýšující roční příjem

šerifa o 50 tisíc ročně— dříve vy
nášel ten úřad 40 tisíc—podepsán
byl guvernérem kterémuž známy
byly veikeré poměry i to že sko-

ro všichni právní zástupci torna

odporoval) Byl to zákon ve pro-
spěch ringu který kontroluje de

iegace Možno Ie pro tento sku-

tek má 70000 voličů v BrooklynS
nazývat pana Tildena "dobrým
guvernérem
Pan Wardell pmvil minulého

června Ie "guvernér Tilden usa-

dil do úřadů některé c nejhoriích
mužů kteří kdy hanobili stát
Maž jeden ve spojení se státním
odborem pro pojišťováni sprone
vířil stitu 60000 dol Záležitost
tíi byla vyšetřována a jedním pří-
telem guvernéru předložena Fřl-- tl

prosil aby věc ta byla utlu-

mena Ie podvodník onen byl do
brým nástrojem při volbách Sta-
lo se a guvernér jej později nomi-

noval pro výnosný úřad vlak s
nát nominaci nepotvrdil V roka
1875 město Brooklyn obžalovalo
soudilo a osvědčilo několik „ko-
misařů dobročinosti" (Charity
Commisaioners)pro okrádiaí lidu
o velké částky peněz Členové

ringu požádali Tildena ttj jtdm
noho a tichto odsouaenc% tt:r2
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Nejnověji! 2právy

'Bělenrad 26 září

Diplomatičtí jednatelé oznámi-- li

kniieti i port svolila ▼ pro-dloule- ní

proxatimného přiměří a
že pjuminky míru předložené

TureckuodporouSÍ aby vxhledern
k Srbska vstoupilo Turecko T ty
wraé poměry t jakých stálo příd
válkou
Vláda srbská oznámila svfro

vojev BJcSm že prozatímně pří-
měří bylo prodlouleno — Ruský
konaní v rozmluvě Milanem

upozornil jej le prohlášení jej za
krále přiimuio bylo t Evropě
mile a radil ma aby povolal

Čer-ftaje- va

do Bělehradu a vysvětlil
ma Že by krok ten vedl k novým
xipletkám — Rakouský konnul
žádal od Milana vysvětlení ohlo
dni jeho prohlášeni xa krále Mi-

lan odpověděl Ze gen Čerliajev i

armáda poladujf aby byl koru-
nován le však e on snaží urov-

nat věc ta tak aby nepohněval
ani Telmoci ani armádu Podpo-
ra armády 1 jest ma nyní oe-- x

bytná
Cařihrad 26 zárt

Porta oznámila avfm záatup
f &m a velmocí 2e poskytla Bul
harSm 18000 podpory a uíinila
opatřtni aby pobořeni vesnic

byly znovu vystaveny

Vigo 26 záři
Párník --Franklin" kterýi pře-Téx- ti

má Twř4 do Spoj St
přijel dnea Veřer bude Tweed

dopraven na paluba
Lincoln Neb 26 září

V rep konvenci která a dnea
aella svolen by předšed ze stra-

ny Kon-

vence se odrolila do zítřka

Spotetd Tail jednatelna 26 záři
Včera večer uzavřena amloava

Indiány po Iříbodiné porad

Politické zprávy

Nikteré demokratické listy
a jak&aai bombaatickoa chloubou

přinesly zpráva o tom íe Sthurx
a rozmanitých přííio odepřel de--

tato politickou a Vorheea To
vlak zamlčují ! Vorbeea odepřel
debata a Ilon J C Barrowa a
Ilendricka se senátorem Mortos
ne ni

Stát Missouri zvolil před 2

roky xvLáltni komisi kterái vy
ietřorala íkody uciťiné Lehem

války neloyálním cbclanSm a ko-mi- te

pak vydala následující cer-

tifikáty viem tem o kterýi able

dala le lehem vilky nijaké
ztráty utrpěli
Čía t

Tímto a dosvědčuje 2a alát Mi

soori dlulí táaiku f _

ta Tento certifikát jest
platitelný al požadavek jméno
vanébo bodo předložen Sp
StitSm a částka ta splacena státu
a pak pouxa jen xa skutečnou
částka ©bdrienoa od vlády Spoj
Stita
V Jeffcrson Mo 18

