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Jednáni výboru pro záležitosti
námořní jest ještě borií Odbývá
sch&ze tajné v nichž přeseda
klerk těsnopisec a někdy jeden
neb dva členové řídí celé vyše-

třování Svědkové jsou vyšlý
cháni kdy jim napadne liarris z

Mass účastní se tohoto vyiotřo
vání : Dan ford druhý činý člen

rep tohoto výboru jest nucon za

příčinou nemoci Baas-- a býtt zút
častěn při Clymorovu výboru
Hlavni vada kterou tomuto vý-

boru vytknouti dlužno jest ne

spravedlnost ve vyslýchání
Pan Whithorue zdá ee že si

myslí že jest před nějakou nevi-

ditelnou porotou neb soudem ří-

díc obžalobu Vyslýchá svědectví

strany jedné a chcoli strana drut
há jHlati vysvětlení a neb svě-

dectví jiné odpovt že vyslechnu-
to bude někdy jindy Před mě-fcíce-

iu

vyslýchán byl jistý Wolí a

vyprávěl znamenitou povídku
kterak viděl děliti se o peníze
S P Brown A O Cattell a jiné
Taktéž tvrdil 2o podplatil dva

písaře ve vojenském odboru

líenriqnes a Paltersona Žádný
z nit--h nebyl vyslýchán ai do
dneška aniž obviněni proti ním

vyšetřováno lienriques byl sice

před výborem však po několika

nepatrných otázkách byl propu-
štěn a ťatteraon nebyl dosud

předvolán 'Jito písaři buď jsou
vinni a neb nevinni Jsouli viní
měli by bez odkladu býti z odboru

propuštěni jsouli nevinni nemá
to arci velké důležitosti yiak
jsou aspofi oprávněui k slyiení
Pan Whilthorn nechá je (z jeho
stanoviska doměle viné) aby po-kračo-

ve svých prácích v od-

boru A tak jedná Vyhledá ně
co proti odboru a neb připraví
nějakou sensaČni zprávu do zápis
sek % bez snahy aby pravdy s

domakal přejde k jiným pře4mS
túm Pan Whitlhorne třeba u

vidi uskutečnění toho neviditel-

ného soudu a sezná že soud ten

jest mínění veřejné kteréž odsou-

dí jej co malicherného straníka

Republikáné kteříž se podávají
tomuto zp&sobu vyšetřování shle-

dají brzy že zasedání bude u kon-

ce a le ono slíoené slyšeni strany
druhé nemůže se předsevziti pro
krátkost času Svědectví nebudu

ttllěno (předstírají Šetrnost) a pů-

vodní psané výslechy dají se k dl

spoici demokratickým noviná
řfim ktcři bucoi hoblici ee kou-

sky vybírali k opotřebeni ve vo-

lebním zápasu

Vyšetřováni výboru pro ring
gruntovního majetku pro okra-

deni ohnivzdorné pokladny pro
soudy kořaleČní a mnohé j:né
mohlo by býti ovečjeno za příklad
stranického jednáni výboru O

prvně jmenovaném výboru se pra-
ví že skrývá před novináři zprá-
vy kteréž by zvrátily pověst od
nich roziířéoon týkající se depo
silu sekretáře llobesona u firmy
Jay Cooko McCullocb A Co u

tak veskrze v celé té dlouhé řa-

dě vyšetřování nenalezne se je-

diného kteréž bylo by sprave
dtivé a poctivé Mosi připustit
že výbor ClymerBv má v porov
nánt s druhými zvláltnf emji
pro právo Předvolali jednoho
blázna aby neprávé svědčil o

gen Meigs však zavolali také

poslednějšího a Ion to zvrátil po-

dezření nali vrhané výkazem od

boru Ostatní výborové kdyby by
li očernili pověst Jako jest Meig-sov- a

byli by o yyn&snažiit za-

mezili vj'svěllení a neb je odlo-

žili co možno nejvíce Zloději
republikánští měli by býti proná-
sledováni pilněji a trestáni více

nfl kdyby byli dergoUrty
se nemSže upíral a demokraté to-

mu rozumí a jednají dle toho íje-maj- {

se jim klást Žádné překážky
aby moli)! od krýt i vjechny repp
blibánskéšvindle Však ale re

