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přišlo najevo Mezi jinými vy
šetřován byl také prával tltwp-c- e

llenderson kterýž jak aaáaao

při prott Babcockovi vedl OC

kávalo že přijdott sta jvo
strašné věci 1 — dovi o
celé konspiract a kterak — vše
událo le Bahcock nebyl evl4-ře- u

Však až doeud ai vý bor vy-

bral málo ze svědectví Iinirx
aona tiaT mluvit aechcw a ab
nemá co

j[ New Yorkský íaaopia Tiaae
aoudi že demokraté doáiU vět-

šina v CoQ&eciit~-pBě- zi jeli
kol a vftiedka voleb w jeví ! v

okrskách kde deaaokraUké věU4-a- y

bývají jišlě repablíklaé aaěii
vice hba4 než obycejaě a v okrs
akách kde tětštaa byla poihvb&á

ska Taktéž zaručení oprav
vel-moce-

a odzbrojeni mohamedái
nu

Baron RodiJ poiadoval vsak

aby dřivé povstalci ae odzbrojili
k čemuž tito avcliti nechtěli a
tak vyjednáváni skončeno

Londýn 3 dubna
Vídenská depele praví že Tur-

ci během příměří soustředili 25

batalionu vojska kolem TrebinS

llercegovci bezpochyby z té pří-

činy zrulí příměří jelikož Turci

tím porosili úmlavu o příměří

Videí 9 dubna
Povstání v Bosně a tureckém

iiorvátsku nabývá větších rozt
měru Povstalci jsou dobře ozbro-

jeni a dostatečně zásobeni střeli-

vem

SRBSKO

Londýn 7 dubna

Zprávy a Bělehradu a zne

pokojujicí Ministr války zdá se

povolovati rad i kál Í5m kteří chtě
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Slávia o&alakd a4ávka la

blikánskou mělo rozhodný vliv
na voliče státu ConnecticuU Jest
vidno že voliiové nevidí v dosa
vádní činnosti strany demokra
tické jak jeví ae ve většině doma

zástupcS dostatečné záruky aniž

příčiny aby ciaoet její úplně
achválili Z vyietřování které
se již mnohá měsíce odbývá a
kteréž v poměru co peněa stojí
dosud malého prospěchu přineslo
musili zajisté členové výbor i vy
euovacícb seznali le pakli vi-

na je kde jest na jisto v systé-
mu A vlak dosud neučinili ani

jediného kroku aby systém ten

zlepšili aby zamezil i opakováni
takových hanebností r budou

cnosti Ve směru oprav skuteč

ných neučiněn ni jediný dosud

joctivý návrh A jest tedy
přirozeno domýšleli ae že vše

chen jejich křik o opravách jest
jen na oko žo veškeré to vyše
třování dálo a děje so jen za ů'e-l-i

politickými a že to demokrat- -

ské těleso poljtické jest tak
shnilá jsk by rádo strana protiv
nou vykřičelo a oí jim ta jedině

jde jest aby se sami do úřadu
dostali a tylo co možno nejvíce

vykořistili Tak ae ani doutá-tn- e

nedají voliíi zaalepiti a mi-

me pevnou důvěru že v přišlí
presidentské volbě rozhodovali
bude ne politické přesvědčeni
nýbrž charaktery kandidátu
Co se týíe městských voleb

odbývaných minulý týden po

mnohých státech ty a politice
nemají význama pražádného je-

likož při nich na mnoze rozhodo-

valy otázky místní
Ve a táta Rhodelsland zvítězila

tiketa republikánská Republi-

kánský kandidát pro úřad guver-

néra nedostal sice většina odev

zdaných hla3i jelikož byli tli
kandidáti a musí tudíž legUlato-r-a

kteráž jest většinou republU
káoski formálně rozhodovali

Poljtické zprávy a

j Nominace R II Dana tedy
předce padla Byl zavržeo 37

proti }1 blány dne &bo

II Výbor doma zastupeS odroT
rucii jeOnobUsne aby zieiituti
indiánské podrobeny byly oddě

lení válečnému

jj Hlavní stán generála Sher
mana přeložen byl minulý týden

opět do Washingtonu

ii 4&i pětiny klerka zaměst

hnaných v hlavním berním &řdi
bude propušlš&a jelkol jett
oez "ua toaij t

[ V domě zástupců prošlo po
volení 300000 pro Pawnee Indi

i m t l
any teto casiay vyuano oyio
lí §l ISO000 na přestěhováni
indiánu z Nebrasky do indiánské
teritorie ostatní má se použiti k

vydržování ji U a zakoupení }kU
ního nářadí Praví ae že pozem

ky které v Nebrasce opustili
mají cena S00GOO a toto povole
ní peněz krýti se bade z prodrje
potomka těch

Nedvisiémo lišta Chicago
Times telegrafuje so a Washing
nu dne 2 t ma Jest všeobecně
známo ve Washingtonských kra
zlch že president Grant nalézá
su v těsném sínacním postaveni I
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dil prodej majetku v Lon Branch
a St Loni Činí to praví plá

V J 7 v— 3 ?
a jest to jediná cesta co ma zbý
vá Je vidět že jest mnohem více
zadlužen než se všeobecně my
slelo — Tak a my myslili ie už

je bobat na několik milionu

Bclknap dán jest formálně v

pbžaloba dne 4 t n a dna 6ho I

příjmul vrchní sudí Waite přisa -
1

ha od ělenS aenátu že nestraně i

aoadill bude Na to aanát aza
vřel předvolali Belknapa na den
17 dubna o 1 hod '

odpoledne
Pravi ae že aátupee Belknapa
apirati bude právo aenáto dáli

Belknapa v impeachrcent
'

M a a '

scitanruiasQ OJevzdanven v

dom5 z4aloíKa pro EÍkonf dl?
nfehož mají ae drobné wníze ta
piroyé vyměnili aa zlato vysvitá
že ze 22 odevzdaných hlasu pro
zákon ten bylo 93 repnblikQ- -

ských a pouze 2U demokratických -

Za 1QQ Llaau : odevzdáno nroti- t'w - -I m

bylo 7& detnokratUkých a pooza
25 renablikánakvch
„ w
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{ Po celý minulý týdja opit
pilr8 vysetovino rosdínm tf
bory" línoai avidci bvlj vval -

Uartraníiovi Všichni kdož

navrženi byli a neb navrhnuti
budou v konvenci nebudou před
ce moci být zvoleni a jelikož Žád

ná jiná delegace než Pennsylván-sk- á

není dosud zavázaná myslí
me žé Bristow vzhledem ku jet
ho oblíbenosti mezi voliči na

kterouž politikáři letos více než

kdy jiudy ohledu bráti musí i:oá

více příležitosti býti nominovánu

než kterýkoliv % druhých kandi-

dátu Že se smahem pro něho

konvence ncprohlalují má my-

slíme malé váhy Zkušenost uíí
nás že nebývají vždycky nomi-

nováni v národních konvencích
ti které konvence státní nejvíce se

odporuíují Ostatně vysvítá x

Slánku Slávie Žo byla by přízni-

vá nominací Bristowa ta ale sot-

va bude možná v jiné než kon- - la
I vcnci republikánské

Alozandor XX

Zpráva o zamýšleném odstou-

pení cára Alexandra II a nastou-

pení careviěe přišla z cista jasna
učinila poplach po celé Evropě

Změna taková znamenala by zá

roveň změnu politiky což jest
zvláště nyní dokud otázka turec
ká není rozřešena nesmírně ito

Jest touž známo že care-y- il

jest odpůrcem vlivu německé

ho a příznivcem Slovanu Že to
mu nasvědčuje změněný ton

sopisectva ruského kteréž jak
minule jsme oznámili nyní ro-

zhodně ve prospěch povstalců

píle Tam arci maji hlasy časo-

pisecké mnohem větší důležitosti
dosahu než tu jelikož nesmi

peáti než to co vládě se UM- -

Carevié Alexander Alexandro
vi jest narozen v roku 1845 a

jest tud 1 31 rokfi stár Žena jeho
jest dcera krále dánského
Cár jest ye stáři 53 roku a pa

