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Ii —
vržené dvoumešíČní příměří s tou

Nejnovější z Evropy

sulat v Chicago

Ikeffx! aákelika etavy za
vřelé přirl kré jej tím v to

pfcktapj le aektr4 bmvív

(hUvB tvljit lilwtfloký

Stata) př#Jiav jj hl4i e

obrma ptitiké otJ-i-i a op
ltěatr JÍ a íraka

pll aalije —

kdelto proti v a let aW d- - saa!i v

těebt du#%h é{aéh akUsaáai

a bodon potrestáni dle vojenské-
ho zákona — V Sarragossa Lo-gro- ns

Bilbao a Santander byli
íéž mnOzí republikáné uvěztěni
Té 1 býío právě vydáno provdáni
nimž se obmezuje nekatolická bo-

hoslužba jen na kaple a hřbitovy
Tél předpisuje že nekatolické

Školy mají býti pod bezprostřed-
ní dohlídkou vlády a učitelé maji

být! rození $panělové akademi-

ckým vzděláním

Londýn 25 října
Z Sfadridu so oznamuje že mi-

nistr rahraničných záležitostí na-rrh- nle

abr uzavřenu byla se

liti k íesti týdnímu příměří ie

potvrzuje věak chceáby velmoci

se zavázaly za prodloužení pří-

měří pakli že se vyjednávání v

té době neukončí

Ijondýn 27 řijna
Ruské obrněné loďstvo přezi-muj- o

v tnoři středozemním aby T

pádu potřeby bylo připraveno

Londýn 28 října
Vídenský dopisovatel "Times"

H-rd-ť Že tdtnace vzala náhle neo

čekávaný obrat llusko ve ítvř-te- k

oznámilo velmocím že nemá

námitky proti tomn aby připoje-
na byla k návrhu na

pliměři I výminka Že přiměří ee

prodloužili mCŽe budeli vyjedná-

vání toho vyžadovat Myslí se

pÍ4 a brkl ebasvt Laci
iuMtvýstti Dekrmlij lCataě

Iuelt a aárad! ff-]-- Stáli aiei

lfc ly dvaantkrae v i a FWa--

yUar ii itiUa-- I ai aai
ředUviri k4ti jaké by ky-- j

W w m m - mm —— —

lirJ tik A irtl lil děr í

kratká Mnu vytp a p ?

Kbaaáaim ařduKv cw vikf i

íI praý Jkb 4rav }

rado ak!éioti io 4a kry %
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v

poctivých úřaďolkt kdekoliv j
nalezne a ie jediným měřítkem

jeho při doasováat úřadntkt
bnde schopnost ba ohled na

politické přesvědčeni Tiklen sli-

buje ie odstraní irher chC

schopné a neb neschopné a doa
dí na jich místa jiné či ti jief
nechť jo to ji Členové Tastany
a neb bývalí rebelovi budou Ment

schopni lidé? MS Je zato ráčit
ie bědou saruf ]octirci Imt
mnohém nezmý'' svlálti když
nebude tak mnďo brát ©hlede

na schopnosti jako na politické

přesvědčeni? Ani tninuloet stra-

ny demokrat ké ani oobnot
Tildenova ne ravEejí aáe k ji

Ie by porulenost pod vládou

demokratickou se umenši! spíše
nechá se očekávali Ie by avět-Šil- a

_____mmm___
Foolodiii slovo OHAHA BREWERY

{O M A U S K Ý T I V O V A U i

sos lín j± TjXsxes

rítj lmťL sasssaa majitel

Velká iio ntř]!ej4i!ii lelika t21t jjÍh-4o- v ka
4hfU mí i j rx iillr a ve=ei

podmínkou Se se mfiŽe dvakráte

idy fca % tfdnS prodlužovat!'
pakli že so dohodnuti nedocílí

Taktéž jest vyjednáno že má

ihned nepřátelství přeiotati v Srb-

sko líoře Bosně i Hercegovině
a byly na bojiště poslány komise

aby vyznačily hranice mezi boju-

jícími voji Žvláitní depeše
"Asv" z Bělehradu oznamuje
že z 1000 Run8 kteří před D'unU

sem bojovali padlo 700 Turecká
baterie střílí z výíin D'tini8u na

opevnění Deligradská

ČERNÁ HORA

Dubrovnik 26 října
Černohorci překazili spojení

Moktara paši s Trobíní a obsadili

NikŠiče Y noře panuje velká
bída vzdor zdaru zbraní černo--

borcO jelikož ronsí podporovati
velký počet uprchlík!!

