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i možnosti placení a fjíiv hylf spolku na spSob jiných tajných

spolkí # tito 'k rvaJí léto l#

tento tajaj nt JTvíJr- -
1 tv ťtd árud áaJ

kdyl bwdm iBÍt pw4ta kt-- VI

tJ tWt aJiořiUV krtá

Jak se vrátit ku tvrdé měně

Ve schůzi bankerŠ odbýváni
dne 4 t to řečnil bývalý sekretář

Mo Culloch jak následuje :

OHáHA
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při spálení ijubnl á okolních

vesnic padlo 1500 TurkSÍ Yětéi-£- a

turecké ařmiídy vlákána do

zálohy a ta porubána Cernohor

c3 padlo 130

Londýn 13 října
Z Dubrovníka se oznamuje :

Po ob:azení výšin Viso kia dno &

L m DerviS pala postoupil smě-

rem k Danilogradu Dne 10 a
11 odrazil několik menších tlap
Černohorců V jedné z bitek
ztratili Černohorci 80 mužS Dne
11 několik tlup Černohorců1 sko

ro úplni obklíčili DervjS pašu a

zárovcfi s pěti prapory podnikli
fitok na Podgorici DerviŠ pala
byl přinucen velkými ztrátami

ustoupili a zaslali pomoc doPod-goric- e

S Muktaretn paíou svádí

Černohorci stálé bitky a paša ne-mu- le

so ku předu hnouti
Z Vidně se oznamuje že Hora

taktéž odmítla pětiměsířní přímS-ř-f

Čety ně 11 října
ťřední černohorský orgán píše

že Černá Hora neuzavřo mír ani

příměří nel v souhlasu Srbska

poněvadž Hora jako Srbsko 3°t
odhodlána pokrarovati ve válce

dokud nebude docíleno osvoboze-

ni křesťana v Turecku

Londýn 15 řijna
Oznamuje se ie Peko Pavlo-Ti- ř

so 4000 povstalci obléháBílek
od pátku Sacher paša odebral
se k Bílku a posilou

nou uti
o
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5 hla3 v senátu demokraté 2

hlaey tíříve byly ob ndvítví
demokratické lemo-krat- á

ee eico raduji že zvítězili

Viak Lolik podobných vítizstvl

jest zapotřebí k tomu aby byli pv
raženi f

Demokratické lifty popírají

žebyjíhané mili v úmyslu po-

žadovat! náhrad za utrpěné ve

rálco škody Fak-l- i tomu tak
rádi byeme věděli k řemu a z ja-
ké přířiny podán byl v kongresu
dne 26 února 1876 od II T Rid

dlo clena zastupitelstva s Ten

nesseo náledující návrh kterýž

byl Hen odkázán výboru právní-
mu odkázán k tinku a maže býti

předsevzat a přijmut jakmile de-

mokraté dostanou většinu v kon-

gresu
♦'Zákon povolující náhradu za

potřebu a obsazeni majetku
armádou Spojených stá-

tu bihem války
Tímto se ustanovuje senátem i

domem zástupců Spoj státu ame-

rických shromážděným v kongre-
su že sekretář války má býti a

jest timto oprávněn povoliti sluš-

nou náhradu viem obřanflm Spoj
tátS za potřebu a osazeni jich

majetku neb kterékoliv části ta-

kového majetku od armády Spo

jeuých státfi v nedávné občanské

válce v tom samém spusobu a

pod těmi samými pravidly jak
nyní so povoluji náhrady za zá-

soby spotřebované armádou: S

tou však podmínkou žo přísežné
svědectví žadatele stvrzené koms

petentnim svědectvím kteréhoko-

liv řádného občana má býti do-

statečným dOkazem k zjištění že

takový majetek byl skutečně po-

užíván neb obsazen od armády
Vlak neni účelem zákona tohoto
obmeziti dotýřné nobj-

