
V

V

á A ~J± 3Trjo
TÝDENNÍK POLITICKÝ PO UÓNÝ A' ZÁBAVNÝ

Majitel: EDWARD ROSE VATER Předplatné ročni 1220 I s poitovni zásilkou RíiUtjr: iXt ECS1C3Y

ROČNÍK V 0 M A H A H E B DNE 9 LISTOPADU 1876 CtSLO 27

právu jo se na vše možné pády
Úřadníci ruští kteří až dosud

úzkostlivě zapírali vojenské pří-

pravy nyní tvrdí že celá armida

jest připravena do války
VOLBA!

MASSACHUSETTS

Zprávy z 332 townř což jest z

celého státu vyjma 8 townfi ozna-

mují pro llayese 143712 pro
Til-do- na

105535

IOWA

Zprávy ze 30 county oblalnjí

lidnatosti tareckých porotirK
slovem že nastane náprava v hla-

vě i údech celé řilo osmaaské

Vysoká Porta jíl bylo t#K4a

připomenuto že jen pod toato vý-

minkou bude od velmoci uzeáaa
a chráněna aiviza! arciť k
všemu a to sliby co nejIavaějf-m- i

A ejhle! ze vWh těch slibfi a
zivazkfi nedoJre!i jJieVK
P řala ta oad íítt pokay s ja-ký-

zitupite!?tvy ale brzo
znal svět jak to mínila do oprav-dy-:

lovila renegity kspova
la zrádce a ty vydávala za zá-

stupce křesťan v Což diva že
tito byli horši samého Turka což

diva že ty "smíšené koraie"" brzy
samým Turkfira byly ku smíchá
kdežto křesťané muM-l-i zlořečili
tomuto podvodu jímž byli týráni
! hanobeni cároveK A za nijaký

im)l dshrv2njm 4tv2sa Jm kasR k?rf ťcal Čre4
ráčil tak Uké baptíbvbT fl--1 VrrhT v'_i !3aV aaVyl sl pw4
si-- Sya jW J H Lkk po la- - ( prsá a vyJriavaa
doval t a !mtUtrat9rl aby aaa

'
) l kl hy s laa vf Isvevatfi a-ř- ist

jpMSt!Ík ljl t all aa ýh CWiae svfch

však aiimiti sirsWi WMmfVi ! př%áaím wít
v#u UUbm zmWal poVIai t zWa2laaa oaaas
vil IUavat divily pr liJot u ft{4íeři g uých iřUaikt pa-
ta baJíMi prý I Lkk syl porn- - 1íovbí h txh aiWa la
tea ale aJasiaUtratoH vU ř

t-- vvUiHJW aymt aifea-v-f
otksv tv vyfeMfct- - #íi pT%iy ponvt r-- draUáir

li AdmititratH ]£( rvý I tpwr't šva artxeat pSt
vyhraji i kJyl by tyt JJvcJv ic!k ryklavUk a eJprJl tadokizaey byly jelikoj J IL Lkk UU pdrovaU dSkasT jk--

k

neal Vgiťmaiw syaeat staréka
pob Vysvitl le sv4ltvf

ck- - j ea!d tobo aa a padl frijauat
f Velké predtaveai ?ké i j 4 vy4thve4 ksaajW aaoro

nSmké divai!a{ výtspy p-- 1 j4aklaj v frefe& ryral-sonm- a

kosaWkl sp4vy a dk!- - i vakl J#t viak j U lUnl
nac# at J pořáJá Joiif a driH a#aavl epit rrchíovla-tanat- k
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Kraa II 11 Uar4ai# fUvaíi tHsailka wW)

4

jediným slovem : P o a á 8 !