Dubrovnik 2? řijna
Vojenské operace Derviše paši

na jižních hranicích Černé Hory
se nezdařily a jelikož zima nasta-- l

iest rřínucén ustáli vo vilce a I

odebrat! se do zimního ležení I

Armáda jeho jest úplně demorali J

sovaná Katoličtí Albáncové I

kteří dosud a Turky proti Černo- -
I

nore Srn válčili odebrali se domu
vezmouce sebou zbratí kterouž I

jim byli Turci poskytli AsiaíŠtl
dobrovolníci taktéž žádali aby
hyli propuštěni Muktar pa?a I

zamýšlí ztáhnoutí v brzká sbory
své do Trebině Roviny kolem

TrebinS jsou úplně pod vodou

Dubrovnik 28 řijna
Derviš pní a odtáhnul z Podgo- -

rice za Palatku Vzdání se Me

dunu ČernohorcBm zpSsobilo sil

né hnutí v Albánsko Černohorci

propustili albánské zajatce na
svobodu

Dubrovnik 30 íijna
Muktar paša vyslal oddělení

Turka prfismykem dužkým
(kdež minulého jara Turci straš
nou porážku utržili Pozn red)
ku zásobení NikŠičS

RAKOUSKO
— IndriuJL října-- ™

"Standardu" se oznamuje že

Uherský ministr Tisza bezpochy
by odstoupí jelikož náhledy jeho J

o východní otázce nesrovnávají
se a náhledy ministra rakouské--
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F OVCňÁH
Nfvui Swkt 4NavaM-- aX
Výrekky 4n%%ic t a SMrtvs klie

ho Andráliho — Uherský mini- - I tí Tak tak tedy strana demo-st- r

války oznámil finančníma vý-- 1 kratičká vedena bude hloučkem

Republikánská konvence pro-

ti Hitchcockovská v Omaha přij-

ímala následující uzavřeni :

Jelikol P W Hitcbcock byl

Teřejne obviněn U tiskal místa
svého v Senátu podplacením —

kteřížto obvinění okolnosti po-

tvrzují a nikdy nebylo zvráceno

ani upřeno a

Jelikož Senátora Hitchcocka

úřední řinodt ohledné dodateční-h- o

platu (back aalary grab) a ob-

sazování úřadiV lidmi notoricky
koruptnlmi a neschopnými přinó-s'- o

strnnS republikánské pokoře-
ní a zahanbení proto
UsneScno ie kandidátSra legi

slatury nyní zvoleným touto kon-

venci dává se tímto navedení aby

odporovali znovuzvolení P Tf
!

Hitchcocka svými hlasy a vlivem
za všech okvlnostf

[ Demokratická konvence v:
Salině Co nominovala následují-- !

cí ticketn : za senátora Col Vie

Vifquain ta representanty T B

Parker Jas McCreedy G IT

Tracy Za komiara W Wilda
Jak videti z toho schválila řá- -

Htořně demokratická konvence!

nominni i iolf fiáckou Vzala to-- '
tiž tři ki1idáty z tickety zelo
nácké řtvrtého Tracy kterýž po-

staven byl ra celeRácké tickelé
za senátora postavila za repre-
sentanta a

a nominovala Viotor

Yiíquaina na místo jeho Patrno
ie to uzavřena koruptni smluva

Tracy neměl naději na senátor-stv- f

spokojil se s representan-ství- m

a postoupil místo Vifqu i no-v-i

Jak jii po více let hraje de- -

raokracie v Salině Co opět oby-

čejnou komedii a schovává se za
Jiné jméno Před 3 roky byla to
Proti monopolistická před 2 ro

ky NeodviIá loni Farmářská
reforma letos zeleftácká ticketa
kterou vždy demokracie napřed
svými pleticbáH nominovali
nechá a pak schválí Byť
by se viak demokracie za

jiné jméno schovávala přec po-

každé kopyto a roh)' vykukují
Tento Vifijuain kterýž od ÍUté

neposkvrněné demokracie nom
novan ovi znam iet ronovvm %

aiich krajanů a! snad ne víech-í- m

Jet to ten samv Tltuuin
terýi kaž lý rok skoro byl kan
idátera pro nějaký úřad ten pa