- na svědě
ctí tuto naznačené nýbrž i jiné
d Juteřné svědectví rn&že se po

Nejňovějšf zprávy

Bělehrad 17 října
Nemírná hork kteráž mimo

tso oiikivánl v tuto roín! dobu

panuji jou příčinou mnoha ne-

moci Minulý týden vypuknul
mor v Alexinaci a 318 Srbti ze
mřelo Šatstvo i postele po nich
byly spáleny nařež ustal mor tak
náhle jak vypuknul — Z Buka-rvi- u

se otnamujo že mezi ruský-
mi a rumunskými drahami uzavře
na tyla smlouva dlo oiJ dráhy
rumunské mají hýt rlipraveny k

dováleni i(oó vojáku denS a Ků-

tka
Londýn 17 řijna

Skoro vlcchjy íasopiny povn
lujt válka lluka s Tureckem tu
nevyhnutelnou Jeot pouze otáx
kou zda řapořno jeítS v zimé a
neb al na jaro

iouidville Ky 17 řijna
Požár jaký Louivillo jii jk

mnoha r k3 nezalilo zuřil minu-
lé noci Vyhořel tak zvaný
Thorner iHock v ktorímí byly
mnohá velké obchodní tivody
Ziráta piM 90 na xU než 600000
a je#t kryta átcín? pojištěním

Washington 17 řijna
Sekretář Cameron oanámilGen

Shermanovi Je dle zpráv dochá

zejících jilní Karolin jest po
t hylmo Ío by provoláni prcniden-t- a

bylo Smířeno a ! jeat potřeba
zaalati víechno Tojko jehol jin-
de není potřeba do Columbia

jilní Carolina

Chicago 17 řijna
Z Kort Iaramte ta ohlaujo že

(ienMrrritt n nejlejíím kořmtvem
c d pátího práporu jízdy ne 60
mnli íhI druhého a 120 muži od
třetího praporu Typravtl e v mi-

nia kdo ne obi ramena řeky
Chevenno tékaf a kdež prý tlu-- I

a IndinJ n&Jelníkem Crazy
Horna táboří

Philadelphie 17 října
Od 10 května al po dobu nv-ní- pi

navitivilo výtavu 575241
onob platících V(tiifné a lH2
820 na nvobodnj lítkv Celkem
tedy připuštěno 700077 Pří-

jem za mtupné obnáíí donai 2
ň C 3 dol
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by drženy pouze tím pevněji

Kvropštf kapitalislé jsou opatr-

nější ňel bjfsH Velké ztráty
kterýchž utrpil pSjčkairti niro-- d

Sm kteří z mohli platit jen Uk

dlouho dokud ee mohli dlužit a

společnostem jichž jedinou zárus
kou byly pouze zdánlivé akvilé

vyhlídky omrzeli je Nynějlith
času jest vitsi poptávka po našich

solventních Uiních úpisech nÍ
byla kdy jindy a poptávka tato

bude spíše zrústat než klesat

Obio a Indiána

Volba v Ohio nedopadla tak

rozhodni jak by si byli politikáři

jedná neb druhé strany přáli aS

jest palmo že výsledek jest dale-
ce příznivější stráni republikán-
ské než deraokratské V Ohio

zvitizila státní ticketa republi-

kánská větíinou 7 ai 10 tisíc hla-b-u

kdožto před 2 roky stát ten
dal 17000 většinu demokratskou
a loni pouze 5500 větíiny repu-

blikánské Však co hlavnější
republikáné získali šest členS

kongresu zvolíce z 20 Člena 13

kdežto v kongresu minulém zase-

dalo z Ohio 13 demokrat5 V

Indiána sice zvítězili demokraté
však jen většinou málo než 5000

coi značí přírůstek hlasu republi-

kánských neboť stát tento dal

před 2 roky většinu demokrat-sko-u

17000 Tak jako v Ohio

získáno i v Indiáni člena kongre-
su zvoleno 9 republikána a pou-

ze 4 demokrati kdežto dříve byl

poměr zcela obrácený Střízlivé

listy obou stran shoduji se v tom

že výsledkem volby této pošinut
hlavní rozhodný boj aŽ ku sed-

mému listopadu kdežto kdyby
byly oba tyto státy šly pro jedna
neb druhou stranu rozhodnými
většinami bývalo by to bylo po-

