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Politické Zprávy

JJ Ze svědectví před vfbhretu

pro vySetřovánf výdajů odboru

jastiřntho podaného od Dáven- -

porta o výdajích na odkrytí pod
vodu při volbách dověděl ae vý
bor mnoho o rolebnich Švindlech

Tamraanyriak ntlebe co by svěd
lilo o tom ie by některé z peněz
těch používány byly ku volebním

agitacím Jediné co z toho svě
dectvf vysvítá jest že použito tu

peněz které nebyly kongresem
zvláitě pro ten ocel povoleny
e ž samo o sobě arci ' není z práv-
ní nechá se vsak omluvit! ářelem
k jakému jích použito bylo
Bývalý vrchní právní zlstop-c- e

Ackerman taktéž byl vydý-
chán před výborem tím v té camé

záležitostí vSak výbor nemohl

se ničeho více domakati

(} S vyšetřováním Brtstoiya v

záležitosti xj bavené lodi Mary
Merritt bylo započalo Britow
tvrdí ie tento pokut jej ořerniti
Jest dílo kořalořního ringu v Mil-wauk-

a udal výboru svědky
kteréž si přeje miti předvolané

{] Belknap uveřejnil dopis
němž tvrzeni mnohých fasopwu
ie by se byl přiznal k vině své r
záležitosti osazeni sutlerst ví re
Fort Sill zvrací a zároveň trrdi
že o propultěnou zadal u presiden
ta na výslovnou Žádost předsedy

výboru vySetřovacího Clymera
Záleží na tom málo pakli že Bel-

knap nyní popírá i by swbyi

přiznal ku podplalnosti své Du

kaz přiznání leži již v tem ie o

své propuštění zadal a pakli že

by chtěl nyní vinu svou popírati
ueprwpějo mu to praničeho Ni
rod vyřknul již nad ním soud

Zpravodaj neodvUlého listu

N V Tribune pila o vyletřování
ve Washingtonu :

"Způsob jakým vyšetřování ve

Washingtonu se děje umol Loje
každému detektivu uvrhnouti těž
ké obvinění proti kterémukoliv

vynikajícímu republikánu hvěd
kfira oznamuje plededa výbor a

že svědectví kteréž podají nema-s-í

býti jen takové o řeml ani z
vlastuiho přesvědčeni vědí však

jestli a ly ie I i o jakém podezře
ní proti někomu jest elošno aby
takovou zprávu z doslechu sděli

li výboru sj-ol-
o % jejich náhledem

zda mysli že takové podctlraí
pravdivé
Minulý úterek zděleno mi h!

jistého pána Že dověděl se od

jednoho "tajného" (z Chicago) Že

skoro pohotově množství spraco
váných {od#zřehf proti vynikají-
cím osobnostem a že mnozí z nich

zajisté raději notně zaplatí než

by ee podrobili výslechu výboru"

j Byli by jsme ae spíle Icho
kolív jiného nadáli než ie také
na iteodvilébo eyguvernera stá
ta Wisconsin Taylora trbee
Zvolen ja na tieketě

vy
nálen a vychvalován byl co vzr
poctivosti a s{ořivosti Když

minulý Kdzim propukaly někte-

ré pověsti o "neprayidilnoitpcb"
v jeho správě vyhlašovány za

hanebné lži a nyiénky Viak
zdá se že na tom konečně přede

bylo něco pravdy Kdyi se po
dezření množilo zavedeno a ním

vyšetřování Jeden ze svldkd
svědčil že měl za státem k pohle-
dáváni za práce vykonané v pří-

stavu Superior 500 dol Taylor
mu peníze ty doručil ai 2 března
za dva měsíce po vystoupení a