publikán má tolik práva být sy-ien- jt

jako kterýkoliv jiný Ameri-

cký občan a neb kterákotiv-obyt-něn- á

oba
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Sentiael vycházející v Iadiaaa
polis pod oblaveaim Muflono
vo vítězství aensačaí zpráva že

proioaln{ kandidát iMreakleat
stvf Blaia přijsaat ▼ reka l7T
úplatek 64 tisie dol oj dráhy
Union Pacific Blaiaa pravdi-
vost správy této popírá a avetejo
buje svědectví pokladníka té drá-
hy S baaha o kterisal SmÚhI
tvrdil že draft Btaiaovi vyptá lil-M- á

a všeobecně aa tu I správa
tato jest rozšiřována o4 epolakaa- -
didáu Mortona aby pověsti BU
na aŠkodil Torna naavědčaj -

hlaveai jakým Seatiael zprá- -
t přinesl

Zprávy z Evrcpy

BOriNA A 11 ERCEGO VIN A

Zé ZaJrm 22 IN VránV
porazil Turky n Zabců třó pav%
stalcA (s Maaičova sboru) by to a

Metkovič zajato a do Karely
dvedeno V Osvi&ika byly 3

centy dynamitu zabaveay
S jxtMtlSti íúiíojnici

brovolnict ktsřt h přtbf li aby
se odebrali na bojiště berregov
ské byli rakouskými i lady pa-

tlaní zi4t aČkohv aaělt žádaé

ipaaélskf m vyslaaectvias l+ Tu-

recka vydané listy privodaL

kousko plaýsa prda Z MU
kovičé sasdělaje že taaaai kře
sal hejtman aalkl {tat- -
k& a vojska celou bývalou četa

Ljubibratičovaaai SuO malá pj
tem kJjŽ chtěla překročili řtčka
Neretva 21 t ca dopraveni pov
stalci tito da Makar-k-é aaa at-Sený-

jo náčclaici Pavi£ Ma

ratovii a Mtrkevič

Vzhledem k tomu I nasula
otázka k kterém státu přtalš
Ljubibratič iviotýScioMr ž we

Ljebibratič barodil v Ifervegovi--
ně 1 jest ladil rodům pří4siuík
turecký

tiká ácta i sláva V Trti i
lé cestě dk lince kassž bj I i Ur-- '
novan Panuji dměaky Ie za

Hu{ l jabitrzUie jt diieui iU- -

kf čvr&oboraké
U Cernobonri lyl l jb WtJ

y podeařeal ž pracj pcu ťr- -

sko Jest to zajisti aápa4aéž
nebyU e nísa zároveň jn tlapa
zajata nýbrž tt samoten co v 24-- pt

kdella oatatni povstale volat
Odtáhli a doalaSi s oi veleni
černohorské Iko aervlara NM
cbybnoati že taciaaý aávj udá-Uk- al

tuta aaslirajirf v brate bude

odhalen
Z line a o aěas piš a dne

SI břez: Ljabibrati2 píibjt wr

se svou aaaaže[kca asaaaoakoa
al Markuaovou kterážto poJ4--
ní však odtud b4 do své vlastí

(Mollandska) doveisna Manlel- -

ka vSdos Hvslaif4 bjr _ ala
Téb nrl kdežto LjeU v četatc-kýc- h

kaoárnácb jt proaatiat mláto vy kázáno později bnl pfik-
-

postěn čMUké slavoy že ae

poticejniboobvoj rcsla av zd4"
li--

tlo odděleni tumekýcb redifl k

povstalcSm

Z VmeyTJř J e W

Porpisp iuatlt povstalci
aáaobenl pevnoeli Nik13 Ah
med Maklar pala vylábt a Gacka
v čele bOOO malá neposlaŽdo m

ni však aabaali povstale a pri--
aaaykn Daga Atand {aktar fU- -

il tuJiž spiit do evaUtky Živ

elný n sám uateeptl do Uackn

Když to povatatti spojní a valt

prQnásIjedúvU Turky } kf hU

VS! již jen zadal voj 4 Dll-tediaen- ti

paáqu
i daa ta

jí a Nikšii vadaji

py z vesnic Pucaníky K % t-- a
voje prchlo 17 blctna

¥k V fo' e ppeta Jovaae l
kem do Rakouska Žy adtlky
aSataly v Iiakoaka ettli vrá-