važováno za osudné Straní-k- é

listy snaží so však předc--
e z volby

této vytloukali politický kapitál
Republikánské listy vidí ve ví-

tězství v Ohio a umenšené větši-

ně v Indiána neklamné znamení
že zvítězí ticketa republikánská
Demokratické listy pak s meti-ií- m

sice právem za to však m

větším hlukem vidí dobrou

známku v tom že Indiána nešla

republikánsky Takové nesmí

zapomínat že Indiána j#-- t velmi

nejistým státem Tak ku př roku
186') dala hla evBj Lincolnovi
O dva roky později zvítězili de-

mokraté většinou 10000 hiasS
Po pět následujících voleb udrželi
se republikáni ve většině kteráž
kolísala od 10 000 až do 210O0
V 1870 zvítězilí opit demokraté
a ye státní volbě roku 187'i opět
většinou pouze 1337 O měsíc

později v prestdenUké volbě da
la však Grantoví většinu 210ÍHJ
v roku 1874 demokraté zvítězili
vétšinou 17000 a loni opět větši-
nou 1148 Kdož raSže tedy ru-

čit! za to že Indiána odevzdá

hlasy své Tildenovi! Muierneli
souditi dle minulosti spíie m&že-m- e

ce domnívat Že elektornl hlaa

Indiány pojde pro Hayes a Wbee--

ler byť i menší většinou než před
4 roky pro G ran ta Jedna otázka

jest volbou říjnovou rozhodnuta
totiž že stráni republikánské za

poeledoí dva roky blasS přibylo
a ie tedy mažeme skoro jistotou
očekává ti že státy které dávaly
před rokem 1874 rozhodni větši-

ny republikánské učiní tak letos

opit V boji volebním bude arci
pokračováno však hlavni zápas
nepochybní přenesen bude do
státa New York ten počítá ae

od obou stran mezi atáty pochyb-
né a neb lépe řečeno obě stresy
si jej vlastní A jelikož má 35

volitelských blaaS jest proto i ze

viech slátá nejd&ležitějil Oso-

bování si státu toho se strany de-

mokratické jest zcela neoprávně-
né Jeet sico pravda 2e Til ieo
zvolen byl tam před 2 roky kdy
Obio Indiána Wisoonio Michi-

gan ano t sama baita republikán-ism- u

Massachusetá většinou

50000 viak nesmíme při toru
le počet hlas 8 odevzdá

nýcb ▼ roka tom byl mnohem
menší nei di s roky dříve m ie
to byli republikáné kteří tehdy
bylí při vol bii ť neteční j ie loni
věUiua demokratické tickety by-

la tam pouze 8707 a jelikož všude
na severa ' znamenat! přir&stek
hlaaa republikánských a očekává
s že plný republikánský blaa
bode odevzdán ie bod zapotřebí
jen malý přlrflistek v onom státa

on svolí volittle republikánská
V celku neni již vice pochybnosti
Že vyhlídky na zvolení jsou pří
znivější IIyovi nei TildeaovL

lledávno přinesl "Slovan dlou

hý Článek oXXayeeovitvrd v nim
ie Haye jeeflu kftownothisg po

niyxíi j~t p--
ý llzitzi r-r- lUa

r— -

jící nýbrž řástevni pohlkkl Pii
nesl zprávu o tom ie byl Hayee
jak tt sluší a itři za čleea při
jmut a přinesl i opu lita IUj
oa datovaného (prý) 5 červe re
následujícího ťbeaku 1

"Právi jsem obdrIe!Va pai
oznamující mi ž jsem byl zvolen
za Člena valí (tečné a'liaec
Vracím svoj díly té alhaeei aa
hluboce sympathxnja jjimi zá-

sadami 0távám vál spoluobčan
IL B Hay"