Guvernér
Q M General

Praví sa 2a takovýchto certifiká-
tů vjhotovila korním za 8 milio-n- &

To jeat arci jen začátek a na
ekooiku Kdyby zvolen byl
Tilden a "Beíbrma" a dem kon-

gres rostly by takové požadavky
tako honby po delti a jeat otáz
koa ada by jim kdy bylo konce

U Demokratické listy by tak
rády stotoiniiy Ilayeaa a Gran-

tem Kdyl at nie jiného vymy-
slit! namohly přinesly přaJ řa-e-m

zprávu 2e Grant pozval
llayeaa na návltěva do Long
Brancb a vyvozovaly a toho 2

uzavřena tu bude aliance aHayoa
2 musí od prosit za to la vyjádřil
a nepříznivě v přijímacím svém
lišta o zprávě Grantově čas
okázal le byla to smjilenka a
lei Nyní opět vidouc a jakým
úspěchem potkává se Šurc v faě-něn- i

svém snalí se aami aobě do-

kázat (jiný jim beztoho nevěří)
2e svými feími o potlebné opra
vě si Surc tkodil výboru národ-

ního tak 2e jej tento řady řeč
ni k 9 odvolal Yiak ani tato Ie2

a dlouho nedržela Na poptávka
odpověděl Sun le to ííri 12 a

výbor taktéž ničeho o tom neví

NeJt!
U Nyní když jsou volby v

Vermont i Main odbyty a v obou

tátech of jevil ae značný příro-
stek hlasl strany republikánské
enalí e dem listy přírflatek Un
akrýti a dSlelitoat této volby
umenim I béřoa na pomoc sou-It- y

hla3 s roka 1868 a 1872

Pakli je to tlil vypolitAvati si

přírostek b!a3 bu dil jim to přát
no To ae vlak nedá upřít leatra
na rap nomicacemi mulu řása

Hayeeova nabyla pSda kterou
xa poslední 2 neb 3 roky byla
ztratílal A to jeat oi ae jedná
Y roka 1874 byla rep většina ve

Vermont 20325 léto 23529
Ta jeat přir&atek který ae nene-

chá nikterak ukrýti V IXaiae

byla v roka 1873 viUina 10768
▼ roku 18741007 j ▼ roka 1875

3 §72 a latoa dle poaladnich správ
kterU o m tzl~ 15CC3

fpotře fre m:al t pro zAsulv

5ííoaftilí"

i X i

Cestatatelé I

tW 1JÍ VSM

a2!fi svkrar i aápoo dbré
pwtie a viir4 pohodit

f"t wO J- - JL JJm SZuK i

Vin a # a tfiifrnv í

HENRY DOHLES CO

Ma awřflřpi a aitš( záauba

BOT a STREYICU

Za ibt2I se racL

Cis 210 FarrjJii-- a

ntcá 12 a 13 aSci !

OMA1LV XEBL í

ét£m

CRETE flEBRASKA
j

koriise laat aU
vliv čr(v# Ooaahkě p

IXavaak4 dataiay a ku
latkv aao:iih draal

ICF STODLvtf mmLÁi mhltM kralaay
své vily dokř jak hald)' kio
u něho i'j-t l ka avéma

pror%h

M ČADA
OfeavajiL hX ta 4jhv

trvaalva bmr aa miraoa ca
aerhí jJ naviuvt
ejrv4$

JOSKUMA
E Jtiaký aádrali Crete Neb

V AKSArtrT í

Koval a k'jUi lLaa Ave

T 4 ¥ t T00SQ00
smaji vIko aáaarhe aboli

atKlneao jwwni
šatová ohavy

2jc kSwhoakl
a£d atJL aU

aa reay aaaa-- ě mirsá Tieckj
vtrohky tarmáraké jako

uiá'o vvjco hakahei
dflhvtek prasata

a jo béroa za ajvyái cwa aa
výměn

Cla In Avenue

Právatk

OS
MAIN AVENUE

Vadlo Bando vy MLarev

Lékař raahď a Ukárak
LikaHké poralv ao a darmá %S

Bacepty so svláltal ©palraoaii so

phpravařt
Zděná likáraa na reha
34AIN a 13té !:ciu

cturru ?tnis

XlXsC
Smírci souvloe a

veřtjaý H0TAC
IiaWpty ipaty a ihadai epwy
v&o drah ao poaorao vy

Wtovi
Cřadovaa aa

vedle 34 CULDT

CRETE Xg1itv
Pozor!