A tato od povW krátká a břit-

ká jako dýka letí také dnes do

prsou oné tyranie ktťrá od

Čtyř století pokrývala Evropu
hanbou a zločiny nejsurovřjíími
ažtě i její hodinu udeřila
' Ejhle i tato tyranie oemanská

cbápo se v smrtelném svém zápa-s- o

posledního toho prostředku
všech tyranfiv světa i její tuhnou-
cí jazyk námaha m ab vypra-
vil z hrdla IeŽ poslední i ona hle-

dá ve lsti svou spásu v hodině

kdy již ruská vojska valí so od
severu kdy Rusko docelilo již
ten řetěz svých spojenefiv jímlto
zadrží vše cokoliv by snad ieltě
chtělo přiskočit starému zlosyno
vi ku pomoci !

Ano teď když je zle když voda

již teče do ú1 a na orloji dějin
dvanáctá odbíjí— teď svíjí se ta
zloba na svém loži smrtelném a
volá k Evropě : jen pfil roku do

přejte mi ještě času a já se napra-
vím Dám konstituci celé své

říší zavedu parlament senát zji-načí- m

celou veřejnou správu do
volím aby si lid bez rozdílu ná-

boženství voli] sám své dozorce

kteří by měli právo kontrolovat
činnost úřadníkfi státních zkrát-

ka polepším a napravím se v hla-

vě i údech udělám z Turecka stát

spořádaný právní s lidskými po-

měry—jen času mi k tomu do--

přejte jen kratičkou Ihfitu pSI ro-

ku a uhlídáte
Než jaký Je toho účinek na

vzdělaný svět? Jo takový jako
by Porta nebyla řekla ničeho

Ani ruka so více nehne aby zvo-

lala na Rusko: Zadrž a dopřej
kajícímu Času k napravení ani
hlas se nepozvedá který by si

troufal říci žo Turek to myslí po-

ctivě a do opravdy Naopak celý
svět s nevolí odvrací se od této

B4 vydivásf aiacS aopotvrsa-- U

e Mrti obiWa etáty aa
iXdftéW pr a v o toea

paaeie h4a A Sj Stát ae

tily k aoaat aaweickýek etóa--al

aa o KaM tamafi ci

vdaiwi waJr

t Aai díor váj{ý aai aá-- n

HÍ uS-tri-ai tl správ o

kÍ4 FraalHa aa ail m lend
aaleaá vak ayf 1 tf
ti ! pSad J Nw Y--

tvear Tvíl iiJal v!r
jaraa Sm Yvtkm y--

4áat Twi a v ta la k fetasa evo

NĚMECKO

Londýn 31 října
Londýnská '♦Times" praví v

úvodním článku o zahajovací ře-

či kterouž včera držel císař němec-

ký při zahájení K3k4b© sněmu :

"Jest dfiležito připomenout! že

máme pokynutí od Německa že

chce vytrvat a vytrvá v přátel-

ství s Ruskem a ač bude se sna-

žiti udržet přátelské poměry s

ostatními mocnostmi vláda císa-

řova synovce (ruská) zfistane těs-

ně spojena s vládou berlínskou

RUMUNSKO

Bukarešť 2 listop

Rumunský sněm sešel se dnes v

mimořádné schSzi Při zahájeni
sněmu držel kníže řeč vyznačují-
cí so mírumilovnosti a pravil me-

zi jiným: "Zaručující mo nosti

vybízí nás všemožně abysme ne-

utralita zachovali Jsme úplně

přesvědčeni že mír so v brzké do-

bě dostaví

ŠPANĚLSKO

Londýn 2 listop
Z Madridu se oznamuje že ne-

pokoje v baskických provinciích
so množí Posádka v oněch kra-

jinách ležící bude bez odkladu se-

sílena

FRANCIE

Paříž 2 listop
Vévoda Decazes oznámil úřed-

ně výboru bužetnímu žo vláda ss

m{'lf zachovati úplnou neutralitu
vúíi sáplclkám na východě

Politické zprávy

jj Dle úředního sčítáni byla re

publikánská většina v Colorado

1036 blasS a přec si po celý tý
den po volbě demokraté vlastnili
vítězství většinou od 1200 do 1500