I sama zuriti demokratická

Slávie prchli ia tento dopis za

smyšlénku a dovolili jme si eti-aéh- o

koíesja naeho ra východě

upozornili že J drobet překalu-pírov- al

On sice v čí-

sle nepřiznává se k tomu v Šuk

také nehájí co tvrdil v čí 416

neopakuje ten lop který Hay

(prý) paal Alianci Za to al při
náší dopis svkretářc IIayeova A

K Lee v kterémž tento dozni rá

lišta o! Amerian Aliance

a zdvořile děkvje za to 1 nomi-

nace Hayee byla Aliancí schvá-

lena Z tohoto dcpiu dovozuje
"Slovan" 2e Hsye jt knoweo-thin-j

že souh!aí se zásadami oi%i

Aliance že jest členem tl Alae- -

že žádal za přijmutí a že kat?ni
byl přijmut za člena Aby tamuto
svému tvrzeni dodal adánUré

jodstaty dopustil íkliováai do-

pisu sekretáře Ilaye pana Ie
uvádějíc překlad dopisu toho jak
následuj :

"Colambu Ohio 10 íerveoc
1H7 Drahý pane: Guv Ilaye
žádá do ťycb doznal obdrženi

vašbo váleného Itt od 7 1

9cAtilje iumisÍ ! rit%tm

Alli-t'- - a abych řekl v odtet

žejehlabor Jk ttčo tfaa to výra-
zem dlviry DailiUst prvjiti
ve státech New York Nw Jery
a Connecttcot v tlílíci votW

je stela Biuiut a v pravou doba

odoruíení budou vin diny pro

výbory n takovou pomoc a kor-

poraci jak zdi s být propiíoo
S velkou fictott AHrd E L-- k

t S Tjlerovi bos 2071 Nw
VorkM

Vo ftkotenoMti sni dopis t V

anličini nášledovni :
Cdumbus O Jaly lo l"7u —

Dear Sir : Gov Haycn desr ai

to acknowllge
t

ofyoir
valued fvor ol July 7

rf$olutinM tf the Amt rú'tt 11-(í-

and to say in reply that
he ii deeply pratified by tbi

of coaSJenc The ce

oí carryinjt th State
of New York New Jerer and
Couaectícut in the appfochiii
canvae i fully recogaised and
at the proper timereferenrea wJI
he píven you to committe Cr
such aíd and co-o- p rtion aa siaa
to b advinable Very rp-t-ful-

Alfred r~ 1 brtary
Kdežto --Slovan" uvádí 1 Ls

p-- al achvaluje uaaen Améiri- -

can AI tance sni dopis ten re
skutečnosti "v nimž přiloieuo
osnešeni American Alliane O

schvalováni baJT usnc?L lir
zásad není jediné známky viak
"Slovan" zfalšoval překlad a vlo-

žil uo něho jiný smysl jea aby e

mu hodil do krámu Kterak
onoho dopisu p I v pravím --

ho znění nikdo se zdravým rozu
mem male vyvozovali to ro vy

vozojo z nibo 'Slovan to nef
Nevidím ro má v

něm býti závadného a neb ro v

něm svědčiti má o knownothiej-tv- í

Ilsyesovlm Jak vidno při--

jmula tak zraná Amerioan Alian

ce o íeiichl zásadách a &?!-:-

guv Ilaye bezpochyby nie ni
děl uoSení v iiimi achvalaj
nominaci Hayee za presidenta--

Jako vilchni kandidáti ktelil
denně dostávají balda pochva!

ných a pochlebných dopisl kte-

réž iisti bylo by škodou a maraM

ztrátou lana otal i líny doj i

ekrtář oné Alia T nimi
nit s1ilaj i apolik te nomían-e- i

jeho schválil Tak jako htit
kandidáti s všemi aepatriiýiai

dopiy cxlevzdal IIay dopis lm
vírou sskrelářt aby en advořilý

dopis podal sdvoliřem odpovld
To jest nj patrnějším d Skaaeia
že celá Alianc byla llsyeovi
buřt aeb kdyby bvl tlra í iia by
jej Slovan rid ačiníl kdj by byl
jen dost malou váha kladl na 1a-t- o