novnikem po 2} roku Vlády
vzdáli se raužo a tím vědomím Že

ořinij mnoho pro blaho národa a

rozkvět země Vstoupil oa tr£n

kdy vedja se ještě válka kri ruská

kdy spojené mocnosti proti ru-

sku stály JJkonřiv válku smlou
vou jal so ihned vsímati si oprav
tHraní st4tn{ra tl— 1

rolnictví výrobu obchod umění

škojství Nechal stavětí dráhy
opravovali přístavy řeky a

kanály a zřizovali majáky Vy-

manil nevolníky z podauitví a

učinil v každém ohledá a směru

ohromných krokSv na dráze po
kroku Před dfacetj rqky stavě-

na jeitě íišo fuejká ejezi fíše bar-

baru nyní tlaí{ se již mocněy jk
předí S4ujímajíu místo ne posled
ni A to vykonáno běhes 2ú let
Sotva najdeme panovníka jemuž
by v těchto letech bylo bloho ná

S

roda a říše tak na srde j leželo jak i í

Alexandra Za sunoviska
fseelovanského tnožno ma sice
vvtknouli že nedbal tak zájmu
všoslovanských jak si národové
slovanšti přáli a klonil se vždy

přátelsky k Německu Možno le
měl na zřeteli zájmy vŠeslovan-sk- é

vsak pamětliv jsa pokořeni
které se ruskq od epej mocností

dc8Ulo pracoval dříve na sel%
lení a zmohtněni říše a uprave-
ní poměrS dle potřeb a pomě

ra řasoYýtb ponechivaje vyříze
ni otázky slovanské budoucno
sti

Odbyté volby

Minuli lé!n nhriMinff bvltr

zraky yiecb poliUkářS na Blát

Conaecticat v němž odbývána
volba státní Ve a tála tomb
zvítězila před 4 roky strana repu
blikánska pouze několika sty
hlasu a od té doby' dopadly volby
každý rok ve prospěch strany
demokraUké Předvídáno tudíž
žo letos opět strana demokratická

zvítězí Však jakoa většinou?

Q to se politikářům jednalo De--

tnokrté doolali le odhalováním

porušen po ti v kruzích admioiutra
tiviiíct dodělají ae v#lmy ven

ké RepuMikáué věděli žego
Vernera zvolili oeraohou a jedna -

1
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většinu kanaioat pro uraa guver- -

ndra obdrží a kolik ciena tegwias
tory zvou ' lemokalo byli v

očekávání ev$m táaeěně zklamá
ni Zvolili sice guvernéra 1 vět
šina clena legislalury viak aaie
ko ne tak převážnými většinami
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Dne 4 dubna
SENÍT— 1'říjmul poavánl býti

přítomen aiavnoati odhaleni pom-

níku Lincolna dne 14 — Obža-

loba proti Belknapu přednesena
byla výborem domu cástupcS
ZASTUPITELSTVO — Knott

přednesl návrch tákona dle nS-bo- !

nikdo nemá býti pronásledo-
ván soudné neb trestán sa pře-

stupek nějaký vyjma proti vnrtř
ním dSchod&m leda by byl odla-lová- n

bibem tři rok 3 po spáchá-
ni přecinu Přijato — Pozváni

býti přítomna slavnosti odhaleni

pomníku Lincolna příjmu to —

Schleicher navrhuje ochranu hra-

nic Texaských při řece Rio Gran-

de pomoci dvou regimentu jízdy
mimo pelí a plným zastoupením
setnin Zároveň splnomochuje

presidenta aby vfili slabosti vlá-

dy mexické sutel poslati vojsko

s(olkové přes řeku na pSJu rae

xickou ku dobyti zpčt loupeže jí
Nato převzala sněmovna jeď

náni o rozpočtu pro odbor záko-

nodárný které! trvalo ai do no-

ci Rozpočet obsahuje 67 stran
% nich! 14 jest jich probráno
Nejvíce řeci nadělalo se při od-

stavci který povolaje presíden
tovi od 4 března 177 pouze 25

tisíc ročně Po další debatě byl
ale přijat

Dne 5 dubna
SENÍT —Organisace senátu co

soudu rad Belnapem předsevzata
a sudí nejvySSiho souduWaite

řleny —Uzavřeno usta

noviti soud na 17 t ta
ZASTUPITELSTVO — Usne

Se ni sonáta o soudu Belnapa o

hiáleno — Pak jednáno dále o

rozpočtu a dvS strany příjmuty
Dne 0 dubna

SENÁT— Oprava llánka zá--

koníka týkající se obmezeni ?au
ku soudnímu stíhání pro přeciny

řijmuta Pojednáváno o sníženi

poštovního na předměty náležící

do třídy třetí — Sezení odročeno

do pondělka
LEGISLATURA— Pojednává

no o vicoro záležitostech však
ničeho dlležitébo neukončeno

ak jednáno o rozpořta a 25 strár
nek bylo příjmuto

Dne JO dubna

SENXt— Skoro celý den po

jednáván návrh o vydání stříbr
né drobné iměny na místo papiro-v- é

Po mnohých debatách přij- -

muty byly dva první odstavce
návrhu

Telegramy

BOSNA A HERCEGOVI-
NA

Ragusa 4 dubna
Několik oddělení hercegov- -

ských povitalcS vzpírají ae přij- -

mouU přiměli
'

Yide& 5 dubts
V potýčkách minulé neděle v

Bosně ztratili Turkové množství
ručnic xáeob koní a volfi

llerceovití Dovstalci hodlaií
l

baronu Ihlci rakouskému vy- -

jeduavateli nablduouti mír když
oa přiíini o rythlé provedeni
oprav slibných a sice když lu

řecké vojsko vytáhne ze zemi

povstalci obdrží na rok výživu
a'

bude jim pvvoleno nosili zbraně

Viml L mil ae za proved

oprav těch zaruliti '

: Yideh 6 dubna

Kraj Bihac v Bosně pozvedl
e co jeden muž křesťané i ma

tsulmani a volali j "ať žije rkoa
ský císař r

Londýn fi dubna

Ruské telegrafní jeduatelství
v I

oznamuje ae vxuor pnmert a

herceirovci nezlepšilo ae postave- 1

ní Turecka Porta jest ůjdně ne- -

liná a ponechává evppakím vel- - j
mocmr

vyřízení východní o- -

áxky aniž by umí slíbenými

opravami v tom směru uapomá

PronátedoYání k{osan& mo

bamedány o tá{e líří a &Q00 po

ysUlca vstouplo do xbrai)ě u 14 1

haře a Trarpjka
í Vidu ae oanamuje že 300

mohamedána připojilo se k po
vstalc&m (v Bosně) a že příměří
s bercegovci prodlouženo až do
14 t ra

Clá aevertil nona jest ve
i i i ti ť i

zurani
' "Ruský Miř" píše žo páví h IU

kouka k tureckým bnravám údI

ně padnul
!

Přijel cái kdy pas
rsla

l--
i miI dkázátřsvf mrskut- -

i - : f _ 1 _xítt uť w'
M Y iuail uciililtio 4U' w

oudí le nynější příměří jest pou
ze předchůdce důležitých událostí

íUgusa f dubnav

Vftdcové povitalefú oznámili

baronu Rodičovi podmínky za ja
kými zbraní ijoží Tylo jaoa aby
turecké fojsko by o via to pryí
al na 6 malých posádek kťeréž

majtbfti pod dohledem Rakoa -

ČENĚK DURA8
Český hostinec Páni hostí na-

leznou vždy čerstvé 0mahské pi-

vo Havauské doutníky a kule-

čníky nejnovějJich druha

ICF STEIDL
Ceaký sedlář cbzlouli krajany

pré vidy dobie jak se každý kdo
V něho dosud koupil ka svému

Íropéchu přesvědčil

M ČADA
Obuvník Kdo chce dobrou

trvanlivou obuv za mírnou cena
nechť je) navitíví

JOS KLÍMA
llútinký u nádraží Crete Neb

W AKSAMIT
Kovář a kolář JJain Avo

CEDAR RAPIDSV

J J DVOŘÁK
COM M EKC 1 A L SALLOON

Nejúpravnějáí hostinec v městě

F DVOŘÁK
NejvělM český obuvnický úvod

Výrobky dotuicí i s
b výt bodiiich továren vidy

u velkíu vbru
Za tle xboii #o ruíí

Schuyler Neb

22 PEŠEK
Ehotornj viwky price kovářské

pjlivi k úptiti pokojenoti
Tak dobroa a přiměřeni levnou
práci uedotanete nikde jinde