hlasS

Presidentských volitelfi jest
celkem zvoleno 369 Většina roz-

hodující jest tudíž 185 Na jed
notlivé státy připadá následující

počet volitelfi na každý :

a to Umsí4 roslkv uW a a- -
' "

pochybu ♦♦ 1 b4 uXti
světosnásaý ail anUUr
návštěv
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rálka sal s { l t pt efewart)
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lád-x- í pokl ti al akta
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Petrohrad 2 listop
Úřední telegram od vyslance

ruského v CařihradS Ignatěva
oznamuje Že porta přijmula

dvou-městf- né

příměří počínaje prvním
listopadem a nařídila okamžité
zastavení nepřátelství

Londýn 8 listop
"Post" uveřejňuje ůřadnS ná-

sledující : Jelikož Turecko přij-

mulo nabízené příměří vyrozu-
míváme že Kosko ihned započne
vyjednávat! o upravení všech

sporných otázek na základé ná-

vrhu Anglicka — Z Paříže i Ca-řihra-

se oznamuje že v krátko-

sti svolána bude konference v níž

raditi se bude všech šest velmocí
o opravách v říši turecké a po
úřadě až bude mět výsledek být

prohlášen bude též připuštěn zá-

stupce Turecka

Londýn 4 listop
Z Dubrovníka so oznamuje že

následkem uzavření příměří roz-

puštěna byla konsulární komise
v Mostaru kteráž měla za ófel

upokojení povstaleckých krajin
— Vídenský dopisovatel Times

oznamuje že černá Hora svolila
k přiměří pod těmi samými vý-

minkami jako Srbsko

Londýn G listop
Vídenská depeše "Times" praví

že všechny velmoci vyjímaje snad
Německo ustanovily již zástupce
ku komisí kteráž má vyznačili
hranice mezi oběma bojujícíma
stranama Turecko a většina vel-

mocí myslí že hranice měly by
tvoliti místa kteréž skutečně by-

ly v držení té které armády když

příměří uzavřeno bylo Rusko
však zdá se že zamýšlí požado-
vali aby Turct ztáhli se za lira ni

oe —Z Dubrovníka so oznamuje
že konsůlové italský a francouz-

ský odebrali se do ležení ture-

ckých a černohorských aby na-

značili hranice Místa Černohorci
oblehnutá zSstanou v obležení

po čas příměří však mohou býti
zásobena pro denní

Londýn 7 listop
Vídenský dopisovatel "Stan-

dardu" praví žo porta povolila
požadavk&m Ruska a svolila po-pust- iti

posice kteréž vydobyla
od 31 Hjna Proto opustili Turci

Deligrad — "Post" v úvodním

článku oznamuje že Anglicko
navrhlo aby se konference odbý-

vala v Cařihradu Konference
má býti svolaná a jednání zaháje-
no na základě celistivostí turecké
říše Program bude totožný s
návrhem Lorda Derby o mír
Velmoci které se zéčastní musí
so zavázat! že nebudou jednati
soběcky a nebudou se snažiti roz-iiřov- ati

avi území Z Vídně se

oznamuje že se v politických
kruzích tvrdí že Gorčakov svolil

aby se konference odbývala v

Cařibradě

Dosud nerozhodnuto!

POUZE MALA VĚTŠINA ROZ-

HODNE!

Několik státu pochybných!

obe strany vlastní si

vítězství!