Alianci byt by aajtti od po-vid-il

liatena vlninmctaa a

anjoB vlaatooruřai podpkL
Viak tn ani neumal oa Altatct

za hodna vlastnoračaibo podpis t
A skrtái odpověděl v obvyklé
advoiilé íbraa obvykl in alvo-řilýn- si

elovy Co v tot jt ho

t Kdyby byl brub

byt by tim mini za-

choval ♦4ř%lovaaa' roabkiot! Iy
on i twkretář i llay aa brii-áxv- -

Jediná vfeitka kMssa

lUyesovi tneioo J i }—

trz'sl a zlvcíilj Cir

Paa koSi-U- U tiC a íotg'

polalajeaVy ♦ pf%ttW
d a kasy Iok4a'i 1 Hy
kdy e přtjwati k jJt t J

dal a ta hl aikdy přňsMt atfeyl
a proto lilaf ltjJolitr2ádt paa kífy ÍM drvWt

aveenyslaá N ssy sýbrl o má

dkasovat ( aaá dokázat I

Hayee o přijwwii k dn4
ale byl přijMitt a 4kátat
te &llováaína nyla jak v

dophttf Le 4brl dSkaty aeavra-teýn- u

Paa kole + nvu
brlaou výprava} svýw čtáfS
isudkr k kurýea přIl aíí-váef- m

dpinl viak ta jisa BpoC
le dnokrmtirký kaa-lKl- át tnLt-prid-ntt- vl

Jt zářivý w

retiř 1 poxlfwl r ptvinv
Indiaay přUaf toapra?í

zi-k- wi

ohmu t#U vic asi ♦-- ni

oa Bvarje evi ltiř přl
nim o rdí aby pev

pr#cliř ahlaalt a U

přece o IIadrwkvi viedoki-zaa- i
Viak aa t eeali ixli-viní-

doptl podařei kwo-thiewm-a

vrkaosti k4iii-t-a

rpUkikiiiv al 2i

ani it iliaý skatek a wNjal
{ mwti fch- - uivr a
čl koarr a m+b co enxikroea-ni- k

le řy lyl H1
náhled oBlko aer-at- r ao kl?
k přtaríířa H4a vliva

eeylivajib% krývaliW
za jitva Aasertcaa a

majícího
K--o poli" ♦ ai-nala-

bývalfrlk k"wut!i:l
Jen ta hsky svým ?lcJla po-

ličte aa k'!C"- - J pki
kvítko Jpratí tř

Pofíitěni proti iksdiai kru-

pobitím

Ctitý an rv ít-- r

k íbo rol a k W v j
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Jak myslím panuje mezi tanke

ry jen malý rozdíl v náhledech

jaký vliv maji netytninitelné pe- -

níeeunaccným oběhem na obchod

a obecní mravnost Hlavni otázka

jest co máme iinit aby jsme Sé

vrátili k měnovému měřítka a do
cílili splátky měnou Až dosud

masímé připustit učiněno bylo
málo v tomio směru vyjma

eá-ko- n

zavazující vláda aby počala

vyměhovati svojo zelenáky za

zlato v roku 1879 Pánové nikdo

neví lépe než vy žo zákon tento

jent pouhou nickou bes dálších

rychlých kroku zákonodárných v

tomto směru Ač všichni d&viřu- -

jem v síly tohoto velkého národa
a brzké jeho zotaveni žádný z nás

nebude tak předpojatý aby jetne
očekávali Žo docílí so toho bez

potřebných zákonu Bylo nám

řečeno před několika roky od
muž& stojících vysoko v úei5 že

otázka peněžná sama ebott se

rozřeši slovem ie vrátíme se ku

tvrdé měně rychlým nezbytným

vývinem a zrSstem této zemi

Myslím žeaastancové tohoto smi- -

ru nyní připustí le směr jejich

nebyl uspokojivý a že ňutno učíš

niti ni akých kroku že třeba aby
kongres chopil so nějakého plá
nu pakli chceme vrá ti ti se ku

tvrdé měně neřeknu v roku 1879

nýbrž vůbec

Jaký plán to má býti ř Navržen

byl zcela jednoduchý' kterýl my
slím žo byl by výdatný — aby to-

tiž kongros v 'příštím zasedáni

přijmnl zákon že zeleRáky pře
stanou míti nucený oběh po 1 le-

dna 1879 a oprávnil ihned sekre
táře pokladny aby nabídnul na

výměnu za zeleháky úpisy ne-

souc! % úroku a splntitelné po
30 rokách kapitál i úrokysplatk
telné ve zlatě banky aby přinu-