rný Viiquin který když slavný
rajanjeho Rochefort jenž ctěn

jest po světě celém uprchnul z

trestnických osad francouzských
am jej vlfda zavěsti dala uve- -

ejnil o něm o slavném krajanu
vém jemuž není hoden prováz
ků u obuvi jeho rozvázali hano

pia t SalQs Co Post jen proto
ponSvadi RochefWt není věřícím
katolíkem Jest to ten samý Vif--

quin kterýi jna demokrat korop- -

ními prostředky dopálil fiřadu

Spoj StátQ za řež se nyní hodlá
odměnit! pakli do senátu zvolen
bude LIadu Spoj StátQ dosáhl

pouze pomocí Hitchcocka a hla
soval by pro něho kdyby zvolen

byl Jíle ta Fiatá neporuiená
demokracie a postavila si v celo

tickety kandidáta kterýž by
sloužil koruptním zájmQtn Hitch
cocka Varujeme krajany taměj
ší před ním jelikož přesvědčeni
jsme že jet jedním z nejhoriích
demagoga a lidí prodejných

Evropské Telegramy

RUSKO

Londýn 24 řijna
Z Bukarelti se oznamuje že ve

schCzi vyslancS v Cařibradě gen

Ignatěv (vyslanec ruský) prqhUl
sil Se porta musí ihned svoliti k

přiměří a ie ostatní požadavky
Ruska odevzdány budou k urov-

náni poradě velmoci při kteréi
Turecko nebude zastoupeno Vel

moci rozhodnou též o dosahu
slov 4autonomie" a "záruky"
(Totiž ustanovit! maji jak dal
ko sáhati má neodvisloet krajin
slovanských a jaké záruky porl a
za provedeni oprav podá)

Londýn 25 října
-- říms" má depeši z Vídně v

kteréž se praví ie Turecko osvěd
řilo zvou ochota k přijmutí pří
měří lestitýdného pakli ie bode

odporučeno ostatními mocnostmi
Z Cařibrada přichází zprávy pří
znivé míru což jest následkem

nenadálého obratu v chování se
Gen Ingnatéva kterýi jedná
mnohem smířlivěji Poslední dny
nebylo Žádných známek ie by
Raško chtělo vyvolali srážku
Naopak odpírá veikeré podobné
úmysly Kdežto v Caři hradu vy
hiiží postavení lépe přede jest
znamenali ie Rusko připravuje
kol Turecka železný kruh kterýi
se rychle a stále těsněji svírá
Přátelské poměry mezi Srbskem
a Cerooa Iioroa kteréi byly po
někud otřeseny opět vrátili a
kníže Ntkita slíbil Srbska že ne
azavfe žádné příměří kteréž by
sáhalo přes nový rok

Londýn 26 řijna

llavaalké kv a k

Petrohrad 31 Kina
tnešnt Ařadnl lUt přináší zprá

vu le frn Isnatěvu (ruskému
i

Íoianci
v Turecku) na řízeno

od po rty aby d

4!( hoJiu plij mul nabízené pří
miř zamaverí ntpíátelství ji-

nak bude zrušeno diplomatické
upíjení moři líukem a Tureckem

Ijjnatev opustí Catihrad

Vldeh 81 října
"Poli Corr" praví Že požadt

vek RaeVa thy Turecku bos od

klada pii:n'i příměří vyvolán
byl ] oi vlnimi uUIotmi v Srl-sk- u

a rak a té příčiny že Turei ko
v boji pokrajuje ač o o mír rá

Londýn 31 lijna
"TimcB má depvši z Paříže v

níl se praví že na jisto bude do
48 hodin přiměří úředně prolila
ieno — Z Paračina oxnamnje ne

"New" že Černajev měl rotrulu-v- u

a kníietem Milanem a Ž kní-

že mi chuť odstoupili (!)

Londýn 1 listop
'Standardu no z Bělehradu

oznamuje 2 {ten byl na ulitích
rozkaz povolávající viechnj
zdravé mule do boje Turci ne

mají protřcdk& dopravních a
mohou tedy jen pomalu potujo-vat- i

ZJéi'iií kteréž naitalo po
zprávě o pádu P'anie ustoupilo
zvýiené čínowti a odhodlání véti
válku na dáU Ministr Ristič vy
jádřil se dnes v rozmluvě ie I'u
ni není ještě celým Srbskem a Je
vláda jest odhodiána tápáni ti až
do konce byť i celá Evropa Srb-itk- o

oputila

Politické zprávy

j Úředníci pokladny Spoj Stá
ta chtěli zavéti žalobu proti TiU
denovi pro nrzaplacetií poviných
daní z přijmu v letech od lS62do
1H70 vak d&katy nachází se v

rukou Tildenových přátel a ti
nechtí je ářa Í3m propůjčili Bez-

pochyby zakročí se sou ině o vy-

dání iJSkazS třel

Elmer Wahhurn náčelník

lajné pohne pokladny Spoj St

byl požádán Grantem aby ae po
dekoval Wahhurn oderřel to
ho učinili a praví Ie mohou jej
sesadili pakli ehtf on 4ru že e
viak nepoděkuje Praví se že

Grant nyl( Že bylo proti němu
ve Washington spiknutí v než i

Wanhburn zapleten byl a proto
jeho poděkování iŽ-uluj- i NVash-bur- n

byl ďdrýin úředníkem a so-tv- a

by se jeho mí!o ne halo lep
lira nahradit

R M T Hunte- - bývalý rebel-ak- ý

sekretář váU má ptán jak
by so měli zaplatili jibanSm otro-

ci a jiné škody aniž by se Čtrná-

ctý amendement poruíil Vláda

totil má zapfijřili bývalým otros
kář3m 400000((0 dol bez úrok 6

a bezpochyby nm velnou oplátku
Tak vida Vláda jent doud veli

Jiim dlužníkem a má k v5!i

ilitn baronSm Máti věřitelem

Pročpak chtěl jih válku? kdo
chce kam pomozme rnu tam !

j Před :% bury Charletton
aké po!u někclika knč-Im- i a

předsedy bankfi vydali provolá-
ní r něni popírají ie by v které
cáftti atálu Jižní Karoliny byly
nepokoje A ti tírdi vuíi vrai- -

dim urocení a 'epokojaru ▼ Ham

bargu Ellento Aiken a jinde
vfifi tomu Že republikánaké acho- -

ie byly ozbrojenými tlupami ro

žehnány a mnohé krůt no ti epá

thány rzdor tomu ie ▼ pohled
nich nepokojích iami běloii Žáda
li za ochranu

II Z New Yorku přichází aprái
▼y o přípravách jaké demokraté
tam konají ku provedení obrov- -

akveh podvodů volebních Jak
známo vyznají ae v tom demo

kra té New Yorku velmi dobře

Jil po několikráte nabyli tam

věliinu nouze podvodem tak že

▼ roku 1SGS Greeley pohnut byl
ku napánl otevřeného listu TiU

denovi v netuž jej z podvodS vo

lebních vinní Demokraté pocí

nijl býtí desperátnl Védí dobře

ie bez New Yorku jsou na dobro
ztraceni a proto zamýili zvítězili
tam za každou cena a jakýmko
liv ap&Aobem

Tilden psal předaedovi demo

kralického státního výboru list
▼ nimi uiilťuie 2e voličové ne

potřebuji chovat obavy Že by by

ly povoleny a neb zaplaceny jak
náhrady jihan&ra za ikody uSině

né ve válce dokud bude od preai
deatem jelikož by každý takov
zákon vetoval Tento dopia jeho
jeat pozoruhodným Předné při
znává Tilden nepřímo že jih bu

de a chce požadovat! náhrad Za

druhé nestálo by zaplaceni náhrad
nic jiného v cestí nei alib veta

Tenova To jeat vlak jen pou
a slib na jehož splnění nem&Io

me se spoléhat Tilden neoevSd

l te co pravdomluvný ani pod

přísahou a mimo to jest dobr

advokát aby i ten slib obejiti do

Tedi "Scbopnott t obcházen i zá

0i čklvti 1 volby hjtoá
jako zmtt„ k povod#?
traa rp b 1 ká ka pokhl a

nyj- - povreha eskék A-vš-

aeetalo iUpabhkáal ert-ka- li

ápěehm al avkáva-aý- m

1 T ladiaa mile a jei!
doíd v kl fU2ulaýchv
Nabyt }em T politxklss aáp
zkaBotUl a a? aiaik
chován přel pve4 p?viJ-t- t

ie příltí pridat bale # aa-aýv- at

KatkrKrd B IlayM řr-roct- vf

1 všiekai Něa píal
a ba straa TíMv mp'
silo Ohio dalo RvSeaeckorepab
káaaké votam maoheaa :f4il

1 t nk přl tim StAovik
které ayoť zaeí&áoa jt totil !

jaké hájil Jílv : Jaa řV

čau nzávLIýjal vily aa p#v-aoe- ť

avoji povalava! tyatarovati
proti taovaÍRit škodaýsi a

podporovati propě#eJs arhíi
té tub oeé atraeě p3vo4 via'
Nevířím V eomy{avl jakékoli
traay Straay :o Wkové

kle rým by tí%l — klaaětt pa
©elý li vet v!} — eay t

avilnřj k d í!ýifb
veř-]nýr- Jtli sírasa
některá &cie tkaf é íedrsije aa-'be-je

podpory ali pfci
ai TTtpvTau

atris-- repabiikimaké

joa : l riaJfct píltii která

t záitito cti aáreda a X5Vi#- -

aias dobré ralai aUtr tř
ratro l a tvýU&t tUVbv- -

ta země : i rma CIaí
šiaerie k vy kllteel korvp a le-

pí! rMr salby cnlI k

avfiai rtcli pvíitjck- -

Itvila S Pvttšíěai pfiv MNh

otai K rrvvá iiaira
Lákoal tiI vietnecneho
mim a bratrkč&- - sáiei ce-

llW &áruJ v'kÍAla a
!

Prm!avtm pae
dvoa etálkách

V tre ozývají etky
!

i{iiat4
l-- y a tak t2 i pri i

wví% „ tin%ti toire a es-i--

élA!ík prá pro dllaíky NIre-- }
M tras veLá áUvsě p

!1 111
V--

T "rtnht ea!a # irl Nr
prvé mi m paU híiy aJa

Prativaíet křlf : Via toht
lií i ilr ililr Ji

Bkljr vahal !mia trat
tray Tílat ao-Jpo-

k l I- -' aJ a í
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Spoj Státy smlouva na vydání
zločinců — Osmnáct jenerálS a

108 jiných osob zaplet4ných v od-

krytém spiknutí bylo uvězněno

Sdo póvodo ?

Kdykoliv poukáže se demokra- -

t&m nato ie strana demokratická
byla svého Času nejkoruptnějíí co

jich kdy ve Spoj Státech bylo

pozvednou i hned pokřik že jsou
to staré věci vzdor torna že

jde a demokracií ta samá Tam

tnany která a ní od jkkživa cbo

dívala to samé votnm irské kte
ré bylo její baštou ten samý fpo
jený jih "Solid south" kterýž od

jakživa bvl vfidcem jejich a při
tom nadýmá so těch pár liberálí
kteří buď ze slepoty buď a oob- -

nich prospěchu jí ae drží a křičí

plným hrdlem my my tu stranu

povedeme Zároveň však stále

štemuji své nástroje podle noty

republikánské Grant Grant
Grantovci ukřižuj 1 vzdor torno
že to jsou též "staré věci o ja
kýchž sami slyšet nechtí vzdor
tomu že většina liberál& opět ru

ka v ruce se stranou republikán
skou jde že Bnstow Curtis Bry-an- t

White Nordhoff Šure a tisí-

ce vynikajících vlastenčil a po--

ctivcfl amerických se spojilo a
a

utvořilo ve straně nepublikánké
bašta poctivostí porazilo ve Wi

se
consině Carpentera v MaMsacha-set- s

Butlera zde v Nebrance bo

juje proti llitchcockovi a jinde
fMi! im IrAraiitmf m —'

stále ta demokracie tvrdí že stra
na repub!ikánskápak li Hayea ba- -

de zvolen kontrolována bude bloa

čkem koruptionistS s kterýmiž ve
de boj a kteréž ze řad svých mý

poctivců a strana republikánská
hloučkem koruptioniatí A což

tomu budou říkat ruay Too

thin ! Too thin

Hlasovat pro změnu

Často slyšíme vyslovené náhle

dy že jest zapotřebí změny a Že

změna docílí se jistšj a d Skladněji
zvolením Tildeha nei Hayese
Za hlavní dfivoJ proč změna

nevyhnutelně jest potřebná uvádí
se ie poslední doby zahnízdilo se

tolik korupce v republikánské
administraci že nevyhnutelně
jest vyklizeni a úplná změna po
třebí Demokratické listy časem