Chicago 8 listop
Dle práv dosud došlých soudí
že následujici státy daly větši-

ny ro llayce : Pcnnsylvania 29

volitelfi Ohio 22 Illinois 21

Iowa 11 California 6 New
IIamhire 5 Maine 7 Ver
mont 5 Maachuetta 13 So
Carolina 7 Rhode Iland 4 Co-

lorado 3i Nebraka 3 Oregnn
3 Nevada 3 Minnesota 5 Kan
sa 5 Michigan 11 North Caro"
lina 10 Louiiana £ úhrnem
11

ProTÍMeia: — Alabama 10

Arkata f Oonnecticut 6 I)e-lawa- re

3 Ceorgia 11 Indiána
15 Kcntncky 12 Maryland 8 :

Mississippi 8 Missouri 15 N

Jersey 0 New York 35 Ten-nee- e

12 Texas 8 Virginia
11 Wet Virginia 5 úhrnem
171

Wisconsin 10 hlasy jest po-

chybný víak republikáné vlastni
►i ji většinou 3000 al 4000 hlasfi

Florida se 4 hl vy jest taktéž po--

chytni O Severní Karolíně též
nejsou republikáné zcela jisti a
li se io výIcdek rozhodne Flo%

ri Ja se 4 hlasy

NEBKASKA

Zprávy z Netrasky nejsou do-

sni úplné avšak llo zpráv do-au- d

došlých muJí se io rcii rs
rohIikanki utátni tirketa proila
vřUinou Um a! H00 Llaa

OMAHA

Cela demokratická coontií
tickeU jct zvolena vlak národ-
ní rfublikanka ticketa mi lec

SALINĚ COUNTY
dne H listopadu— v den bitvy na
Bílé Hoře a vftSzittTÍ Tiidetiova
(Zvláštní zpráva "Pok Zip")
Vftedek countní volby dosud

není zcela jítý dle vieho viak je
I)awes a Jindra zvolen LU dos

llý h zpráv al do této doby jest
ťiHř o 70 blanS před ostatními
za ním přijde Tray pak Vifquin
a napile 1 Trne který I prý ne
dosáhne v celku víc nel as ISO al
200— V Crete dle zbílnébo sííti-n-í
mi Dawes as 170 Vifquin CO

True 40 Trary 30 lig Blce iel
skoro imahern pro Dawesa a Jin-

dru V Blue Island mi prý Da-

wes jen 22 a ostatní Tracy nlco
málo Vifjoin True iidné hlasy
! se pravt í%

eplt d# 4 lžt Bi!k Pjjk ]íMrai h
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vítiinu 21910 pro llayese což

jest o 9622 víco než byla vetiina
v třeh counties loni Dle toho

pořtu obdrží Ilayes většinu 50000

až €0000 hlasu

MICHIGAN

Zprávy zo 323 townshipS diva
i( Ilayesovi vetiinu 12 333

ZA VII1G1NIE

Stát ten dá dle dosud došlých

zpráv 17000 demokratické vřtli-n- y

AVISCONSIN
Město Milwaukeo dalo pouze

1600 vétiiny demokratické kdež-

to jiná leta dávalo obyčejné 5 ai
6 tisíc Zprávy z 41 okresu ohla

lují že republikáne získali o 420)
hlasS více než ve volbě loňské

kteroužto vřtlinu nepřemohou
okresy z kterýchž dosud zprávy
nedoily Většina Hayesova bude
as 300Ó

OREGON

Posledui zprávy ohlašuji repu-

blikánskou většinu 300 až 500

h!&0

PENNSYLVANIA
Phila Jelfia dala 15419 rep vět-

šiny Zprávy z 19 západních
counties ohlaSují 3000 rep vétii-

ny
SEVERNÍ KAROLINA

Demokraté orobí si vítězství
5000 až 10000 hlasR Ze všech
stran oznamuje se že demokraté
hlas 5 získali

MiSSOURI

Zprávy dosud neúplné vsak

bezpochyby dottáhne většina de-

mokratická 40 000 hlasS

KANSAS
Dle zpráv dosud došlých dá

Kanszs 30000 větlmy republi-
kánské Anthony kandidát

bude míti většinu

merlí pouze asi 15000 až 20000
Tři republikánští {lenové kongre-
su jsou zvolení Legislatura bude

republikánská

FLORIDA
Demokraté vlastní si vítězství

2000 hlasy Republikáné tvrdí
že maji 500 až 1000 většinu

JIŽNÍ KAROLINA
Dle posledních zpráv vlastní si

demokraté vítězství malou větši-

nou republikáné pak většinou
1500 až 200

NEW JERSEY
Stát tento dá asi 15000 větiiny

domokratické však republikáné
získali jednoho Hena kongresu a

legislatura bude také republikán-
ská malou většinou

GEORGIA

Demokraté vlastní si tento stát
malou většinou

INDIÁNA
Tilden mi většinu as 10000

DELAWARE
Demokraticki ticketa zvítězila

většinou as 3000

CALIFORNIA
Většina republikinski v tomto
tito obnášeli bude as 5000 '