ceny byly podržeti zlato kteréž
obdrži co úrok na své úpisy ulo

žené u pokladníka bankovnictví

aby bylo svobodné

Mým náhledem kterýž konven
ci na lepší uváženou podávám
jost Že dle takového neb podob
ného plánu kterýž neobsahuje
nic donucujícího placeni měnou

by se dostavilo bez yŠÍ závady na

příjmech škody obchodu neb kle
snutí cen Zeleháky nevyměněné
za dlužní úpi}% přijímané za

všeehny dluhy vyjma za tio nes

klesly by v ceně i kdyby přesta-

ly míti nucený oběh Úpisy ne-

soucí Čtyry procenta 6 rok 5 neby-

ly by tak lákavé aby ztáhíy z os

běhu jediný dolar Kterýž by k

výměně zapotřebí byl Kdyby ta-

kové úpisy nabídnuty byly před
3 roký myslím že by jsme byli

nyní blízko tvrdé měně Totoť

jest jeden plán Bude mi milopa- -
kli lepší předložen bude konven-

ci Jsem úplni jist že není při
činy obávati se že vráceni se ku
tvrdé měně jakýmkoli v npBsobem
na jakém se kongrese usnese ne-

zmenší oběh peněz aniž ochroml
obchod neb zarazí zdravé podnis
ky Na západě a nikde více nel
v mém státě panuje mínění ie
návrat ku tvrdé měni bude míti
škodlivý vliv na ceny a zvýší nes
snáze jimiž nyní trpíme Naopak
já myslím že návrat ku tvrdé mi-

ni jest zapotřebí aby vrátila se

dSvěra bea kteréž obchod vždy
vázne — že místo aby ee l&sj
zhoršily návrat důvěry by je
zlepšil — místo aby ceny klesly
lo by vstouply slovem věřím že

návrat ku tvrdé měně jest zapo-
třebí aby zem vyvázla a "bahna

malomyslnosti" do kteréhož bě-

hem posledních tří let klesala Co

potřebojem jest méně počítání „ a

více dSvěry v naše schopnosti a

prameny Zem kteráž ka obdivu

světa počala upláceli svfij dluh
za Sest měsíc-- po ukončení války
kterouž vedla po 4 roky s nevyš
rovnatelnými obětmi na jminí i ži-
votech a kteráž zalOrokfi nlsledu

jísích umenšila národní dluh o

I000vmihon6 která! spláči své
dlužní úpisy než čas ku splácení

dopadne taková zem nem&Že

předstírati chudobu za výmluvu
že nechává 400 milionu svvcb elis
bfi (zelehákS) splali tel ných na

požádání zneuctěných a v cen!

kleslých Pakli že zelenáky ne-

budou vyminřny v braku nebu-

de to proto že by Spoj St nemo-

hly je vyměnili nýbrž protože
národ nechce vláda k tomu o--

privniti
PHtomný čas jest v mnohém du

příznivý k lakové věci
Před několika roky

'
mohly "být

obavy ie by zlato plynulo se

Spoj St návratem dlužních úpi-s- fi

a Evropy kdyby jsmo po vrá-

tili k výplat! zlatem' Však nyní
není a nebude v budoucnosti žá-

dné nebezpečí Ie by se na Se' úpi-

sy z Evropy s té plíčiny vracely
Naopak lakový krok byl by
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RUSKO

Londýn 13 října
'Times" má depeši z Berlina v

níž se praví Že pověsť o odstous

peni cara opět oživuje
Rušti podáni v Rakousku a v

Německu kteří podlehaji odvo-

du byli povoláni domu
Loďstvo v Černém moři jest

připraveno dopravili 96000 mužů

ze severního na západní břeh

Vláda perská byla žádána o vý-

pomoc a poslala již část vojska
na hranice turecké (?) — Zálohy
▼ západní lásti státu jsou povolá-

ny do zbraně Část vojska po-

stoupila k severním a východním
hranicím Haliče Dvacet tisíc ko-

ní jest v ruxkém Polsku připra
veno do boje Tyto přípravy prý
jsou učiněny k zastrašení Rakous
ska a Itálie aby bea války svolíš