tvrdí ie nebylo nikdy více ko

rupce ve vládě nel za aprávy de- -

mnVrulií-t- f A_ Jfutili ale mluv— i
prsrda i podaU mno přeJ Dxko

ikanes{ci ubo)ka ř(lic vzatých
z úřadních listin ve Washingtonu
z kterých jasně vysvítalo že za

republikánské správy bylo a jest
méně podvodu a zpronevěření v

úřadnictvu a nebude na škodu

pakli le o předmětu tom znova

promluvíme Ze zprávy vyhoto- -

vené dle nzavřeni senátu a úřed- -

ně ohlášené obnášely ztráty vše

mi eposoby utrpěné za rozdílných
administrací od nasbingtona al
do 1 července 1870 na katdýcb
10nA dolarů iak následoie :

7trá!na
Administrace každ $1000

George Washingtop -- t 2T2
john Adams

Thomas Jefferson 275
Jame Madison 416

jaroe9 Monroe S5S

vrtk„ o Adama— 49
Andrew Jackeon 7JS2

Martin Van Buren 1L71

Harrison a Trler 2 640

J K Polk 408

Tayler a Fillmoro 419

Franklin Pierce S56

James Buchanan 38 J

Abraham Lincoln 07Í
Andrew Johnson 057
U S Grant f9 do 73 040
U 8 Grant 73 do 76 026
Tu viděti patrně ie aa vlády

republikánské událo 'se mnohem

méně podvodů nel aa vlády de-

mokratické a nel vůbec kdykoliv
před tím a ptáme se všech těch

kdo samýill vrhnouti hla5 svých

pro stranu demokratickou pakli
Je očekávají imšna k lepšíma

kdy i odevzdána bud správa
vlády pásledovnlk&m Tildena
Guv Hayea ve svém přijímacím
listu kládo na to váha ie přiginí

Nežli příští Čísío rok rok a Zá-

padu dojde čtenáře naie rozhod-

nuto bode již o tom ktré s ©boa

tran svěřena b-l- e vláda Hpoj

Státíl pro příští čtyry roky roz-

hodnuto bade tdIi dSvěřeje ná-

rod více oné po opravách balíci

části strany kteráž zachovala

unii tuto a neb té straně která]
roztržení unie této hledala Roz-

hodnuto bude zda hlavou národa

tohoto pro příltí ítyry roky ml

ýli mul karaktent ryzího a či

stého tnoi na jehož jméně a p©%

věsti nelpí ani poskvrny viny ba a

aní podezření mul bezúhonný a

poctivý jemu! aní bhera d!oh#--

ho volebního bje protivnic jeho
nebyli to a právem ničeho vy
tknout! a neb mol kterti celý

sv8j život věnoval politickému
hooectvf a šmejdím kterýi eob- -

Roje vše to eo se stran repatdi--

káraké za vlády Grantový před-- 1

hazoTalo a vvttkalv Rozhodne

e zdali voličové prohUdU a
znali 1 ve stran? repablikáBké

jeví se patrn} snaha po opravách
Tymýtěrd korepce kdlto stra- -

na Jemokratlcká přáteli a spjJ J

s nejhorŠlroi livly strany rP- -

blikánkéaby ony poctívá snahy
utlumila a porazila BJhefs po--

řatěji přt!elitot pkáaU k

karakterSm ořoa kandidáti a je
jich rainuloatí ku snahám traa
©tvío a nehybně le čtenářové

naš se jii roahodl projede aeb

druhou strana pro j i noho neb J

druhého kandidáta a j1m
věc chceme xor# jeitě dne poa- -

kátati Jsou někteřf voličové

kteří přejí i zteřno imisi za

kaldou cenu Chti a poladejí
změnu k lepšímu Nl takovým
pravíme le změna k leplím na--1

dejJe en tehdy kdy av l Je I

republikánký kandidát Hayee a
ním přijdou k pltnot aa-a- dy

nira vyslovené v jeh přijímali
litmě a k veaiu vlády n+j&tilov

nřjíl jeho spolapracovaíci aa poli

opravy jako Bntow Hoar Car
tis a podobní Ct m31eme cčká--
vati opravy od Tildena který!
po celý život svfij neprojevil jedi
né opravní myšlenky a eeačiail

jeliného opravního krok a dok ad

nevznikla v nJmwttlffUiťmo-C- l
se tdce prví'detké h— ? Či

snad od iho spencuTammany
pojeneno jiuu orrwey a p- -

i
doontco imoKrai aemoaoa i

opříti le kolem Hayeee řaal se

nejlepší livly strany repablikáe
ké a kolem Tudna nejborti tt--

vly strany demokraUkl kterl 1
arci budou míti vliv aa presi-

denta Největii nebezpečí které
národa hrozí jeet arci od Spoje- -

Ikn tn Plcti 1 tt r--Jii I

vivrj--
—

m~j (
— 1

ae pro Tildena celý jih jistý a máli

naději v některých severních t- -l

t ech jak dopadlo by te ▼ badoe-rnoe-ti

kdyby vliv átedaieký bfl
ve proer4ch tranr demokrati
cké ? Pak mimo spojeného %hm

mohla by strana demokratická

vldyjitotopítaUeaviecny
aUty aevemt kterěl J ayal
pochybné a veškeré roaho4a re--

pablikáek státy eiaiy ty e po-

chybnými Fak nabyla by strana

demokratická moci oaromne a
neobraesené a k! by ▼

rozbnjtti konpce ▼ míře nikdy
netušené neboť byla by vědoma

I avé sily moci a aepřeeaeliiel- -

nosti A pročel varujte před
takovýmito možnými následky
svolení Tildena a připomínajíce
opětné snahy repbHkánk4 stra-

ny o oprava v sob samé odpo-

roučíme {tenářSm nalim republi-
kánsko lícketu nayeae a Tkee-ler-a

doufám ie v jHltím Hal

budeme moci oznámili 1 rvoleai

jou aby po příští 4 roky nealt

prápor Jednoty a opravy

Šerc o tlutscL

Minulou soboto odbývala

2o Rusko snaží se odvrátiti pode
zření Evropy že by ono míru v

cestě stálo

SRBSKO

Londýn 26 řijna
"Standartu" so telegrafuje z

Bělehradu ve středu večer ie
Turci dobyli Doboviště a postu-

pují po obou březích Moravy Po la

celý den bojováno v okolí Deli- -

gradu — Bělehradský dopisova
tel Tinits tvrdí že mezi Paračí- -

nem a Deligradem a v horách ko
lem Zajčáru jo 11000 mužS žen

děti skoro nahých a hladem

zmírajících
Bělehrad 26 řijna

Gen Novcselov iádal pesily

pro armádu Ibarskou a plukov-nf- k

Becker byl mu k pomoci a

oddělením vojska odeslán — V

úterý snaiili se Turci proraziti
řady armády iburské byli vSak
a velkými ztrátami odraženi

Bělebrad 27 října
Ministr války Nikolič stěžoval

gen Čerhajevu na některé pře-

stupky ruských dobrovolníka a
žádal jej aby opakováni ee tako-

vých přestupků zakázal jinak Že

bude nucen vésti stížnost n cara
Tím cítil se Černajev uražen a
žádal knížete Milana o sesazení
Nikoliče Kabinetní rada byla
následkem toho svolána v kteréž
vlak ministr Ritič podporoval
Nikoliče a prohlásil ie celé

taktéž smýSH a pakli
Nikolič bude sesazen že celé mi-

nisterstvo odxtoupí Ministr vni-

tra odebral se později do Deli-grad- u

aby záležitost ta urovnal
viak Nikolič zaslal knížeti svojí
reHignaci
Gen Dok torov vzdal se své dů-

stojnosti co yelitel Hábu a usta-

noven byl velitelem armády
Gen Protič nastoupil na

jeho místo —

t Londýn SO října
Z Bělehradu se oznamuje že

Čerhajev nařídil obyvatelstvu
Deligradn aby se vystěhovalo
Očitý svědek který právě přisel
z Deligradn praví Že postavení
armády Černajeva jest jak násle-

duje Střed armády pod Depra- -

tovičera má osazené výšiny D'u-nik- é

pravé křidlo pod Horvato- -

vičem stojí za Siljegovacera a levé

křidlo pod Popovičera jest v Ale--

xinaci uelicem armaoa eroska

jest ▼ choulostivém postavení —

Z Bělehradu se 'Standardu1 tele-

grafuje žé ČerRajev spadnul z

koně a poranil se tak že je na
8žko upoután — Stav armády
srbské jest Špatný k nepopsání
Žádná moc vojenská prý nezkusi- -

a tolik od útěku z Moskvy

(Poz red Standard jest příznivý
TarkSm a zprávy z toho prame
ne přicházející musí se vždy po-