WAJIQd
Kupujte vaio zbo2i o

r"UGSELMAN & CO
▼ei1 poSty Dolaneto vše nej-

levněji a xbolt nejlřpií a a Tejce
a málo nejrylii ceny

k j--
rJu v Omat)

Coro-ni'--

e

VJ2 roh 12té a Harney ul

▼dle lékárny Iioe Jra"

CHELSEA IOWA
J D MUSIL

Sedlář a ienaebář ahotovuje
viecboy práí-- ve tvém oboru k

ůplbé tipokojenoeti Správky ae

het odkladu vykorávajú Z viel
na prá i ruíí PHjďle a pře
avidíte ae (dII2r5)

Hostinec ku koupi

Ní!cpaný babízi za přííinoo vy
sokého stali svého na prodej

svSj

ECOT T 2sT"EJC
v FREMONT NEB

i se dvěma nárolními Loty
iso& 41x130 dlu 21 X Cl desíti

loinjcemt nahotě
Podle hostince jt tabctrna a

vzadu konké suje na 20 koni

Vi v dobrém pořádá u aut
chod v dobrém stavu
Cena mírná a věti tát kopni

ceny k lakáai dt hboU
Hlaste se

Jos Viesner
ř421ti ) Fremont Nebnutka

Vahoo Nebraska:
1'roí i bodiu do F R E M O N T

pro }ola( nářadí kdyl wfiiete je
koapit práv tak levné ve

Wahoo e

J 2- - XiZSZI £í CO
kteří prodávají pouze nářadio- -

svědčené a za nejlepii uznané

i eica
rozsévači 1 řádkové secí

stroje
PATKICKA WKIRA pluhy
WEIRA ooráva?ay
NEWTON A vozy
VALLKY t'HIEP sekací
WOOD iaH stroje
51ASU Hsrvcster

f&r Za iWky stroje se ruí

CfrEJE SENJIMEr

naz(vi ta ktěrýWať tyt há
' ' ' "

elt

t y CRETE NEB

Kdo! krajana ntluh řie angj

í jfj mel wyjeJ hsiu

Umburlo-americk- á ]aio-plavb- ní

tnoMnoět při níž joat
íeskýra jednatelem rodák Iiilln
Joazr Pastoe lítala al dosod 21

relkých poštovních parolodí —

Koncem tatna t r převzala tik
T nových čtTovikyc1'p"l{eítJ aaniklé právě konkurenční

Cpolecnofti zovoucl ae' "EAglo
Ine" a zaujala takfo první tnía-f-o

v paropKvl5 erropso-arho-- i

Hcké J4 jftž oyhí tóózi

iísmburgcm a New Yorkem jez-

dí jako Pomcraoia Tharingia
Saevia Silcsia Frwia West phas

liCimbria HolUanmmonia
fítheIíerder
Klopstock aGlIértjoti iWt
i Uirycblajii ktcréVy Vjaokl

bot íprt uít iinjm rr
rove& novýchU= f ípomýck

lodí na n% jc{ié řáře nemaže

Vkíaati iádni jiti poleíSooet

ti ITill

V--

I

1

i

r

'

'1

# i

I

v"-

f

t
#

1
T

r

totiž v takových okrskách klasy
kupovali Obycejaf ta křik po
volbách Strana která propad Co

obyčejně drahou víaí Že zvitiai-l- a

zaprodanými hiaay a caU v

skutku a právem

jj V demokratickém doeuě aá-stap-

podána a přijatata byt
minulý týden předloha opravy
odstavce 1014 opraveného aáko
nika die kteréž nemá být aikdo
trestán pro provinění proti záko-
nům Spoj Stitl vyjíraaj provU
něni proti zákonům eelaím pakli
že nu byl do tří it oJ lasa spá-

chaného proviněni ohviaěa vel-

kou porotou yiU vjltlováBt
všelikých ♦aepravi4lastť"t aa
skytaje ae ta otázka zdali aákoa ž

tento arčen ae&í k torno aby
chránil některé "stár!" dasau
kratičké provinilce — k rVu s

republikánským by jej jiité a
byli přijmoli

g Výbor sealta odporaSi! k plij
moli aákoao vyměaěai drobaých
stříbrných paě n sUtu upír-
ových o kterémž jta aaiaale
adědili že přijmsi byl domem

záatupcS a nátiedajirími aměaa-mi- :

Aby dolary měly váhy 412
osm ddseiu gváaa a mili aact

ný oběh do iátky -- i dolaru a

aby sekretář mtl právo vymž
vat jo za aeleláky % (4piiivé
peniia Uk vjrKtéaěaé aby byly
držety co aaaořej(4 toad

slaace Schenka ohledat Ko --

castensvf re tfindta a dolesa

Emma se pokrJovalo miaalf

týden Scheeck saii se dokázal
že on ve švindlu 4?teuui H~
tuěl 4 iuylil Že podaik jt e

lidní a nTli da 1 1 d3

et Uk bvUtt ] o aěaa pl4- -
ze jB jpataa Z[rava

byla přiciaoa že m aevypláceL
Aby to dakázal žádsl výbor aby
předvolal jisté svědky a ťuh
poetem ptc dvatet kteří tMÍ

„ij dlL tiH M ítjĎi mtr±

tJ m „Jiwti hmU% ulirti!

Politické drobnosti

l Během uiřske blesa vydal
poštovní úřad 12 miliana kr- -

pondenCBÍch lístku

lleckderaon - spolaálpc
vládai v sondách kořalek eich po
dal vládě ůct za své běkolika

týdní alsžby ta --2 tUíc doiara

JJnJťroajeat demokrat! Po4iv

BO i

j
—

n 1 - 1 :
J " J

nich barOiiS a pro něho c př
ltIbo PřiJf l P"hUšaji
dávno prohlásil ae pro eho též

jeden ceaký lit (taUm le Slá

vie")
I V pálím dttrikta veWwcoa--

sina svolen byl vělt&o as 1 K--0

kandidát demokraUký M M

Cothren s Uíneral Point avítíziv
nad oběma soujxti audvUlýin
Strooiřero areuabLkáaeta Cmrtr

J JEtdrid bývalý cUt a ki

greeea z Wiscoiksiua kterýž zá

castnsn byl v tak avatuíat ral
astate pool (rioga le kterýž pd
ttw jcueseta město VVahiegt
odíral byl voloý vědu vý- -

bora vylctřovaciaia i i ši
dlách toha tíaga V vbíjej vlak
uepovolává ttrchce svědectví je-

ho al v seti rm stukJ proto že je de-

mokrat t :
'

impeachcueat proti gavcrue
1 ru liiivppi A4eS hjl aahie
( ukončen ÁoM totiž aložil iřad
1

pod tou výmiukoe když sa obla
I Inh nw-h- nsdseut s—!ťriLtr
ra it nechala padaoat Z toho

wv{i4 1 Amea hvl vinen itaak
w Kl aaedaí! al zároveň

I -
-- a - w

tak le jednalo aa vica deokr%--
1 r v

J M leKkUU# tiu i
b éřsá u _ f— — - - --

j1 4

njm nkk Bal a poUi1 via
i kdyl cíl av5j — gaverair
I tv(_ daaklk ! snokoiai" " -I

♦
Yylatfot4t t VfhiagtOB

i %a 4osWa nevypUci Stála jtjmí
I IDaCCO dolarS Yyílís cjkv

ja4ii fjodpUtnoat Clkap ptl
Uz$ vlsU ha acttratiU a

stuj co stuj válce Veliká vo

jenská cvičení ustanovená k za-

stření válečných pohybu srbské-

ho vojska započnou dne 12 t ro

Toho dne' očekává se velkolepé
osvědčení válečné Časopisy jsou

a

rozhodně pro válku
Berlínská depeše praví že Srb

sko odpřelo Turecku odpovědi na
otázku proč rozděluje armádu
svou na lest sboru a připravuje
ji k operacím
Z Vídně se oznamuje Že na do-