tili do tábora a laoi ce kdež jewt

ji nyní pod Vvjnovkčem pře
2O0O ovsUlrÍBbruaáŽděAo- -

M iuo v táboř u liir- - aoa-střtdu- ji

as povsUtct též brát
Kozara kdež čety povstabrcké

již na 2I0m milí áíiti nolav
U Mirkové porazili povstalci
pod Nikolrfea Tarky 13 a II
bfeana a zahnali je do Dabiee

aUDSKO

Srkla vidJit rvlK+
tkl ava vydáni lnbibrntiče m
arbakébo poddané W

O véUén Aotvreěii Srlim
ptža a „PoL Corr" Dia nejws-vijUb-o

vátzčaibo rtznza rozJi-le-e

celá amLta trUiá na

cul po e~íO
a paviíno crillví L!Lciki

ITl-taCec- v O toiU"

ít nr~- -
ntZX

O j::ravá3i vr £zb- -

pokuty

{ 2ačátkem minulého týdne
odbývána byla republikánská
státní konvence v již ni Karolíně
Sezeni bylo velmi bouřlivé jeli
kož dostavily se dvoje delegace a

bylo by přišlo mezi pány delegá

ty ku rvačce Konvenci piohtá-eil- a

se Mortona to kandidáta

MLíolý týden prošla domera

zástupců předloha rozpočtu pro
opravy kanálu a řek AS předlo
ba požaduje povolení aa 5 milionu

prošla bez všech otázek a debat

Myslili jsme že demokratičtí zá-

stupcové zkoumati budou pozor-
ně každé vydáni každé povolení
poníž— však % tobolo přikladu
neni viděli velkou pozornost

Nový návrh zákona poštov-
ního přijmutébo v senátu minulé-

ho týdnu ustanovuje poštovné na

řanopísy 1 cent na 3 unce a 1 cent
za každé dálši 2 unce Poštovné
na knihy a neb jakékoliv jiné
předměty patřící do Iřeti třídy
z&sUnejak bylo 1 cent za unci

dovoluje však zasilateli napsali
na takové zásilky své jméno
Projdeli tento návrh též zastnpi-teUtve- m

Mane se zákonem

y Z vyšetřování výboru ka
zkoumání kotalečnícb soudil vy-

chází na jevo že při přelíčení
Babcocka Činěny pokusy ze atra

ny přátel jeho aby obviněni jeho
bylo překaženo a Že pokusům
těm z velké Části má co děkovali
Ie porota jej viným neshledala

j Ilallet Kilbourne pro zdrá-

háni se podali kongresnlmu vý-

boru svědectví dosud jest vězněn
moci kongresu Zástupce jebo
chce mu pomoci tím že vysvětil
na vrchním soudu okreskovém
rozkaz "habea corpus" který
Žádá předvedení jeho před soud

Quetor obdržel' rozkaz ale ie
musí počkali až zastupitelstvo o
tom rozhodne

Scbenk který! vyšetřován
jest v záležitostech doll Emma
chtěl předvolali svědky kteřiž
měli dokázat neepolehlivostLyoo-s- e

a JobitMon kterýchž svědectví
Schenka zaplétá Výbor to vlak

nepovolil jelikož by se vyšetřo-
vání táhlo do nekonečn

Politické drobnost

% Nový rep kandidát o kte-

rémž mluvi „N Y Sun4 jest Ed

piurrpoitt nynjli nejvyši
tá-stu-

(e

právní Spoj StátS

J Kandidáti pro presidenUty I

jes a! nazbyt Každou ebvili
nalezen jet nějaký nový Pro

mítopreeidentstvi se jich však
blási dosud málo

VCČi vyšetřován' TeYasbing-pon- u

skýtá se otázka byl Grant
sfepoc kterýž nevěděl co ae' ol
něho děje a neb nechtěl viděli T

Praví se že president 44 ye
to at aákon nimi se enfZpje služ-

né presidenta na 25 tisío po prv-

ním březnu 1377 Grant prý nebe-d- o

nominoya! niVono pro vysla-
nectví v Anglicka dokud neu-

končeno bude vyšetřováni prot
řjcbenfcovi

X Gen Cunter jeden zesvědkA

před výběrem vyšetřovacím po-
staven prý bude před vojenakf
soud na' obžalobo chJ jen Ťfrrj