Ir k neodrislosti Jihodovan5

Londýn 14 řijna
Z Vidně oznamuje se že dohod-

nuli Ruska s Rakouskem o vý-

chodní otázce jest skoro jisté
"Times" praví v úvodním článku
že pak li Rusko odmítne příměří
stane se nepřítelem Kvropy --—

Berlínský dopisovatel pravi že

Itahe mysli spolčením se s Rus-

kem nabýtt též připojeni Tunisu

Londýn 16 řijna
Ruská vláda soustřeďuje armá

du na Kavkaze — Denně odebí-

rá se do Srbska na 500 dobrovol-

níku — Z Vídně se oznámuje že

vláda ruská uzavřela vypsa ti půj-
čku na 300 milionu rublu

TURECKO

Londýn 10 řijna
Z Cařihradu se oznamuje že 7

zasedání zvláštní rady bylo včera
rozhodnuto aby porta svolila ku
ieatiměsiSnímu přímili totiž až
do března 1877

Londýn 11 října
Vídenské Časopisy ohlašuji že

bývalý sultán Mu rad aemřel dne
7 října — Velkovezír zaslal sul
tána své poděkování když zvě
děl žo poslední návrh Anglicka
má býti ultimatum však nepři
jmul jeho poděkování

Londýn 12 řijna
Následujíc! jsou podmínky pod

kterými chce porta svolili k Šcsti- -

měsíčnému příměří Srbsko ne-

smi osaditi krajiny nyní osazené

tureckým yojskera Přívoz zbra-

ni a střeliva má být zakázán pří
chod ruských dobrovolníka do
Srbska má být zamezen Srbsko
a Hora nemají poskytovat! pomo
ci povstalcům v sousedních kraji
náeb PfíměH Irvati má do 18

břemal877

Londýn 14 října
Z Cařihradu we oznamuje ie na

žádost vyslance anglického sul-

tán nechal uviznití Chefketpašu
kterýž byl i ! ivním povodcem u

kratnostlv Bulharska

Španělsko
Londýn 11 října

Z Barcelony se oznamuje že
15000 molu vojska odpluje na

Kuba dne 20 tra
Madrid 11 Hina

General Martinec Gampos no
vy velitel pro ostrov Jlubu odpl
jo dne 15 t m f

NĚMECKO

Berlín 13 říjná
Vřed ni ee oznamuje ie hrahi
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SRBSKO

Bělcnrad 11 října
Dnes přibylo sem 250 Ku5

Vláda právě uzavřela smlouvu na

dodání 150000 úplných obleků

pro armádu

Ijondýn 12 října
Situace jest zapletenější než li

kdy dřivé Srbsku odmítlo na

vrheuté iestiměsícni příměří Rus-

ko zpěčuje se zaručili se že nedo
voli svým podaným přecházet! do

Srbska
Londýn 13 řijna

Z BMehrado se oznamuje že

srbské ministerstvo zavrhlo šesti-mifíln- é

příměřf jelikož by ne-

mohlo vydržet! nynější velkou
armáda a bude též nuceno pod-

porovat! četné rodiny uprchlíku
Praví se že minist Itistii telegra-
foval Černajevuaby nepovažoval
za možné že tak dlouhé přiměří
bude uzavřeno

Londýn 14 října
Z Bělehradu přichází zpráva

ie Turci na Dřině se chystají k
útoku Čtyry tisíce koní přibylo
z Ruska

Viděli 14 řijna
Žádná z velmoci ncsvolila do-

sud k přiměří požadovanému od

Turecka — Rusko odmítajíc les-timěde-

přiměří požaduje při-
měř! na šest neděl jak bylo p&

vodni navrhnuto Anglickem

Bělehrad 14 řijna
Padesát ruských dQstojnikS t

nichž mnozí zaujímali vysoká po-

stavení ve] vojsku přibylo sem
vřera

Londýn 16 řijna
Z Bělehradu se oznamuje ie

Torci překročili Dřinu a stříleli
na Ložnici vlak byli zpět zahná-
ni V Bosni jsou každodenně