NEVADA

Dle posledních zpráv jest ne-

pochybné že tento stát dal rozs
bodnou republikánskou většinu

MINNESOTA
Ze všech skoro okresu oznamu-

je se přírostek hhtsu republikán-
ských Většina bude obnišeti 15

až 18 tisíc

NEW IIAMP8IIIRE

Zprávy ze 210 townfi oznamují
pro llayese 39501 Tildena 36-2-22

Z 26 townfi zprivy dosud

nedošly Tyto daly loni 70 de-

mokratické většiny

CONNECTICUT
Většina pro Tildena % oelého
titu vyjma 3 towny z kterých
dosud zprivy nedošly obniŠÍ
2824

VIRGINIA
Tildenova většina bude asi

80000 Demokraté zvolili 8 Čle-

na kongresu Jeden distrikt po-
chybný

Evropské Telegramy

VYJKDNXvZŇÍ O MÍR

Londýn 1 listop
Z Bělehradu se oznamuje že

diplomatičtí ůřadníci Um tvrdí
že porta přijmula příměří na dva
měsíce a rot kázala vojev&dcfim

svým zastavení nepřite'tví Srb-

sko taktéž přijmulo n~ izené pří-
měří

Bělehrad 2 listop
Vláda srbská nařídila Čerfiajo-v- u

aby pos'a! tureckému voje-
vůdci Abdul Kerim-o- vi vlijku
míra a poptal se Jej zdali obdržel

již zprávu o uzavřeném příměří
—Úředně so oznamuje že ooě ar-cdt-dy

t"i£r2i ve svých poctxvo- -

'

dě že Evropa rai již očijindeod--

straněny ve vHt tichti i ty směi-i- 1

starém 5

ji nu 3-
-
oyi v#řepv

Turwk neobmznýot pánem nad
Životem jměním rodinou i ctí
křesťana Jako jiady kralU a

vydírala ta surová lourwlivá chá-

tra úřadnirtva turrrkého jko
jindy utiskován Ifd křeraaký
ba milosrdenství ol lidi nejtet-lejííc- h

hfasttě se Turek zasmál

kdyi se mu odkudsi připomínalo
k čemu na konrenu r --

vázal altě koerčn si myslet le a
mu Evrop nemá pranit-- co po-
roučet

C

ba le nepotřebuj a&)

svýtn Klova dolržet Aao
věrolomstvl ci do slfbeaýrh

proti vJřlte!
vřrolomství cizím vládám i víat-nf- m

poidanf m toť ohwth tareo
kých dějtn v pclednícb dvati
leteťh

Jakou dala víak odpověď tyrt
nie osmanká Evrpř kdyl tato
po dvacetiletém marném řekáai
zahanbena wtála tn pře4 Raskra
a musela doznat le Turecko je
nenapravitelné? Jakou odpovídá
tážeme s dala vláda taretká
když tedy racnoti evropské pro
hanbu svěfkon nemohly si vír
pomoci a ran --i ty lháře Bpomieat
na jeho sliby? Zarazila slaš!adoseb? Ano šla do seb#
Pustila od řetěz! své buldoi--y a

neítVtný lid bulharský ctdpovK
il!a povral děním I--0 kř
ťanfi v jotliném okresa plovdirs
fkém oi{ovědéla rozvinutí ra

praporu prorokova odpovědila
tím le pokryla Bulharsko Booaa
a Hercegovina sutinami a kost-
mi Mrtvoly 40000 rarralděných
lidí spálenilti dědin v poaiť
obrácené vlasti: to jsou ty dSkax

y jimil p dvaceti letech Turec-

ko demonstrovalo Evrop le je
státem schopným života le cúá

vfili se reformovat po zákonech
práva a lidskosti!
A po takovýchto skutcích mílo

by býti jeSti vlády civilisovaaé
pod slince m která by se TurkS
zastávala která by dovedla říci :
kdol ví snad to přec myslí t
Caři hradě do opravdy ř
Nikoliv ani ta Anglie není více

schopna podobné aetodaMtL
Jen chvíli akusíl toho perfldal
Duraeh omloarat turecké bar
ťarství v Balbaraka a propadl
všeobecné nevoli
flAno to t tea veliký potšiiteU
ný pokrok ve východní otázce
bodný a dfistojsf sklonku 19 sto-

letí: že žádný dJvod sobectví nv
ní více uk mocný aby adusit a
překonal cit uražené Idkott v
národech že al na pramalé vý- -

niin'y celý svět je svorný v od
souzeni zlo vlády turecké svorný
V přání aby'S!oranSia Unutlsa
dostalo so svobody poctivé a
plně
Pozdě přkháx! Turek a svýns

slibováním tlivý n nikdo ai více
nevěří Pozdi volá o lhfito šeti-měsfč- ai

aby prý mohl prorádlt
"opravy"— Rusko mi jt sedl m

na celé pevnin evropské &eb4
jediné moci která by na ochrana
Turka vrhla so proti Rak Své
domí lidstva procitlo: dějiny vy
řkly nal Tureckem avéj ortel :
Pozdě! ("Nár Listy")

RQzná zprivy

f Hroaná srážka vlaku u lála
se dno SO K v noci na Detaware- -

Lackawanna a Western dráze as
20 mil ©4 Scranton Pcet Pra-

videlný tsobni vlak seetávajícl
17 vagon 3 plnfch ccatoratelS

většino navŠtlvovatelS výstavy
a talený třemi strojem! zatavii

Lehigh Summit aby přibral
vody Do nlbo vrazit od sada
nákladní vlak také talený třemi

stroji a rozdrtil dva vosy úpí ně
a 6 porouchal Dva cwetovatelé

byl! na mftl zabiti a 25 poraně-
no mnozí tlíce Uk le aékteff
zemřelí

f Jak so soudilo po =rti m!K
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SUt ťoCet volltcia

Alabama 10

Arkansas 6

California 6

Cotorado 3

Connecticut 6

Delawaro 3

Florida 4

Georgia 11

Illinois 21

Indiána 15

Iowa 11

Kansas 5

Kentucky 12

Louisiana 8

Malne 7

Maryland 8

Massachusetts 13

Michigan 11

Minnesota 5

Mississippi 8

Missouri ' 15

Nebraska 8

Nevada 3

New Faropshire 5

New Jersey 9

Nev York 35

North Carolina 10

Ohio 22

Oregon 3

Pennsylvania 23

Rhode Island r 4

South Carolina 7
Tennesse 12

Texas 8

Vermont 5

Virginia 11

West Virginia 5

Wisconsin 10
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zbabělé lži od tohoto úkoku z

nouze celý svět odbývá starého
lháře aby se nenamáhal I vše

je marno podobnými optickými

klamy že již nikoho více v Evro-

pě neošálí

Ba simy to orgány vlády ra

kutské trhají kukly z posledního
tohoto podvodu tureckého a pra-

ví nedávnému příteli Turku do

očf tím že sebe naprosto víc ne-

spasí ba spíše jen dorazí "Páno-

vé v Cařihradž nemohou to mí ni-

ti upřímně a poctivě" pravil na

příklad sám "Fremdenblatt---"Toli- k

rozumu a náhledu přece

zajisté turečtí státníci zejména
Midhad paŠa a přátelé jeho mají
než aby sobě namlouvali že po-

dobnými fantastickými koncesemi

lze Evropu odbýtí a znovu vfili

dosíei aby se pod pláštíkem pa-

pírové ústavnosti staré alotřité

hospodářství vleklo dále Či by
se opravdu mohli domnívat Že

lze v Turecku provést i jen a t ý
díl toho co slibují? Anebo činí

na ach vál Ukové sliby jen aby
podpálili turecký fanatism a po-

hrozili Evropě jakých hrfix by so

dočkala když by chtěla reformy
v Turecka vynucovat V

Vlak musila by Uké věru již
býti veta po veškeré mravnosti

veřejné a nebylo by lze mezi

vzdělanci vyslovit bez zarděnf
slova : lidskost a civilisace kdy
by po všech těch zkušenostech po-

slední doby mehl soud Evropy
dopadnout! jináče
Je torna právě dvacet let po se-

děli na kongresu evropském shro-

máždění zástupcové vlech velmo-

cí aby sjednali na Východě pos
řádek a poměry lidské""
Tenkráte bylo to jedině Rusko

jež vidělo jasné a mluvilo o Tu
recko Jpravdu Zrakox é všech

osUtnícb mocí by ly zastřeny zá-

vojem záští proti Rusku a svědos

mí jejích obtáčel led onoho sinat
ného egoisma jeni nikdy nemi-

luje pravda Nadarmo tehdá Rus-

ko dokazovalo kterak celý ynitř
oí základ mohafredanísma proti-
ví se každékoliv nápravě ve smy-

slu rovného práva křesťan fi v a v

duchu evropském vfibec kterak

by celé společenské zřízeni moha-medánf- iv

musilo býti a kořene

vyvraceno kdyby mělo nasUtt
stejné ptávo pro všecky oby vate-l- e

půlměsíce kterak by přede
vším sám korun musel býti Tys
rván x myslí lida tureckého kdy
by so chtěla opravdové stonat ty
ranie osmanskbo plemene nad
křesťanem — všechno nadarmo :

Rusko bylo poraženo a proto ne-

mělo pravdu : přes námitky Rus-

ka uznáno prohlášeno dogma
ie Ta řecko jest státem schopným
znovuzrození a civilisace

Vyznačeny rysy hotové moder-

ní ústavnosti pro Turecko usta-

noveno právě tak jako nyní v
Cařihrada se slibuje— - že mají v

krajích obývaných od křesťan 5 i

Turků býti zřízeny "smíšené ko%

mise' lidem to zvolené sbory jel
by dohlížely na spády státních
ftřaiatkS připovíáino kfet£a
n&ui le bude v ktíždjm ok re: a a

kraji rírr:its!rvo t '::

MrojrelvMici S nartzl partrvj
a obí vlak v hi% la

tl-- poraay - DraU alkaj
UholduaUU sa
mW 'v v ar s 9 4% Pfitt 9W w m
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spolkovýrk zlatých misH za

♦tříbených zarL-H-O

a niklových a bron-

zových eentl za 113Jí dakro-taaJ- y

drobných kovových paJa
za tr7376UtjL

t Coloradký prvef g%rrr
Joba L Rnitt rpbltkáy zvo-

lený byl dae S aa svSj vlÁ-is- i

stolec slavné doaa a poeJal po
selatvi své zákoaodantvf V po-selat- vi

amílaje le taaavai
stav mladého stála toha tt aa ira

dobrý Slit mi lidaých
dlah 3 ano hezký přebytek a kot-- é
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ilá4k Neadá ledy 1 by
byli rvpebláJLal Cilorala tak
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COLFAX ČOUNTY
Dle dosud doilých zjtív jest

neinhybne F Folda poraien a
1 N W Welle zvolen

SAUNDEIW COUNTY

Ilťpablikinnki ticketa proila
di dosud dolých zpráv Barker
zvolen do legislatury vitiinou
200 hlasl

SRBSKO

Londýn 31 řijna
Z Cařihradu se úředně oznamu-rouj- e

že turecká armáda obsadila
Alexinac po vícedenním boji

Petrohrad 31 října
Z Bělehradu přišla zpráva že

Turci táhnou ke Kruševací a gen
černaje v snaží se aby jim v po-

stupování zabránil

Londýn 31 října
Z Bruselu se oznamuje že srb-

ský ministr zhraničných záleži
tostí připisuje porážka armády
srbské přesile armády turecké
kteráž sesílena byla dvaceti pras
pory vojska a osmnácti oblehad-m- i

děly a Niše Praví že Turci

byli též sesíleni u Javora armá-

dou Derviše paši kterýž Um při-
táhl od Černé Hory Kníže Mi

lan přibyl do Paračína' Armáda

Černajeva je t Deligrad o llorva-tovičov- a

na p&l cestě mezi D'uni-se- m

a Kruševacem

TURECKO

Asi 4 miliony Arménfi v Malé
Asii zadali žádost k Portě aby
osvobozeni byli od jha tureckého
aby jim bylo uděleno právo drža
vy pozemko a právo avědčiti při
soudech Porta ztahovala tolik
posádek a aaiatického Turecka
io t Ezroomu klíčí to k Arménii
oalezi se rw''e 23000 raužfi a
Arménové iU bezpochyby pří
bodnou dobu Rusové mají na

protf Kars a Adriaoopoli 40000
muŽIJ a kdyby vilka vypukla
mohli by Ezroom dosáhnoué v 10

dnech Turecká opevnění tam

jsou nedohotovená

ČERNÁ HORA

Londýn 1 listop
Černohorci oblehají Podgorici

Armáda černohorská vnikauta do
Albánie přes lledun a přetrhla
pojení mezí Podgorici a Deuto- -

-rií

RUSKO
~" Loncf n 7 listop

r ♦ t -- - r

MAItYLAND

Demokraté zvolili viechny tle

ny kongresu a vetiina pro Tildo-n- a

bude a 18000

TEXAS
Demokratická vetiina v Texas

bude nepochybní přesahovat 25

tisíc

ALABAMA

Zprí y dosud doílá naznačují
vřtiiou pro Ti iena as 25)00

DAKOTA

Zprávy je pouti] a £ochiz(
vlak naznalují vřtW reputlikio
sko vltlinu n-- 1 kdy pr-s- tím
V Yankton Co zvolena f eli

countní tickta vy-

jma jednoho kandidita

NEW YORK

Vetiina ve elita New York ob-nál-eli

bode mezi 20CO0 a!i 8U0CH)

pro Tildena

ILLINOIS

Fozdól
Když čas so naplní když začí-

nají povolovat stověké ty zákla-

dy nékterého tyranstva vídají
národové skoro vždy totéž diva
dlo: Tyranie nedovede umírat

dfistojné Lež která ji byla pr&:

vodkyni celým jejim životem u

sedá ji na jazyk aby znesvětila i

její dech poslední Každá snurt

propadající tyranie Činívá v po-

slední své hodince zoufalé oka

sy aby zadržela odvrátila od ne-

be hrozný ortel spravedlnosti dě-

jinné Jestliže do vČíra zavírala
se urputně sebe skrovnějšímu ne-

be spravedlivějšímu požadavku
týraných národ av nyni v úzkosti
smrtelné slibuje jim hory doly

povoluje šmahem vlechco a sli-

buje ještě desetkráte tolik Žebrá
o milost o chvilka života v kte
ré slibuje napravit vše co provi-

nila za věky
Avšak nadarmo Míra břich S

je dovršena nikdo nelyift nikdo
se nedá víco obelhat Nemesis vy- -

ltí% trií ortel Wáomí dijia dá
— r

Q Vřliina pro llayese bol obni--

' 1 aWli 15 al tO tisíc Cook eouuty

r v