X Praví ae že všichni pisali
dosazeni za vliva Babcocka bu-

dou a oboro propuštěni
X Přítomně jest 35 vyšetřovat

cích výborfi ve Washingtonu Bo-

dej" by nenašli vše co vSbee k

najiti jest :

Před nějakm časeqi zban-

krotoval vydava(el kalorického
jisto Pilo! kterýž okradl Bfoltié
ze svch "rakých krjRu o

ae kteréž si o nebo ukládali Diy- -

no ie neplilk zráv o tom )od
oblavením „Opět jedno repu-
blikánské darebáctví

Jii asi za 100(00 dpi poo-kás- ek

vydáno bylo co deai plat
rozličným vldk&m vylýcbaaýtn
před rotruanitýiui výbory t vik
peněz dosud k výplatě jich nepo-
voleno a nemohou tedy být vy-

placeny Svědkové nabízejí pou-

kázky ty již ža 50 cent 3 na do
lar Kterak máme si to vysvě
tliti f Neděje se to proto aby
„někdo" mohl poukázky ty laci-

no skoupili l

J Ve SlÁvli doťíUmoeela Til-de- n

vypověděl porušeným v td(-cn-m

vlaátnt strany válka a yp
aobi ie Treelori vypáleno na
Věčné doby znamení aločincovo
To vlak neni dodáno Ie to byl
republikánský liet Tímea kterfl
válku ta načal aniž se doptána
Ie Tilden co advokát ae cj o

pravce zjednán byl od vťítpi
aedJftl pU%
prti ayfm bývalýcn k~ _:=
ačjižpoJcoliH 'etsj Un zJ
podvody jkf4 Jr-- :-i c
~ mP-e-