úřadu a sice al byl k tomu donu

cen hrozbou ie se bude správa
jeho vyietřovati Jiný svědek
ivědčil že Taylor nechal od stát
nteb truhlářů zhotovili dvě bedny
kteréž naplnit psacími "potřeby
státu náležícími a neehal prjř
odvěsti Každá z těeb beden pri
byla tak těžká Že je rnuilo G al
3 mula nakládat Taktéž le při
vlastnil si velkeu část pllcynjr{
kolku "e v) etřoyánf se da-4u-

d

pnkfačuje a Čekáme a napnutosti
výsledek Dle svědectví docii
nodaného nechceme soudili
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lohu aby dovoleno bylo sekretá
ři [tokladny i na dále vydávali
drobné papírové peníze viak

aby jich nebylo nikdy v íee vy
dáno nel za 50 milionu — Pak

pojednáváno o návrhu Sargen- -

torém týkajícím se přistěhoval
stva finského

ZASTUPITELSTVO — Hale

navrhnul aby velkeré vyslýchá-

ní svědku ařed vyšetřovacími
výbory dělo se reřejní Zavrže-

no Proti hlasovali samí demo-

kraté—Sierr ison navrhnul aby

výslechy svědku děly se při ote-

vřených dveřích vyTns kdy! vý-

bor za dobré uzná vyslýchat taj-

ně Přijato —Návrh aby odvos

lána byla fást zákona o navráce

ní se ku tvrdé měně potahujíc í

so na spláceui dluínúh úpiéA

zavržen— Návrh aby vyšetřo-

vací výbory podali své zprávy
do 10 řervna zavržen —Před
seda oznámil že Hallet Kilbour

pe jest nyní volný pověditi vše

co ví o ringa Washintonukém

Evropské Telegramy

BOSNA A HEKCKGOVI-N- A

Dne 24 dubna

Mutkar paía obarsd
10 PrP0'

rú pobily On uřiní nový pokus o

zásobení Nikaico Proslýchá iw

že rakouský vyslanec-
- hr Zichy od

císaře vyzván byl aby na vlá la

tureckou naléhal by ničeho proti
Černé Hoře a Srbsku nepodniká
la

Dubrornický dopisovatel lon

dýnských "Tjmes" sděluje caopi
su tomu Že Muktar pa£a od 13 do

18 dabna IsOO mužů ztratil Po

vstalec ký náčelník Sořica zvěstu

je že 300 Turkům hlavy srubány
a 50 povstalců Že zabito neb po
raněno bylo
NejrětSí obtíž pusiobí mocno

stem nemožnost docílení delšího

přiměří během jehož by pevnosti
Nikliře zásobená býti mohla

Londýn 25 dubna

Pařížský dopisovatel Tituesu

plže že má zprávy z pramenu

spolehlivých dle nichž vyjedná
rá se mezi velmocemi o to aby
Bosna a líercegosina odtrženy
byly od Turecka a utvořily spolu
se Srbnkem a Černou Horou sa

mostatný stát
I laguna 25 dubna

Peko Pavlovii Osadil minulou

neděli Sutoriuu jtuktar pala
soustřeďuje svoje fíly u (j&řko a
oěckává se tu velká bitva kou

cem týdne
Dno 2Q dubna

Posádka Nikiiřská učinila vý-

pad minulý pálek aby so poIra

vinami záswbíla byla váak odra-

žena Praví se že koftské tuaao

jest jediná potrava kterou se K- -

sádka Živí

Ieudýn 28 dubna
ZvláStnf depeie Timesu ozna

muje že Mnktar pasa chtěl obno-
vili pokus o zásobení NikŠiřS

bylo uo ale oznámeno z (Jařibra
du že 100o0 Čcraohortú slejl
pohotově bránili přístup k městu

Tvrdí se že ruStí důstojníci orga
nisují Černohorce na pomoc po-

vstalcům

DepeiFó Berlínská nxuaouje Že

príne Milán (Srbský) vydal pro-
volání v němž tvrdí že Srbko
zbroji proto poněvadž Turecko

stahuje mnoho vojska k Nikii-£um'(?- )

' Dne 2d dubna

Zprávy z pramenu slovanských

zvěstují že zpráva zaslaná do

Cetyně roskou vládou že Ture
cko nesmí válku Černé Hoře íti

způsobila tam radostné
nadlení Černá Hora nevypoví
yilku dovolí v Sak celému oby va
telat v u iI i

jxjj
i ti se k povstalcům

Depeše Allen (v Řecku)
že vzdala se porta zá-

myslu bezodkladného zapořetí
války Černou Horou le viak
noustředí :00oQ vojska ve Skad-r- u

a 50000 y Hercegovině '