važovali za částečné pakli ne

zcela lživé)
Bělehrad 30 října

V včerejší bitvé Turci dobyli
Dunis po velképorážceSrb&Čerha
jevová armáda j st tím rozdělena

ve dvé Uorvatovičovo oddělení

ztáhlo se ku Kruievaci V Běle

hradu panuje velký postrach —

O podrobnostech boje došly ná-

sledující zprávy: Když Turci

podnikli útok na výšiny D'untské
dSlostřelstvo srbské jsouc pohni- -

váno nad ponižujícím vystupová-
ním Černajeva odepřelo zúčast-ni- ti

ee v boji a opustilo svá posta
vení čími levé křídlo bylo od

armády odříznuto Po pádu
D'unise Černajev se Štábem svým
a částí armády couvnul až k Ra- -

gani v šal--' vrátil se opět k Deli-

gradn S rllorvatovičfi bojoval
po nějakou dobu viak musil před
přesilou tureckou ucouvnouti ku
Kruievaci V postaveni kteréi
zaujal nebude mu možno ee udr
ieti

Londýn 30 října
Bělehradská depeše od 1 hod a

půlnoci v pondělí oznamuje že
Kartsov ruský diplomatický jed-

natel t Bělehradě na žádost kní-

žete Milana zaslal k ruskému
dvoru telegram iádaje aby bylo
gen IgnaiěvuQvysIanci v Cařibra-

dě) nařízeno vyjednat! Šestitýdnt
příměří a pakli Se to au nezdaří

aby Rusko ve prospěch Srbska
zakročilo Peptie s Cařibrada
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boru ie v pádu potřeby 217000

mužli obrany-muž- e býti mobiliso- -
i

váno v osmi dnech — " Time$
v redakčním Článku praví : Pou
ze úplný mír a oživeni obchodu!

zachrání Rakousko od finanční

katastrofy
Pešť 24 října

Zde panuje velké rozčilení a

nepřátelství proti Rusku Pakli
Rusko počne válku bude Rakou

sku těžko zachovati neutralitu

Londýn 27 řijna
Z Vídně se oznamuje že kníio

Auersberg předseda říšské rady

odpovídaje radí na otázky ozná

mil že snahy Rakouska byly
především ndržeti mír A proto

jou nepravé veškeré doměnky
že by bylo chtělo nabýli jakého
území Hrabě Andráši řídil se

i 1 1 x ~ I

pouze rropeciu ™
vsa prp7 uvu
rodností I na dále bude so ena

žit o udržení míru a zlepšení po
měrů křesťanů tureckých

ŘECKO

Atheny 25 řijna
Pojednávání v zákonodárství o j

otázce východní odloženo až do I

30 října až se král domu navrátí J

NĚMECKO J

lierlln Z rijnz

upine zprávy o voioacn uo ris- -

ského sněmu vykazují že bylo
zvoleno liberálů 117 členů stře--

du ge progresiomstQ 60 Hon

ervativcfi 70} Poláků 15 Prti- -

culari8tů5a nepřiznkvajících
k žádné straně 14 Výsledek
tento nezmění dosavádií politi- -

cké postavení říšské rady

TURECKO

Paříž 25 řijna
Právě přišla zpráva ie turecký

konsul v Tiflisu (v aniatakém Ra

šku) byl i ee žeuou zavražděn

RUMUNSKO

Bukareiť 26 řijna
Zákonodárstvo Rumunska svo-

láno jest k zasedání na den 2 li-

stopadu

ŠPANfaSKO

Madrid 24 října!
Ůřadní prohlášeni bylo zde vy-dán-

ov

němž zatracuje se spiknuti
a osnované povstání jehož pS
vodci jsou Rais Zoriila a N Sal- -

meron V prohlášení so praví
Že Čtyři jenerálové Mcrclo Arey

:#:) v urvare Vliy
vetkém v i Mra

Zrn vie aSsi: trmZL

Scairvi soudce a

teítjaý nOTAR
DiWpr ipy % áradai epi§r
všíu drak m vy

tátovi
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v4'# St CAIT

valoá achCxe repablikáal hlv4
NěmeS v velkém aáta Cooper-v- a

4tat který byl delovaá
namačkátt Suru TyUpít co

hlavní lelaík Ptjat byl b%m

S3ia£ v 4wo
viedey araVw v ier kr

4pa4 pwktfců Sávkr va

Vs) 4k ai v v % i Zl tm ti
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