l

Londýn 16 dubna

Otnamojo e ieTurecko xamýilí

oxbrojiti veiikeré tnohamedinské

obyvateUtvo a odlolili veškeré

plátky úroku i dluhu dokud by

pokoj nebyl navrácen Na burse

vldenski panoval velký poplach
a Eyptsk turecké ruské ra

kouské a uherské státní papíry
anainé klealy

Ilagusa 17 dubna
Povstalci obléhali po nSkolik

dní Trebini vlak odtáhli nyní s

celého okolí

Washington 17 dubna

SENÁT — Výbor pro povolo-

vání penSa odporučil povolení

potřebných tástek k dopravě
před mě li kteréž vláda veFiladel-ti- i

vystavili hodlá — S obžalo-

bou Bel knapa bylo započato

ZASTUPITELSTVO — Zá-

stupcové súZastnili se v aenáto

při aaMetí obžaloby Bel k napa
— 1 celý pak skoro den pojed-

náváno o vydáni svědkaKilbour
na soudu na „habeas corpus4 V

záležitosti té rozpředla se ostrá

debata mezi Tucker a Blainsm

Blaine zastával náhled že d&m

zistupcS nemá právo vzdorovat

rotkatSm aauda Tucker pak

hájil práv naatupitelstva tvrdé

že slojí nad soudem Konečaé

165 blány proti 75 usaeieoo vy-

dali Kilbourna aoudu

Memphis 17 dubna

Pozemky jižné od Cairo jsou

zaplaveny a pochybuje se že bu

dou ae moji letos osivati Viech

ay akoro dráhy vedoucf k Mem-phi- s

jsou pod vodou

44 Sozigros

Pne 11 dubna
SENiT-Výb- or finanfni od-

poručil povoleni penés ku kryti
výloh za připuštěni zabráněních

predinélu pro výstavu Přijmu to
—Sterens předložil žádoet o anU

ient daně s tabáku na 16 cení 5

i libry (Odkázáno výboru

ZASTUriTELSTVP—Povo
lení ku v staveni mostu pře
řvku Miseouri v Sioux City lowa

přijato— Ve?cr jednáno o voz

p itB
Dne 12 dubna

SENÍT— Po celo denním ako

ro debiloyáni přijmut zákon po
ilovnf kterj 1 v loupili uá v plat-

nost od 1 Července
ZASTUP1TELSTO— Zákon o

ment stříbrné projel a opravami
Senátem uJininými Mnohé no

vé předlohy a návrhy byly po-

dány
Pne 13 dubna

SENXT t-- Nřkolik předloh
menii dSIežitosti bylo přijmuto a

senát odročil ae do pondělka
ZASTUPITELSTVO — Více-

ro předloh s nichž mnohé týkají
aa veřejných poaemkfi bylo po-

dáno — Pak pojednáriA návrh

aby záležitosti indiánské svěřeny
byly odboru váleZnémn vlak ni-če-

ho

neuzavřeno V večerním

sezeni jednáno o rozpočtu načež

se d&m odročil do soboty

Tolccpramy

B03NA A HERCEGOVI-
NA

Dne 11 dubna

Do Bosny poslány značné posi-

ly tureckého vojska jelikož se

povstání Um stné Síří Kraj
Travnický připojil se též k ia

TuTscka nepodařilo se zásobili

pevnost Nik iiče ▼ JJercegovinl
jelikož kníža Černohorek f oda- -

plel doprava a má ae za to ie pe-

vnost bode hladem přinueena a

vzdáli Povstalci spoléhají se t)

pomoc Huška kteréž je taj o( jed-

nateli podporuje ač uředné ojní
ru a podrobeni káže

Dne 12 dubna

Z VídnS ae oznamuje že po-

vstalci v Bosně seřadili se ve tři

čety každi o 25Q0 mužích a U-hno- q

k $a$auce
kteří se %ž dosq 1 nezúčastňo-

vali přidávijí ae nyní k povstal
Um

Dna 13 dubna
Z Cařibradu se oanamuje že

povstalci botienltí byli o Kěvače

poraženi se ntrátou 200 mrtvých

(Bade to asi obyčejné "vítězství"

turkS)
Z Berlína přichází zpráva i

velmof i necbti vřítí y vaha pa-mét-
ni

s(U potaný jím fojvody
bereegovskými a budou sliti na
tom aby povstalci pf ijmoli sliby
sultánovi! bf v Jeho araln( val
mocí (&udca s asi čránít )
Vidcfiski "PQlilJtká QorctpoB-denf-e

pr%lj 15IIIP# 9TtiÍ tvr-

dit ie lidsko 1 Eakoasko jednati
badoa v společném souhlasu o

Tureckách krajin Ai do
au není anéW nedorozumíní
raesi otiiza velmoci

do Vídni z Ragusy a po poradě
s And ráži odebeře se do Cařihra
do aby sultánu předložil jisté
návrhy ohledně llercegoviny s

nimiž Rakousko sonhlasí

RUSKO

Petrohrad 12 dubna
Polodřadni list Moskevské Vě-

domosti pile v úvaze o politické
situaci v Evropě Ie vespolné po-mS-

ry

velmocí nejsou uspokojivé

Anglicko a Rusko si nedůvěřuji
Poměr Rakouska k Ruska neni

jasným kdyby Andráši měl pad
nout bylo by přátelství mezi tě-

mi dvěmi velmoci pochybné Jed-

nání Německa není dosti zřejmé
vůči východní otázce vsak není

pochyby že by Německo zúčast-

nilo se kdyby rozhodný okamžik
nadešel Rusko cení přátelství
Německa jen tolik jak cenní Ně-

mecko přátelství ruské a bylo by
snadné žo by východní otázka jo
znepřátelila Německo by mělo

sice býti povděčno Že rusko po-

mohlo ku sjednocení jeho vsak

diplomacie nezná žádué vděčno-

sti Bismark neni aentinientái
ulm

Hioloa" praví že každé tak ros
čeni cizé mocnosti v Turecku

potká se a rozhodným odporem
Ruska Pros ěch ruska ryžada
je sice přede vsím udržení míru