Londýn 1 května

Kuský Miř praví ie při nastá-

vající n4vStivě carově v Berlině
bude se pojednávati též o tom

aby Bosna a Hercegovina byly
spojeny v jedon stát pod oebra
nou Kakouska a Kaska I

'
]{agusa 1 května

Muklarovi podařilo ze po dyou- -

blenním boji poraxiti řady po- -
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ADBESÁB
CRETE NEB

CCNEK DURAO
Český hostinec Páni hosti na-

leznou vždy čerstvě OmaVské pí-

ro Havanské doutníky a kule-

čníky nejnovějlích druha

IC F OTCIDL
Český sedlář obzíouži krajany

své vždy dobře jak se kUý kdo
- #

u něho uouJ zoupu kb svému

prosychá přesvědčil
etXtf)

ri ČADA
Obuvník Kdo chce dobrou

trvanlivou obuv za mírnou cenu

ne Lť jej navStívI
Ji Cri -

JOSKLlMA
Hostinský u nádraží Crete Neb
eXri

VV AKSAMIT
Kovář a kolář Main Are

CEDAR RAPIDS

F DVOŘÁK
Nejvěilí český obuvnický závod

Výrbky domácí i z nejvybláie-tiěj:ic-h

východních továren vidy
u Velkém výběru

Za vie zboží se rul!

Schuyler Neb

zhotovttje vSečky práce kovářské
pečlivě a k úplné tpokojenosti
Tak dobrou a přituěřeně levnou
práci nedostanete nikde jinde

WAJEiOO
Koj-ujt- e vala zboží o

St CO
ve4i# poity ÍKjstaneta vie
Icrnřji a iboli cjlť{ií a a rejce
nálo nfjrylii ceby

"

V oroJa r Omt
Kroocic rob Uté a Haroey ul

tp11 lekárnj' líoeJrm'

CHriTnrA iowa
j Dr-:uci-L

SedUř a remebiř aliotOTOje

r5clBy prá ve mvém oboru k

úplné pokoienoti ÍSráfky
tcKoJkladn rykonirajú Zartib
na prk i m ruřú ťříjd a pře
T£da (df2r5)

Hostinec ku koupi

Ktiepaný uatUi ta jřiřinoa
slili eríLo na roJ#j

re FRKMOXT NEB
I m dvřma nárolciibt Joly Loty
íofi 4IX1S0 d3m 24XW deiti
loioketui nahoř

Podle btttibf jemt iankírna a
vzadu koR-dt- é ctij it 20 koní

Ví T dobrém Iiu a ob- -

bod v díbrém etarn
Cena míroá a retli fJUt kapu!

seiy k iekíaí dle libosti

JosWiesner
I42Jz{) Freuiotil NebraAka

Vahoo Ncbraska:
Pruí cbodtte do F II K M UN T

pro iúlftí uáladí kdyl mMeta je
kospit prát lak Uvui re !

Waboo o
- x zul laxrc á co
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a za nejUpli nxnauá
a

rozsévači íHové $ecí

strcja
PATKICKA a W£IIL1 ploby
WFIKA oorivařuy
MKWTON-- rov
VALLEY ('I1IEF eťkaH
WOOD Zad stroje
MAIi-S- H ltrreter
tr Za vWky atroje ae rulí- -
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ÍeitS aaniklo prav 3 konkvroblnl
BpAe!tuA uwQmi e "Eagle
Liue" a mujala takto první mí
to r aroplarbi e7rceko-ai-

ritké Jéjllodě jtíí nyaí uexi
llAmbargfiu sw Yorkem jet--dl

jako Poínerauia Tkariftía
Saeria S'ileÍA FiÍmÍa 7eatpba
liía Cimbria IloUatia Harmonia
Ocethe Ilerd' Lei Vieland

Kloptotk a (Jellrt j-- u BejvlUÍ
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mofe epatMo a Uk ťinýn poíi
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lodí na na jediná C' Rsit: o
rykixaU ládaá jio tpoleíacrt
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porta kterýž jim pověděl Bata4é
o podvo4ek roUbaUa páck
nfcb detnokialk-k- Taaay v
New York a Pak vzali d prádla
Ackcrrtana bývalého skrwtář
a od toho ae dověděli le aie nL
Viak to je aeodstralik rho
dobrého do třetice I tedrwiali
si jednoho blázna kUrýi mil do
svědčili kterak byl o4 pM-hop-

á

Grantových zavřen Ja lláuere a
dáno mu na výběr buď lasa do
ru isfjtu & aeft a Evrpy

rystenovatu ro aioaněsa vy ptá-
vaní a broabaai zavření koaWaě

pohnut byl lilený svědk svěřili
v největii tajnosti výbore že jej
kažJé noci navSlěvaje— Graalív
duh Tak vida! 11 doll a

blázny kdyjiak dojd na nevět

li VyletřotáníjgeneriU ShtM
ka bude v atálo daeib ukončeno
Scbenck nbde shloiin vid
ným iádaébo xlwiBa jiiJse mi podařilo svědkaau dakáza-t- i

Že akcie stříbrodol ŽUana ba
by I

spÚsobem zákosttfa a 1 d-- l

sám není nikterak tak bes#n ý(

jak nepřátelé poiaiki xsm 4- -

kazují
! S imjHtackeweut soedens Brl-kna(a- se

pomáiajea pwkraii#
Myli e 3d y j#te rrlý
tjdeu nel dojde k nktaU
zdá má neait právo jj us4 t b

"'ne

JI Sudí Carter uznal dávo-l- y

podané ohldaě KUhvuma k J 2

předveden byl dle ttabva nrpa4
setu a KUboura vsat z právu--cnost- i

doma (- ú a axea
bude třed soudem ditriktni

attvr odepřel na rotkaa

preslUenU vydáni řaJiiiA lti
a pi& z jeho odboru ýbr

aabidaal viak výbo-

ru Že kal Já listina k du--8-c-i

výboru v jb odbora a pakli
si výbor přeje 1 poskytnut jís
bude zvláUai fokoj Když ne-

chtěla přijít hra k Mokatai
masti jit Mvlutite4 2 boře w

l Pokus pokáleli bxkuo
pověť sekretáře Brtuw
adW Jak jme ioele oaául
rozliřovány o něm povřt d

jetisono jiiiwauszena iu--t t
vityera jeho vrácena by ta xaKx

vená loď Mary Merritt Kekrrtáf
ihned poladaval tejpřinějU vy
šetřování a tu přitlo na jevw ie j

sekretář neměl f4„e íi {

ueiai s# porer lato ňyu 4itti l

ringu koraletaiito ie nař-- f

nabyla od přeWdy deas-lra- ul

ského výUru izlikéLo a od

právník tťoodin kterýž j—i
zároveň - fcořalečaikS r
soudech právě dbvaaýťb Ten-

to týdea nebvl pro páy vyWtlo-vatet- e

velmi výsaý
Q V demokratickém dosax zl-tp-- ů

ixlán byl tataaif čtvrísk
návrh aby žádný Člen kHv f

neodporoučel dosazení p4rži
a nrb sozn{ kteréhokoliv kler-- 1

kav kterémkoliv odUra vUJ !

nim dokud by píedUvý uio ]

odboru neožádal jsj 4teeaě oj
takové odporučeni To bvl krolř '

ka opravě neb bUci atft
ru lenosti jest právě v toat ie
Členovi koarrsa skoro neobeav- -

zeně vládnou pii osazování nUt
ůředakkýcb od blavniha kh-rk- a

v některém odvětví tláJaiai až

po ltmUtra naer ktilová
Ctě- - Ud) by vzata bylailenJsa
kongrsa tato noc tato protekce
z rukou přeťat byl by klavai ko-

len korapce Členové kv£r
neměli by pak aíta iřadnk-k- á

kterkovská a poitovkl aa ros--

dávka za prukáxaaé politické
služby a nenalezli ty lak asaoké

přátelé jimž na zvoUai bJsa
kterého člena kontra vlsi zá
leží Návrbsn tinz by se by t ne-

zamezit a úpoa vlív llm% Ž:sa%

gresa při I by sc W

značně otmeail Yáak rětlia
drtnokratUká v domě aáatatcl
kterál (prýj jeu na zžrU
tíná (f návrU ttuto—

lc#n Cl#r kterfi byl ry%

slýtbáa plod vf krresa a
tttttoaé o tiriwavýin vkU ta
ní fcttst eatlerskýrb cž e pc- -

bentu nelíbilo sesazen byl ze bo

polaví eo Sd výpravy

protiiadiáaské vaJvr ptvtete
Gen eharntana a sekretáře TafTa

Tinť sobik ým akutkeat wtaa
di Grant pruti sybe aa jwto vě
ker OídBíky za lko Miswtti
Gen C aster fest aaáat co nejxka
ěenějSi ze riecb jeneráiS ve voj-

ska Spoj St r potýlkách a ladi-áe- y

Neni ládal jméno kteél by
a rudochS tíoe iety a zirovci
báaaě vzbuddo nel jména Custe- -

ra a paau eaatsene tví

Grant a peh4 sobat líblUv
poniradl svědčil le4 K4#s co
T-- 'V v povinoat j#ba ca ab
čana pVikaóva?a vyvoUl i
tl-iižbo- alí aeryi proti sobi
r&£U te t5ca plniU vili aároda
jeho! slabo jest neeaěl by míli
nie rychlrjho $a prári nel c--I

vo!1h( rexasa nimi Cííct lvi

nad zráaností Turecka Nářel-ní- ci

několika pokojných kmenu

vyzváni byli od Turku čo Pod--

gorice aby sprostředkovali vy
jednávání o pokoj s povstalci a
tu byli zatknutí a odvedeni do
Skadru Rozhořčení panuje po
celé Albánii

NĚMECKO

Fraukíart 1 května
Hrozná neštěstí událo se vřera

na líýnu srážkou dvou lodí mezi
Budesbeim a Bingen Párnf ko
tel na jedné z lodi se roztrhnul
Třicet pět osob bylo zabito a
mnozí poranění

' --
FRANCIE

Paříž 2S dubna

Agitace ve prospěch udělení
milosti odsouzeným komunintSra

nabývá velkých rozměru tak Že

vláda zamýšlí násilně proti ní za
kročí ti

Brest 28 dubna
Párník Quessoutntonul na mo

ři Dvacet u den lidi so utotilo

RAKOUSKO

Vídelí 25 dubna
Předseda uherského roinlster

etva Tisza JádaJ za propuštěnou
jelikož nelze docílili mezi joho á

viaensKou viauou uobodniti v

přířině banky a jiných důležitých
věcí Císař ale resignaci Tiszovu

tipř'1'- - Ministr praví že v! ie
se tímto vyrornáium připraví o

oblíbenost svou ale lepšího vy
rovnáni nefzo docílili j rozloučeni

jednoty s Rakouskem bylo by na

zkázu Uherska
Dne 29 dubna

Rakouidfá armáda v Dalmácii

byla sesílena a řítá nyni 30XOQ

raužu

Vídefi J května
Minister (uherský) Tisza zno

vu formálně podal svoje poděko
váni z úřadu Jelikož se dohodli
o hlavní bankovní otázce má ee

za to že i rakouští i uherští mini-

stři podrží svoje křesla

ANGLIE

Londýn 2b dubna
Uděleni hlasovacího práva Že

nám zamítnulo bylo v parlamen
tě 239 hlasy proti 152

Dne 27 dubna
Na ostrovech Barbadoeskýcb

jt-- 4 poytání 500 povstalců bylo
dosud zatknulo a uvězněno Vlá
da ztratila d ji věru obyvatelstva
úplně

Dne 29 dubna
Dnešní "tíazette'? oUahuje

prohlášení královny anglické za
cixařovnn Indickou!

Ijoudýo 30 dubna

Zprávy z pobřeží dobré naděje
(v Africe) oznamují fe král Da-homej-

odepřel zaplatili An

glicku pokutu na něj uloženou

pro spatné zacházení a jedním
podaným anglickým a ie zaslal
veliteli anglickému urážlivý do-

pis vyzývaje jej aby si přisel
pro pokutu že jej vyplatí pra
chem a olovem

Šr-AN#LSK-
:

Madrid 27 dubna
Dva tiaíce mužů posláno bylo

dnes na Kubu Více bude v brz-k-u

následovat

SRRSKO

Bělehrad l května
Ve vládních kruzích se tvrdí

že zemské obraně bylo nařízeno
zásobí ti so s potravou na týden a

býti pohotově ku pochodu
Bělehrad 2 května

Ministerská krise v Srbsku jes}

nezbytná :

TURECKO

Cařihrad 25 dubna
Zástupcové všech velmocí radí

portě aby nepodnikal nijíchq

proti Černé Hoře a slibuj! spoje-ný-

silami o upokojeni povstal
cli se zásadití Porta vyslechla

raja tuto vlak neustává vo ch

přípravách
Dne 2S dubna

Porta zaslaly vélmfttíin čirkn-li- ř

v němž žádá o vojenskou po-

moc ku potlačení revoluce a od-

volává so na to Že Kusko pomo-
hlo potlačili revoluci uherskou
roku 1819

RUSKO

Londýn 25 dubna
Z Petrohradu se zvěstuje ie

kníže Gorěakov tyto dny e pěti
vyslanci o východní otázce se ras
dil On se obával ie Turci v
Skutaře soustředění do Černé

Hory vpadnou ti zamýšlí 4

Kusk vláda zamýlU prý loď

stvo své y středozemním moři o

Styry válečné loé zesílíti

Berlín 27 dttbia
Hrabě $ Koebue guvercér

Polski só vzdal tvého if%da jt--

likoi v lida Baski odepřela doca

dili do ibist polských sccJee pol

Colaoibuíi Neb 2 května

Minulý pátek přepadli Sioux

Indiáuá osadníky na Xorth Loup
řece íti chopili ío xbranJ
a bránili Střelba byla slyše-
na a2 do trrxo llarUaff a pornik
lleyl M ílyrmi ruuli postili so k

místu boje Na cesté překrapent
byli od tlupy IndiáuS kteří byli
schováni za skalami a eerlant

Dougherty byl sastřelen Indiáné
se pak dali na útek Osadníci

jsoo oxbrojeni a připraveni na

boj Vojsko projí Jdí krajina

Wasbington 2 května
V senátě povoleno bylo $50000

pro Indiány A(Sy v Arixoně —

President předložil eenátu zprá-
vu výboru výstavního a ]ozv4id
aby senát byl iřítoraen zahájení
výstavy dne 10 května
V Zástupitelstva iovoleno 16-(A)- 0

dol pro světla na majákách
na řekáib MÍHsissip}4 Ohio a

MŮMOuri —Xávrhaby Kilbourne
znovu vyslýchán byl výborem

propadnul— Ta rbox navrhnul a-b- y

rySetřována byia koupě úpisu
dráhy U iUck & Ft Hmith od

diáhyyniou Pacific Přijmu to

(Poxn To 'ká oněch JG4C00

které mil ITaíne od ďriij U P

obdrieti— Konečné pojednává
no o tom aby dovoleno bylo se
kretáři vyměnili 10 milionu jed
nodoUrových bankovek za frlíi
bro

Washington 2J dubna
SENÁT —Po podáni některých

nárrhS sjednávána předloha o
zařízení vzdělávacího fondu a

použití čártti výtěžku z prodeje
pozemku veřejných ku vzděláva-

cím úíelum —Později zahájeno
sezení výkoné po němž náledo--
valo odroiení

ZASTUPITELSTVO — Výbor
pro dráhy Pacifické odporafil
aby prodloužen byl řas dráze se-

verní paciiitké o 8 roku ku vy-
stavěni a dohotovení té samé —

Uzavřeno zvolili devítíiený vý-

bor ku proskoumání a vyšetřeni
stavu a řízení celnice v Novém
Orleánu taktéž jednání maršálu

S{oi St právního zástupce a ko-Ukt-

Umtél—Pak }xjeduává-n- o

o rozpoíta
Dno 27 dobna

SENÁT —Zákonodárné jedná
ní byle odloženo a senát zasodnol
co soud Na obražení Blkna
pa 2e senát nemá jej právo sou-

díc an není více ářadníkem po-

dal foditel obžaloby Lord odpo-
věď žádaje svědectví k otázce
s argumentem svým xapočne a
o privomocnosti senátu dříve
než obhájce navrhoval lu-de- lí

obražení zvrženo aby
Bel k nap podal odpověď na
obžalobu do dvou dnu nařež

zastupitelstvo též odpoví do dvou
dnS pak no m&že příští den se
oudem zapi&říti Obhájce obžalo
vaného navrhoval aby soud byl
odložen-a- ž do podzima jelikož
jsou mysle lida proti němu zauja
ty Návrh tento byl po delSí po
radě odmítnut "

ZASTUPITELSTVO —Tu
hlavně o rozpočtu—

Návrh podaný VYhitehousem
nimi zakazaje se veškerým úřed
nikom vlád dí jo přijímali přímo
neb nepřímo od kobokolr pení-
ze neb jakýkoliv předmět ceuný
za 4řely politickými byl příjmut
Návrh aby í lenoyé kongresu ne-

milí právo oderou teti příjrautí
podržení a tieb sesazeni kterého-
koliv klerka v kterémkoliv od
boru vládním než na písemný
dotaz představeného toho odboru

byl zamítnut
Dne 28 dubna

SIvNXT— O pBl jedné zased-

nul senát co ho uď
'

Obhájce BeU

knapa žádal o odložení soudu na

dva týdny Tomu odpírali řidi
telé obžaloby a po dlouhé poradě
usneieno odložit! soud na 4 květ
na—Senát se pak odrořil do plo-
dil k a

ZASTUPITELSTVO — Přod
eda předložil rozsudek sudího
Cartera nírnž se Kilborne zpro-Itu- j

ražby z mocí zastupitelstva
odkázáno výboru — Řiditelfira

impeachmentu uděleno práva vy-

slýchali při soudu kteréhokoliv
Hana zastupitelittva —Pak pojed-
náváno o roapořtu— Při {lánku
o přeccit ní záležitoťítí indiáns

skýcb k obora válečnému na ta la
oatri debata a předsedou rozhod
outo konečně aby zůstalo při sta-
rém KozpoSst pak příjmut byl
£C3 hlasy pře ti 17 — Uzavřeno
aby t pádu nemoci předsedy
taobl tento Ufttanoyiti na deset
Za za tebe předsedu prozatímní
Lo plivclaním zistupitelstva —

lro Iadiny Apaly % Arizoně
rarclřn 5 C) aol —Po přijmutí
r!o::i spriTtníc rřelob o

tlievtina alla4k pmissujt j lh T4mZ} nvaa-- í ra-- um-Ke- r

zvfal t4i4 llmml ) fc %mlmmf dik Víří přiíW 1

ývb lm od čast tak 1 vtl-nk- - mlf ía Yádst Eivt lasMki
b 5š) tj jda t Ias4i
prri49U s kdy Uii twv l i
deatovo byla iijUm
Nklo zaa-n- t raka Itvby- -

áraiat kaptwW abi
dru 1 sloiU Ul k

Íl ry sm vyiaia ž by jf

r asyla lmť áiad Uns

p iaJa čeý—&4kll
t kterýž nrof á m iM-4- ft

klkánkýiM zizsim a dtxy y
Nevvřisa I by á!aa4 rrpk

kr tuda4avali 1 b slak a
by ja fcr á#4 dsě-a-y

za jtb lIbt D%acvt 4t
V askryj ri vi-Vk- y nka
Uty vp nekryU di si ka
secvtí frlalaé jak nyni jtná aai pěúan té k kry ti
vy UmW a potírb jak sssIm kdy 1

taatovaa by U a

N$ae žá-isé-
b muÍsii saj-

me vvt tl ctliaa v!afn
vrátili zákiMa tank zpět a sajsai
nássiiky s preědUM 1 tus

ry aorísa přáni věUtav tK ki--- l

platí slalal 4 jne "rýiby rliiai
Ltfnisviískf HVarier J

nat" drli jikn v j4ssv a srjca
íwsl aHaM Ukwv Pravi ni
jinýsa P Ummt Ut přd á'k
pa Čtyry vkj vlil trval a

pfctdtrsvt 11 aWaTsai vávky
bj l jb" alksiMMítiliM! f f
nay l st p mmímíA I j" _ ia s tiswiii u aAajM a£u p- - i

stanai své Crř Jatrsí i!
a t a v a

v mnuaewí pravá t la tu i ?

ťttiíjstLI!t ktiíwa upi j a1 I

sp i sieraj jay r

rUa k aa&aX a ruakvtlai
l'aie jt

% tiki kUra4 vs-a- i

války a kteril J ndvvč-i-e !

jisa prznéů ae aai
ani cbladaé aváisJ pCarvi
svl" TaU váiíS jsa {ttrvaeeý
a aatsý výsledek atvctv( a ae
tttíat dka4 tef4řl e riaj
troctvlias jik zamiJ 4éike
lasa % Věkens poetaps pkeni
4VrWr Josuraal se fft děde

V'4 Bík-J- aebadki kea act
svlhloeaonu a IdskaT Uk
vždy siranjtvt Uiu m ealz
tl aa aAm svansoeti saX art!3i
Uí Či jřMn nsrsi fscíjts vr sxU
válai a aikir táJUta L:~Í1 r
U Uit i-- z v!a tsiJ W-- i

dt ie ztíJls t ♦cas fcnti-- 1

t i ftriii

D0-FDED0- n?

"T=J T TT --

TCT {-
- Tí 1— A

j Ye vysvětlení kteréž odzl
Bbine před domem zietepitelíitva
minulý týden tvrdí ie nikdy pří-

mo ani nepřimo neobdriel jakých
peněz ani od drhy "Jnion faeie
in íádni jiné Na doklad ie
jest Uiv% pověst' ie by byl obd-

ržel dráhy UP Gl(XW dol
uvedl svědectví bankerA a kte-

rých dle pověsti ona částka do
etal vyplacenu { dále svědectví

pokladníka a presidenta dráhy tl
Vysvětlení i dflkazyjaoa ottíra4
d&lddné a pícTldiujid Veike-X- &

Italy republikánské i liberální
a mnohé noaeUÍ demokratieki

považuji £iaiawza oc4zCio
ouze eělt?r4eaaata( m

élninické deracraticti iaaopcjt
nejsou dosud uspokojeny To
aai jinak býti nemIe

jj Caolííeldiv ▼ýlorvy::::5va-- d

byl mindý t:afr:I-- I i'
cia rx-::irr"-"- -ir:

vstalcu a záaobitl Nikliře Boj
v prusmyku Daga byl velmi tu-

hý {
í s

"

Povstalci nebyli na útok Mok-tar- a

paši připraveni jelikož ae

právě vyjednávalo o příměří a

pokojné zásobení NikŠiře ze stra-

ny Černé Hory
Hocnosli daly na jeyo portě

voji nespokojenost že podbí
kuuia násilné aiaebeití tvrze an

4 prirJ ukonítlo vyjedná yánl
erao Horou Q pokojná zásobě-t- i

Čerti Hcra j?:t rozlaoríena

h t cc"--

i:-- t na siiaii rntri LL a tvv
ýxí aJiviv HllTí-- V 1 i vr ~% !

U krVCl!A r

Crt-- -
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