00D0V FAnnÁĎU!
NlleCMiaat oc-ě- t aalwfH m

atarém mwiě
V CRETE

řeckém ležení u Alexinace vypu-

knul mor Musí měniti tábořiště

každý třetí den a páleji pokaždé
své stany

Londýn 23 sářl
Z Bělehradu se oznamuje že

deputace od armády kteráž Mila-

novi oznámila prohlášeni jeho za

krále tvrdí Že potkala se s odpo-

rem se strany ministerstva že

následkem toho bude změna v

kabinetu kteráž nastane v sobo-

tu načež Milan bude koruno
ván —

Bělehrad 23 září

Gen Cerfiajev oznamuje knížeti
Milanu že Tarci odtáhli od Ale-

xinace pouze Abdul Kerim paše
s 15000 muži ta zfistal čolak
Antič oznamuje že do tureckých

práporu leží před Javorem Turci
se také soustřeďuji ve velkém po-

čtu na Dnně Ristič ministr za

hraničných záležitostí opětně ve-

dl stížnost u mocností za příčinou
tohoto rušení příměří Praví že

Turci napadli Srby v úterý xx Di-

kavy v pátek u JagaŠtice a že

osadili ostrov na řece Dřině
Taktéž oznamuje že nebi-d- e se

bráti Žádného ohledu na prohlá-
šeni Milana za krále což prý by-

lo pouze protestem proti Ture-

ckým podmínkám míru

Londýn 24 září
Z Bělehradu se oznamuje že

učiněny veškeré přípravy aby
armáda Čerfiajevova mohla vydr-že-ti

dlouhou válku pakli že se

míru nedocílí Dobrovolníci a

příspěvky z Ruska stále dochází
—- "Z Xordu" se z Cařibradu

oznamuje že podmínky míru jak
navrženy jsou Anglickem jsoa
náaledující : Předně úplné přímě-
ří za druhé navrácení poměrB v

Srbsku i Iloře jak byly před vál-

kou a postoupeni části území Čer-

né Iloře za třetí samospráva
BosnyIIercegoviny a Bulharska

Londýn 25 září

"Standard" má zvláštní de jxši
z Bělehradu v kteréž se praví :

Dosud nedošlo žádných zpráv o

uzavření příměří Návrh Angli-
cka na uzavřeni míru propadne
Rusko jest odhodláno pokračova- -

ti ve válce za každou cenu De--

setídení příměří se dnes o p&l no-

ci ukončí a 'ihned počno znova

nepřátelství Zde se Činí pilné
přípravy k pokračovár í ve válce
V sobotu byla ta velká vojenská
demonstrace Legii ruské jízdy
darován byl prápor kterýž z Mo

ekvy do Srbska poslán byl Kníi
že i biskup bělehradský účastnili
se obřadS Tato legie ruská se-

stává ze ttatných mužB Pakli
že těch 10000 Rusfi kteří právě
přibyli jsoa tak statní jako tito
dobrovolníci setká se Turecko s

jiným odporem než s jakým mu

bylo dosud zápasit Tito mužo

vé odebeřou se na bojiště v nedě-

li ráno Ruský jenerál jehož jmé-
no dosud není známo převezme
veleni armády drinské a plukovt
nik Becker veleti bude armádě
Ibarské Až tyto změny budou

provedeny nebude ani jednoho
hlavního srbského velitele—De-

peše "Tim$" datovaná v neděli
večer praví : Diplomatické po-

stavení jest následující : Anglicko
navrhlo podmínky na jichž zá-

kladě se má o mír vyjednávat
Ostatní velmoci a podmínky těmi

souhlasí a byly sděleny Turecku
Pakli k ním porta svolí nastane
formální příměří pakli je odmr
iti odmrští příměří a nepřátel-
ství ihnei znova započne Praví
se v úřadních kruzísb že porta
jest volna prozatím z&stati v ne-č- i

noa ti však v Srbéku jest nadše-
ní pro válku velké Cerfiajev

pezpochyby podnikne nějaký po-hy- b

v pondělí —Z Niíe se uTitru'
sděluje že Srbové v pátek měli
srážka stareckými strážemi u mo-