proto vSak nevzdá ee proteklo- -

rátu nad eiovany tureckými

SRBSKO

Bělehrad 12 dubna

Národní obrana hotovi se k

pochodu na hranice Dobrovol-

ná národní půjčka nepotkala ee

se zdarem Vláda se nanesla vy-psa- ti

nucenou pfljřku 10 dolarů t
hlavy

Dne 13 dubna
Vláda rakouská žádala zadost-uČině- ni

za pohanu která ae stala

jejímu vyslanci od lidu kocovinou

Vláda srbská jest volna dáli za-

dost učinění a viníky potrestali
Dne 14 dubna

Zprávy a českých pramenu tvr
4i že Rusko slíbilo Srbska ochra-

na proti zakročeni rakouskému y

pádu kdyby Srbsko vypovědělo
turecku válka

ČECHY

Dne 12 dubna

ftenáj university pražské zaká- -

1 ženským přistup ic přednáš
kám

Dne 11 dubna
Sněmovna odročila se až do 10

května
ne 12 dubna

President McMahon udělil fni-lo- st

několika komunist&tn z Mar-seille- a

Vyletováni ye Yfshingtonu

O způsobu jakým se vyšetřová-
ní ve Washington!! veda plSp
zvláiml dopisovatel Nejr York-sk- á

Times následovně

Způsob jakým řízeno jest vy-
šetřováni těmi 3Q neb 40 rozma-

nitými výbory domq zástupci}

jest hanebný mimp vie porovnání
Yieobecně řečeno maji fepublis
káni tejqé viny na fom( je}iko
ai toho desuteČně nevšímají po-

nechávajíce demokraty aby je ří-

dili dle vlastni libosti Jednáni

výboru pro vydání v oboru prá
vníto poskytuje pří kadu
f lenové repubiikánltí ani ney i

jaké svědectví podáno bylo před
výborem ač někdy se poptají co
e právě vyietřige Hvkoyé
poví dobrpvojně co thtí néleré-m- a

duragkratitMmu ílcnu a pak-

li svědectví lakové kaple tA

které demokraty uení zuně eno

do zápisek Pakli vlak ne svědek

povolán jest do pokoje výboru
kdež přítomen jest jeden neb dva z

členil výboru demokraté a těsno-pise- c

a tu předjoží ao mu otázky
některé folik co jest tajKiiřebi

aby Žádaného cíle dosáhli a bez
křížového výsloctiq aby seznti
byla ěrohoďqola ncb pohiyalky
svědka jest touto propullřp Je
li něco velmi ikandáinibo v jeho
svědectví vyjde to na Jevo za den
neb dva r nejikodlivějií formě a
nalezna mUta v některém věr
néa orgánu
Členové republikácití měli by

atiti na tom aby žádní vědkové

nebyli vyslýcháni jinak než y
pravidejoých a neb patřičný svo

laných achatc)) a pQme V pjí-toinno- sti

yltliny i isnil výboru

jeden řlenfi ?epblikápakýcb
mil hf ctrtU V l pofinoost vy-ielfov-

fiditi — ne soaJ aby
chránil republikánské zloděje

nýtrž aby bledl k tomu aby
čeatní medové nefcyji pokásni

: t~ V ' !____l__ií_2i_!
siraaiiKjH-- t a nrrpofsuiivjrai
evěďkyt

CCNEK DUIIAG
Český hostinec Páni hosti na-

leznou vždy řerstvé Omahské pi-t-
o

Havannké doutníky a kule-fnlk- y

nejnověiších druhu

IC F STCIDL
Český sedlář obslouží krajany

své vždy dobře jak se každý kdo
o ného dosud koupil ku ifímo
prospéchu přesvřdřil
iíXrtí

M ČADA
Obuvník Kdo chce dobrou

trvanlivou obor za mírnou cvnu

nechť jej navštíví

JOS KLÍMA
iIotinký a nádraží CYete Neb

"

W AKSAMIT
Kovář a kolář Main Ave

CEDAR RAPIDS

F DVOŘÁK
Nejvělii fťfký obuvnický závod

Výrot-k- domácí i zuejvybláie-nejMc- h

v v hodnu b továren vidy
a velkím výběru

Vt vše zboli se míl

Schuyler Neb

xbtitivwj ví ky práce kovářské

p"ltvř a k úplné spokojenosti
Tak dobrou a přiměřeni levnou
práci nedostanete nikde jinde

Kupujte vaše zboží a

MU5SELI7I AN & CO
vedle polty Dostanete vše nej
levněji a zboží nejlepSí a ta vejce
ruálo nejvyšli ceny