taz (íorřakova zdali by Rakou-

sko zakrořilo kdyby turécká ar-

máda překročila hranice Srbska

odpověděl Andrasy Že ne a jev
nom v tom pádu když by chtělo
Turecko obsadili srbské území

a
trvale považoval by to za poru-Se-

ní

smlouv

RUSKO

Cár ae vydá koncem dubna na

cesty a nevrátí se al ]ozdě na

podzim Pojede do Berlína do
Emže pak a čarovnou do Livadie

Přijme také návilěva císaře bra-

zilského a krále dánského Za

jeho cestování bude čárovat ca-

reviř a

PORTUGAL
v

loď a nákladem pro výstavu fila

delfickou Staví se na Azorech i

kde přibere nákladu a

FRANCIE

Přiití světová výstava zaháje
na bude l května 1878 Mysli
se že odbývali se bude na polích
Maršových Uspořádáni převes
zme společnost privátní
Zákony o stavu obležení byly

zruleny

Koho za presidenta

Pod tímto ohlaveuCm přinesla
Slavie" v minulém číole Uánekv
němž se vyjadřuje že by podpos
rovala sekretáře Bristow kdyby
nominován byl pro presídenUtví

_ _ii i i ii i j i ie Poj"uJ vjsiauau on- -

_# 1 1ti t í tt
Tenci ao8ua oanyvanycn ze iy
Bristow nominace dosáhl- - Al

prohlásil se pro Blaloa Indiaaa
30 hlasy jednohlasně pro Mor-ton- a

j New York ae 70 hlay
dvěma třetinami pro Conklioga
Pcnnsf jvania s ř3 hlasy z&dala

hlasy své pro lartránfla a při

jala uzavření aby menšina

delegace řídila ae pláním
větíiny Ohio ae 44 hlasy
:i„ii„x r?„ tri"u "
žerr yoming se 2 hlasy pro

1 Bristow iexas a Mississippi ka--

™f se 16 hlssy Vonaeřtco
12 Vermont a 0 Rho Je alaad a

3 PM Columbia se 2 ňiasy ne

prohlásily se pro žádného kau
did4lí V (! ku avfjlenq tdy te

prvé 258 delegáta ajeljkož viech
delegátu v rep národní koiiyenci
má býlí J54 jest ZYíleUQ lepi vé
fiěco přes třetinu Vlak a této

třetiny čerpá jíž Slavie úsudek

svSj
' Jedna třetina jest dosud

málo ale budeme a ní také cerpa
ti Až dosud tedy vyslovily ae

jednohlasné řtyry kopyenco sVát--

nl ae hlasy a sice iisconsin
Indiána Ohio aWyom)ng Terr

Pr i roxdllné kandidáty a n i J

Py Tl klY kl !T?

kfídUfctftmtiwtaTueiU
Ylznam tobo ieat totožný a tím

kandidáty návrh nouti Jed
na státní konvence New York
ae íO hlasy odporučila vétíi noa

I
dyoa třetin hll nominaci Con

kliog nli by byla delogaci ulo

I íila z a p o 1 1 o n o s t při něm

až do poaledka 4ť Ses£ sUlft

W bi nedají delegacím

sirým žádných instrukcí a jediný
stál Penosjvauia ae 58 hlwy n- -

rc' ' pQiiuay nevyzpy--
Utelné předce lišíme se v do

ě ae Slavií Výal4k
"ikí 1 dosud odbývaných
ovencl jest následovní

conQ e 20 wy jeJnohlasn

"--
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DO FREDOtlT

a mlkiH jila í1 FAllMliKS HOTELU jishi ttv '

lvbUvjl
oU-hli- ci r _- -

?oxrrtn rrArxOsl

HUjl jsa
akSadá COU KLLa HlXSEYC rava:iy a

T

ut vaiiváai H1LN Vl % lAas=rii#aj a v

ayai aa a Joaáá dokoad aráei
svo a eijvauk lka-aa- U

chéaa vyjd brzy v krmila
avIUnaiav

Y UUwaaksa Wi pofaa frý
V brak vycháarU aový Iký ía-aup- ia

a aica rtpahiikáaakt
va daaaeivi alol h4w
jt tia Ira1'

UivťOVkA p-- y t'pié a
C=7 Ultakj fSklivá a

n

U

1
v