srážky a povstání se znovu iíří
Turecko poslalo tam nové posily

Standard" došla depeše že

gen Komárův jest na cestě do

Petrohradu a poselstvím generála
Cerfiajeva— --V pátek přibylo 500

Ros! do Bělehradu — y tisí-

ce kozáka přibylo do Kládové
minulý týden ee 700 koni a ode-bra- li

se ihned k Deligradu Vře-

ra ořokivalo no jich opět 1000 }

ČERNÁ" JIORA

Londýn 11 října
Depeše z Dubrovníka tvrdí že

dno 9 obsadili Torci návrší Vy
okta na černohorském území

aniž by so byli aetkali a jakým
odporem Toho samého dne Muk-

la r paša dobyl řtyr černohor-

ských opevnění však dalšímu je-

ho postupováni byly poloiony
meta

Trebini 12 října
Jáoktar n4 nynf nepřetržené

spojonf Dabrovnikera Dostá-

vá mnoho sáaob přes Trebini —

Vc!:i:l Zxr-ti-- y

crkaje í j

Politické zprávy

— Cuyahcira Co Ohio v kteréž

jent mŽta Clevcland dala před 4

roky 3003 republikánské vřtli-n- y

v roku 1S74 demokraté vítě-zi- li

vétžinou 707 na ntátnl ticketé
a zvolili flffta kongresu Payne
2'10 hlay Ifton porazili toho

aaraého Payna kterýž zvolen byl
nt ticketS tvrdoinineoké vlak jna
T kongresu tmýIeni nvé zménil
větíinoa přen 8000 a tátn licke-t- a

doúhla vetiiny podobné

O nominacích countnl ticke-t-y

v Chicago % obu ntran píše
Chicago Tribune: 3iaía ne říci
vícobecně ie nřkteři kandidáti
na obou tu kelácb nejdou z ih

a 2o oobni polave
ni několika nominovaných jet
▼krzo nízké Demokratické no
minace nemohly býti horií Jíx
které x republikánských mohly
být lepM

j V minulém zasedáni kóngre-n- u

podány od demokrata jižních
žádonti o povoleni peníi na cí

vydáni neb vlastni ná- -

hrady za íkody v válce utrpěné:
Na znova vystaveni břehu řeky
Miiippt celkem 5250 000

Znova vyntaveni mostu
v Virginii 200000

Navráceni dani a ba- -

vlny 68072000
ZíUoby potřebováno
neb zmařené 1205103000

Za potřeba majetku 12051C3000
Navráceni zabavené
ho majetku

' 9000 000

Navráceni přímé dani Ó153868
eloy4lfaiia poÍuvp(tn
koutraktorQrri 850000

Neloyálním žadatel&ra
dlo odvoláni edd
3480 opraveného
tákouíku 50000

Celkem 12408851886
Mimo této HurniíUy požadavku
podáno bylo moolatvi požádat
kS ol oukrornnik& o n hradu aa
zmařeni aoiřont nb poikozeni
majetku bihem války za záoby
odebraná vojskem bavlnu a jiné
jtnlnf a jiné rMliřné požadavky
onnáiejíci celkem 47 0500 tak
le celá uma kterou bývali rebe-

lovi požaduji a od Tildena a de-

mokratického kongresa obdržeti
douftjí cbnisí 2J93 C22386 Zví- -

tézíli etntna demokratická bud
to viteaatvítn Spojeného jihu"
budou ji Lané p3t vůdci demokra-
cie Jako byli nituy od nepaoitna
Jihani budí u v láj nou ti íborern

eikonodirtým a jsou odhodlání

roIaJoTati aby cver nahradil

jim atpoa Udtecoe ttráty které!
voa vlastni vinou utrpěli

ViUiaa pro gevernwra d
mokrala Williams r Indiána' oh-
nili die úředního aouítu' 5rí94
OíUtní statni úřednici jsou tél
podobnými vitiinami zvoleni Ze
třinácti tleno kongresu novi iro-lanýc- h

joat 9 repablikáoi m 4 de-

mokrat T legialatuře ntji re--
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