OMAHA
JL SABP

k rolu y OmM
{otoocnU-

-

roh 12tá a Harty 1

vedle lékárny Iloedra"

GHELSUA IOWA
J DMUGIL

Hellář a řemenář ahotovoje
vleibny yrkt ve avém obora k

ójIíiA jwkoiertoli Správky
s odkladu vykonávají Za b

in i-- íii ruli rřijďt a yf
vedíte ae (d42r5)

Hostinec ku koupi

2Si2epaný nabízí ti jdííinoo vy-aoVi-
ko

atáli aviho na prodej

v FREUONT NEB
i ae dvěma nirolulini loty Ioty
jnoS 41x130 dSm 24x61 doelti
oloj-eto- i urnhťlt

Vodlů ho Lince joul Uniírua a
vaaJu koLk atije na 20 koni

Vie v dobrém pořád au a ob-tbo- 1

v dobří tu atara
Cena mírná a viti! íát kupní

ceny k fekánl die liboali

Jilaate a a

JosWIesner
42dz{) Freioont Nebraoka

Wahoo Nebraska:
rVí cbodíta do F li E M O S T

pro olnl nářadí když mBIete je
koupit právě tak levni va

Wahoo a

J 2X XaEX £( CO
kteří prodávají poutě nářadí

a aa nejleplí oxnané
a aic

rozsévači i řádkové tečí
stroje

PATKICKA VVEIUA plohy
WE1HA cKrávařay
NEWTON-- A votv
VALLEV CUIKF aekaH
WOOD ia ( alroje
MAli-Sl- I IIarvter
tr Za ? ky stroje fce ra'í

IIawburlo americká jxito--
bictbni tfolečnott idi ml ioet
eakiro jednatlcm rodák ttál pan
Joatr pAsToa lítala al doud 21

velkých ttoilovnich Jrolodl —

Koncem dubna t r přeyaala vlak
iěiíi 7 novýdi ťbrovfrkýt-- parnt-k- i

íxl aanikié práte konkuronči

{l2noti tovoiul a Eafile
Úno" a xaujala takto první tni
to v aroplavbe evropko-aui- o

rirké Jeji UM je! nyní mcai

Ilamburgem a New Yorkem jet
dí jako 1'oinerania Tbaringia
Suevia Silenia Friaia Weatpha
lla Cimbria IIolatia Haminonia
Cicethe lUrdc Ijetaing Wíeland

KlopsKw k a (icllert ju nejvetlí
a nejrytblejU ktcrc kdy vysoké
moře patřilo a tak ailným

výbornými a airovep nových
(tia na najedii liře nom&f ao

vykiaati $ádua jiňa apoletnoal
na $wHi

na zdllané hrmy o dlouhý
raa

% ' r píaarr5 Cowitt aTiut

I}b ToUeiiaa řádu Viak
aa ta U-t-t4 žádal iWU4
zraěaa aUC ai aa ým$ roaJi- -
ni volebakk akrcod a něktecé

a#}traé satény zltaa íU
prt starším I ravo vjbj aá

saai ti:k sa
velkoatatkálf šasi vyjiaakonvvlttt
til lmak 4 4MMawwktvia

UAKOrsKO

Z ViJml k é ÍV-ed- ou

správ aito jatk dvcw
stane prý m Wď niktr IMer
nebo asiatetr Slrsatav r aaW kýt
valý miaiatr bar Uys

A'ivli# tjřKroabodaě prv44ltjís% dok ad

LjttbtM bd tiwij d se-sa- u

dalaatkíla atrp --

lal UU Matai --w%slsý
a tr uojm fchlai ktecéž
však s djtavdi poas ttilk

i puduus taku dZkaa 1

akora clj váraiewi MaU-- h

mbvalnje 1m ajtai jž i ký-
vali pltvržesi LibM a
n_ jid i --ly ipl+l }mi m
dál BJMtralaftt Vík LjaWa
v Kr ttu_ aíi aadaisvllw £ad a dalt4ý sáM
h} I a uumWuí i lidy uii ls_ —