stu pod Trují Též turecké dělo-střelst- vo

se zúčastnilo Boj trval
hodinu a Srbové ustoupili

Bělehrad 25 září

Výbor skupštiny achválii pro-

hlášené Milana za krále

Cařihrad 25 září
Porta svolila zastavení nepřá-

telství na dalších 8 dní Formální

podmínky na jichi základě se má

začíti vyjednávání o mír budou

portě podány ▼ úterý

ČERNXHOBA v

Londýn 21 září

Čety fiský dopisovatel "Times"
tvrdí Ie poslední vítězství Čer
nohorcS uMeedanujest značněj-
ší nel ae zprvu oznamovalo
Pouze mrtvých nalezeno bylo
5000na bojišti Z tur armády a
ZubcQ kteráž čítala dříve 3000

udatných bojovníků zastalo po
bitvě pouze 500 neb 600 nuŽ&

Ze 6000 AlbáncíkB odebralo se

4000 domu odepřouce dállí služ-

bu —Z Vídně a oznamuje Že nu
kouaký vyslanec vyjednává omír
mexi portou a Horou a ie doa&
doliti r- - —A Vz%

Kdykoliv aě který repabukia-ak- ý

ltt poukáže a to le gvoieeJ
Tildena a lieedhcks a demokra-
tického koagwse saělo by aa

neaaairaé vydáni aa ško

dy které jihaaé předMirsjl 1 vál-

kou utrpěli odbývají liaiy demo-

kratické tento předmět baf salče-ni-m

b4 áik!bkea A přede a

nenechá poprfti le jthj4 piaf
požadavků náhrad aa ikody vo

jíay nčiaěaé Pola lávky ty aa-hre- ajt

v aobě vieehsy aaolaé
i nemožné ztráty a poeěvadl
strana rep nechce uznávat 1 by
národ byl povine platit jaké ná-

hrady proto ty etilaosti aa jihu
a proto tak isilovně požádají "re-
formu" a svoleel TUdeeua a

T aaiaaléaa tatáai
kosaře byli bývalé rebelové

části aalho sákoao-dárelh- o

aboru a a maolacvl pla-davk- ů

aaiaulésau keareaa podá-
-

efeh m&žeeae soadlti co by jich
teprvé přišlo kdyby celý k
1 výkonná vlála doptaly a d? ro-ko-u

demokrati Požadavky ty
metanol! a sto be tiaikrit
Uvedeme zde e ukázka aikteré
s těťh které miaaSésau koerren
podány byty
Ilaralaon s Iad-á&-

a podal ná-

vrh aív so vyplatilo lékaNké

koleji v Alabaaaa SO000 aa atráty
utrpěné vojkýui eexeax
Clara a Miaaoari — Uaiverai-t- ě

MWanké 17 475 za ikady
učiněné uaktniatkkiearmáJoa
Yaa z Tee --— L Grta-gera-ké

Syaodkál&i keleji v Tft-3-t

$) sa nájem a ikody
aa budově ečiaěaé eevaraísa voj-
ákem
Hoaao a Teda — SWnvho lé-

kařské koleji v Nhvul2!d4
94 aa nájem a jmění od-tx- 4 s
ústavu během války
Taeker a Virs- - —WaaÍB£to

ově a Lee aniverv tě (iřwe W

ahtBgtoaova eaiveratte) 17 4txa
škody učiněné v červnu ll55
Rid l!e s Teaa C Urland-sk- é

universitě v Tena !)t) aa

majetak přivLaataěaý akti-ckým- i

vojíny
Durham z Ksotacky Maiiaoo-sk-é

leeaké akaďeu WZZS za

ikody vojskem učiněné

Brtfrat a Teata — lrhytri-áeak- é

církvi v íir&bruTraa
10 000 za uliváaf koul co a
raocako pro severní vojiay
ilosao s Tees— Duaeaa Marr-o- ví

t0i aa dHvf a hly kteréž

bly aa vzaty v CUrksvilU
Teaa Srah A Tarnevové fi2
400 za stráty utrpěné aa
majetku v Ratberfuri Co Tcua
— A J Daecmaovt v Naahville
$39229 za asatek odbraaf a
apotřebeeý vaaa
Brzbt a

ovt tV95 za zásoby aaauti
upotřebevaué aevernl armádou
blíže Murfreeaboro Teaa
Tu uvádíme pouze některé s

požadavků aa náhrady ktvrél

podány byly v mlaalém koare-a-a

a kdo] chtěl by pop' rett le
takových pola-lavk- l objeví e ra
da aekoaef ná ak br mie dmo%
kracie ovládla! Ono by to by !o es-

ce heaké pro tyto žadatele aby
so jím jejkh stráty eab radily
Vlak kio to bude platit? ChU
voličové na severu plautdaaě ku
krytí výloh aa tyto náhrady?
Chtf občané no severu platit ná-

hrada jihu aa to Ie tento proti
severu válku posvedaa! Ie uva
lil na aáa obrovský dlah národa! t
Chtl dáli mu odaaěau aa to I hyl
pKčiaoa smrti etatjt aWa
spotuobčaaS ? Pakli to ehtí aechí
hUsají pro Tildena a lleadrkkao

PROVOUKI 00 ST LCUIS!

ODDtLENÍ do hro
madaé veřejeé echiae která ao
bode odbývat

L řijsa tt 2 fcci ti
r leeké síni paaa PFJLIKÍN%
na rohu lOtéaMarioa Na
děním pořádku je: Pročteni a
výklad program! a stanov D&ei-ck- é

strany Spojených atátl
Leo Sýkora taj

C IL nci-U- :r Cen- -

aechiit1

iiMwnwi etaii i

fca niq i
-- - —

y rMHllnula
wmr~±y I ili-a- it - -

lireřaaé povoUeaíd ftiemazM)%aaetKUfca'tilti!cB C#eh J ra s£_r v

tk - V ' L

vieslraná

Nejnovější vynález demokra-

tických listu jest le Ilaycs zapo
věděl ůřadníkBm v btrniřním
fiřadě v Cincinnati aby nedovolili
nikomu nahlédnouti do berni-řníc- h

kněh by se přesvědčili jak
to tam a udáním Jeho stojí Vlak

jako lež o jeho nepravém udání

odhadu jmění tak i tato byla tak

brxy zvrácena jak mile na světlo

přiila Ilayes určitě tvrdí že

neví nic o tom Že by se byl kdo
hlásil o dovolení nahlédnóuti do

zmíněných knih aneb Že by to

bylo koma odepřeno bývalo Ž
neví jaká pravidla panují v ta-

kových případech ale on jeitě že

neučinil ani toho nejmeniiho lim

by ůřadniky dotýcné přiměl ku

akrývání zápiska ▼ knihách jeho
ae týkajících Není mu známo

Že by kdo byl ůřadníkBm těm

něco podobného zakázal a sám

má za to že velkeré obecní knihy
by měly býti obecnosti přístupny
On že nemá proí by něco o solě

skrýval před obecnosti co by tato
měla právo věděti

I) Již tomu 5 týdní co ooviněn

byl Tilden z křivopřísežnictví
Již tomu pět týdnQ co dokázáno
mu že oloupil vláda o povinnou
dafi Že přísahal v roku 1863 že

celý přijem jeho v roku 1862 ob-

nášel pouze 7118 dol a před ně
kolika měsíci přísahal že přijem
jeho pouze z jedné strany od

jednoho klienta obnáiel 20000
Dokázáno mu že roku 1S62 měl
na jisto známých přijmfi přes
100000 že neplatil nikdy více

daně než s 15000 přijmfi a přede
▼ letech těch stal ae milionářem
a přede pan Tilden mlčí Nechá
ae pouze omloovati svými noble--

dy Nepodal přímého rovného

v) světlení jako Ilayes když ten
to tlivě byl viněn s podobného
hanebného skutku To jeat nej
leplím dSkasem jeho viny to jest
nejlepiím důkazem že jeat mu
nemožno oílitili se Vina jeho
jest patrná Listům stranickým
listím demokratickým se nediví-

me že nemohouce jej očisti ti

apofi jej omlouvají a že liché je
ho výmluvy za bernou minci při
jímají Ale když listy které ho

nosily se po poslední 4 roky býti
neodvielými které předstíraly Lo

jovatí pro reformo také pokouší
ae omlouvat! toto očividné zlos

dějství Tildenovo pak jsou v ů!o- -

té zajisté rytířové "smutné

postavy"

Evropské Telegramy

Válka trbtká

Bělehrad 20 září
Srbsko podalo cizím konsulfim

suznoxi ze xurci pomstu mír u

Jankovy Klisury Praví ae též
že zmařili ZajČár a překročili ře
ka Tímok Oznamuje ae též že

Srbové na roxkas knížete pře kro
tili Dřinu a zaujmuli své dřívějií
posice na západním břehu —

Gen Cerfiajev telegrafuje že
následkem nezachovávání přímě-
ří a strany turecké on taktéž
nebude příměří zachovávat pakli
aemu naskytne příležitosti dobý
ti nějakých ArpěchS Ministr vál

ky opustil ve spěchu Bělehrad

aby zabránil roztržce —

Pařil 20 září
Kníže Orlov ruský vyslanec ve

Irancousku uj:stil presidenta Mc

Mahona Že prohlášení knížete
Milana xa krále učinilo {patný
dojem při dvoře ruakém Rusko
ač jeat odhodláno hájit práva kře
sťanů v Turecka nezamýšlí ni-

kterak podporovat přehnané po-

žadavky Srbska

Londýn 20 září
Hrabě i Beaconsfield (Disraeli)

řečnil dnes ▼ Ayleabury o otázce
Srbsko-turcc- ké Tvrdil že An-

glicko snažilo ae spolu a druhými
mocnostmi o dosažení míro Srb
sko prý porušilo svým vystoupe
ním veikeré zásady mravnosti a
cti Ukončit tvrzením ie Angli-
cko musí pokračorati v tom - sa-

mém směra a že pokus vyhnati
Turka a Evropy vedl by k všeo-

becné válce evropaké —

Londýn 21 září
"Times" ae osnamuje s Běle-

hradu ie Deligrad ae stává více
ruským každé hodiny V okolí
hlavního stanu Čer!LJevova hern-

ii o Err:TÍ v-- !!:!

jest velmi válečné však myslí se
že Rusko by rádo vidělo ukonče-

ní války aniž by samo bráně mu-

silo zakroči ti Velmoci požádaly
Turecko aby svolilo k formálnímu

příměří a douíá se že toho bude
docíleno Pakli Rusko bude sro-

zuměno s tím aby vrátily se po-

měry jaké byly před válkou bu

de válka rázem ukončena

Londýn 21 září

Dopisovatel Times praví že bu-

de sotva roolné zneuznávat pro-
hlášení Milana za krále jelikož
kněží i lid jsou hnutí tomu příz-
niví Dopisovatel praví též: Srb-
sko věří nyní ve vítězství a rou

sím říci že víra tato jest oprávně
na Moravská armáda má velmi
silné postavení tvoříc polokruh
od Alexinace až k Deligradu Ar-

máda Turecká jest sice více sou
středěna však jelikož jest v údolí

mezi oběma křídly srbské armá-

dy nemá příležitosti aby postou-

pila Praví ae též že Turci mění-eesv- á

tábořištěpálili stany JSrboi
vé myslí že dělo se to za příčinou
Ie vypuknul v táboře tureckým
mor-Dopisov- atel "JVěvVtelegra-fuj- e

z Deligradu že pakli příměří
bude trvati ještě 14 dní Turci bu- -
dou nuceni opustit svá postaveni
pro nedostatek potravin V Srb-

ska jest již 15000 Rusu Z Berlí-

na se oznamuje Ie porta jest vol-

na prodloužiti příměří pakli že
Rusko zamezí přicházení RusS do
Srbska — Vídenský dopisovatel
uTime$" praví Že požadavek Tu-

recka aby zamezil se příchod Ra-

sa do Srbska jest oprávněný Srb
ská armáda jest celá poruštěná a
Rusové cítí se pány situace Pakli
ie neučiní se torno přítrž budou

marný veikeré pokusy o mír
Příměří se na jisto očekává a sice
na základě návrhu Anglicka
Porta značně změnila své poža-

davky Jji nepožaduje aby Milan
musil do Cařibradu pokořit se
altánu: osazeni pevnoatf taktéž
déle nepožaduje chce pouze osa
dit Aiezinac na tak dlouho nel
hradby budou pobořeny v ostat
nich pevnostech má pouze vzdáti
Cest práporu tureckému Dráha
do Bělehrahu má být vystavena
do jistého času jest taktéž volna
snížiti pole 'tvek válečné náhra
dy "Times" praví Ie formální
příměří uzavřeno bylo v úterý
mezi Černajevem a Kerim Pašem
kteréž trvati má do 25 t m Než
se příměří nzavfelo spálili Turci
ZajČár

Bělehrad 22 září
Prohlášení Milana za krále ví

tá obecenstvo všude s nadšením
Myalí se Ie kníže i ministerstvo
neuznávaj i tento krok pouze z

příčin nátlaku diplomatického a
hlavně se strany Buška Při pro
hlášení Milana za krále prohlásila
se armáda též pro zrušení ůatavv
a uděleni Ililanovi neobmeaené
moci — Vliii povch! i --!t ra- -
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