kwrtd wapleda UjuildWta atátaía aái z# d?j X

Ulaa liTfU &3%1 pi_n li
rýžubiy ÍViy r4Zkaa! ai-fov-al

1 Ui UU aakrČai hjt
byjiJ4dvA tVU--s d Madridu
vuketl pvmŽ4e CatUr t- -

kláI 1 kdyby uaJy tyt saal

jbrt áwjsíy btt by j dal aat-ko-li

a atiuu
fclt

VaUkaakoa a_it erMta

L Klácet
a

Prvíeeor KLšcsl iJattl dae S své
W ana#utay Yika fřálsjé j
bavruacaá aaa přejí irt ta diws-béb-a

jUá littMtM pM-ě- b

asWkmjrWJ uyšldaky —

PraaliWk KumI aarWd a v

České Třebové aa Moravě 1w dab

naledbyf iWy Utiak$ v

Liiookjšl IL tZi sMt O

klálav átutAstr Sta_4aa
Bra kdcl a4ril ja_é4 MaWaš
a byl r vjst% aa kaii
sv i Učmit 3 resM a £Jk

fi i dkWíáta LmikikL tL
lSSSttalMS 4tMIMi (lumek
v ti mě a 4ŇkÍ n saLádvl v

aotymli kaiKUkJsa nárdiaa
Byl prs vlaih(ti avá ptvaáaL-dová- n

dlwk4 lila Pw ptK%'al lidy prirrtjai klatai t1-nov- U

P liti pTa byl k
redakci Brsa k J ph
sptval ptlaá ka pavinuans Udn

aauravskéW U přul d

AS4ky red javmi ÍÍUa
a fmtt&m co &4e

avafauKktuiys-aj-c- k pWaJ vydávaU
„Ilias Jsdaoty SveWJoyt
afvi- - nterýl vydává s p--
alky v Ktan Wa-- pxiiN)
k Jv4 taal obbaa Vj_kráskln
pdivápoWlUUW átaláa a #p
tisai p dIa%3Íia téákéan
sk£AŠ#al a ntMia4ktté v As
nsi aakiMU ph a 4 aaa

sW-knnyia-
K N% Jaj

Sv

ftnpčl krajaaá aaliťk vy-

jí aáa a !ua Cvppa Laad

žtb rvaMtdká njywXovaii
Sm Nláik Uaislk} ty a aaaw-k- é

jtmi dáUžilé aaJ zms čtenáři
aaši v pllaa aavéai wmnm časo

pí# kurjl skeru v kaldéaa

kawkketi ka keap b—Canoa--

Iloaaadky týLajUi mi komrtvi_

Yydáati patsat n rslsss lila
kisrál ktiii lú )tmm tm ntl
tat jtl dřiv byl vy

kmáea_a ji p4da kde ae nbi lilykřiluji a nt4mU padji vyLn-ni-k

Uada aaíaaajiťi v kit_vt_
dvnej radnýck t~ palii toaaa
díiva daa tivk 14 aaa
neckí deežal palsat dřiv nsjk na
V lai forotu) tímUkn kWaa
uá práva tmzX f skrza kkiaa Civ
aarjnutj
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PoIjijQké zprávy

íi Výbor senátu pro dráhy
se položili pa stSI návrh

ljuntingtona o pacifické dráze
Kdél 82 paralely Tak učiněno
dříve m návrhets o podpoře pro
dráhu Texasko Pacifickou a lim

jsou oba návrhy pro toto zasedá%
nf odbyty

Zákon o uahražení papíroo
výcb drobných peněz penšt) stf(-brnm- i

proíej též zástupiteK
stvetn a sekretář Bristow nčioil

přípravy aby mohlo se již běh en
tohoto týdne aapofíll a vydává-

-

nítq stříbrliákU '
v u

j Minulý týden odsouzeno by lo
Vícero kořalečních podvodníkfi
V IXilwaukee líoeiller dobližitej
na rok vězeni a pokntv
Ueynolda vinopal o% 6 ijís vi
zení a iokay V §t LoÍi
odsouzen II 6 Donald ku 3 rokOtu
yězeul a feOča poťat a W A A- -

DO FnEQOtl?
j3 x tt isr o
nm ulicin cal FACnCZa IIDTCLU

t

na _'- y ZXZLl tCCZZTS rrr=r-- '
Wx 5 CA ITJ OY 1 sv D a"r—rr— _

t_=i iiTy tyto íiU frrávy : Yli když tnc_l:-- i t?z~:


