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1 PILNÍ! SLOUŽÍC ZÁJMU NÁRODNÍMU HLEDĚT CHCI VŽDY K VmĚLÁNÍ OBECNÉMU !
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noCvÍK i OTIAUA NUDRAŠKA DJCEfjpu BŘEZXA 1S73 vjavcJj tISLO 16

PŘEHLED KdYCH DĚJŮ PO SVĚTĚ SAN ERANLISCO 29 ůaora iVuík 'Mow Taylor"
který dováži poštu r Austrálie právě přktáL
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- 1 Blilo Eureka 2S Indiánů umhřlo ua jed Mi-

nulý týden byl jeden Mexikaa a jeden Kalifornian a jeden
Spaněl zavražděn od Indiánů a ti zločinci bvli cfcvtťni a re
staré misii zastřeleni

V San Dlego County prodávali bili Indiánům kořalku a
strhla se rvačka jistý alentin a více Indiánů padlo Vra-
žednici byli pronásledováni ai do hor
— ž března Z Arizony se dozvídám li ta krveprolit:

na Marti nez Štaci 6taIo se od Indiánů Ti přišli vydáva-
jíce se za přátele do přibytk i a zabili oby vately nvlmL
Zdá ee že přišli z Date Creek líeservace
Dalji zpráva jest ze to nebyli Moiaves Apachove njtriTonto Apachové Jeden přunivý MoiavŮ báčliiík vedl

četu vojáků do táboru nepřáteUké londv Tento náčelník
Vpnchův a vtjáci několik těch Indiánů žalilL Na to uki--
zait se XDUiuQi ti ionto na Ttšinácíi a TYtf raa toíIít rA

BROOKLYN Sbřeina Včera bylo o půlnoci klepáno
na dveře v č 185 v Dafficld Str Domácí pán otevřel a
vida ma'ó děvčátko třesoucí se zimou vzal jo do domu dal
mu jíst a popřál mu na jeho prosba přes noc oištati v dolní

světnici ca stolicí Tázáno na rodiče a příčinu pozdního je-

ho bytí na ulici neodpovídalo Usedlo ai tedy a pán Sel
též cpát Asi za hodinu náhodou úd té rodiny čel k oknu
a viděl tři chlapy na nlici kteří chystali se v praviti do do-

mu — ale utekli jak znamenali se f domě lidi chodi
Děvče bylo od Soudce Walsh'e dáno óo ústavu k polepšení
ale nepřiznalo se k ničemu To věru nový spůaob zlodějský
THENTOy N J Local option law jest jKchován a

mnohému žižnivému erdci kámen odpadl General zástup-
ce Gilchrist prohlásil takový zákon za protiústavní dokládá-j- e

se tím že Žádný zákon nemůže platnost mít i jehož pl-

nění neb neplněni jjst dáno na vůli jednotlivců
CHICAGO IUs Tyto dni čítána byla zásoba zrna a

nídezeno že obnáSi 9731332 buSlů z nichž jest as 1003-9- 29

buSlů na loděch doneseno 5Podrobně jest tu 1592910
buSli pšenice 5291793 builů kukuřice 1010522 bešlů
ovsa 205G09 bušlů žita (rži) 532067 bužlů ječmene

QCIXCYt IUs G března První párník pozimni doby
the Northwestern ze St Louis zdo přistál Plavba otevřena

TOPIKA Kansas 3 března Statni Sekretář jeStě nedo-

stal opis resolnce která mu nkiádá pošlati na Vicepresiden-
ta Sp Států opis výpovědi svědků Tyslýchaných od komise

vyšetřovací Zdá se že spikli ee mnozí aby znamenitěj-
ším svědectvím nedali vyjiti ra světlo a to přičinění jeátě
trvá aby o těch volebních rejdech a Šejdech v Kansasu nic

nepřišlo do Washingtonu Vicekráte zkoušeno dostati je
z tiskárny pod rozličnými záminkami

ARIZONA Zpráva z Wickenbargu oznamuje že Apa

Dato Creek k boji (Jeneral Crook Ttáíitie proti nim
3 Lřetna Kalilurnský Sním přijal usneieni aby $hc

WASHINGTON 6 března Dnes byla podána žádost

na senát od filosofické společností re Filadelfii aby kongres

povolit peníze pro amerikanaké astronomy čímby vstavu

byli připojiti se hvězdářům jiných zemi při pozorování Ve-

nuše' kdyi 8 prosince r 187 její malý kotouček etáti bude

před sluncem Senát odkázal Odboru knihovnímu

Při té příležitosti povíme obšírněji o Venuši

Venuše jest nejskvěleji! hvězda na nebi i sám Siriua

není tak jasný Co víme o ni jest :

1 Její tmavá hmoujest koale a nebylo až poeud doká-

záno že jest na pólech splaskli
2 O povrchu jejím nevíme mnoho 6kvělost je-

jí překáži přezvídání
3 Velikost její jest taková asi jako naší Země neboť

průtněrník její obnáší také 1717 mil (geogr)
4 Pro velikou skvělost odrážejícího se svétla slunečního

hvězdáři ji pozoruji ve dne Ona jest tak svétla že piLo --

bi stín předmětu zemských a může i ve dne pouhým okem

viděna býti
Když objeví 6e večer na západním nebi tož i má podobu

Érpkn ten narůstá denně až se uvidí v rej větší vzdálenosti

od 6lunce (4S) půl kruh a pak počne nazpátek bližiti se

slunci a skvělosti ubývá až se strati v světle slunečním

My ji jmennieme tu dobu večernici

Kdyi se okaznje ráno na východním nebi tuž ji jmenu-

jeme dennici

5 Největší její vzdálenost od slunce udávají hvězdáři na

15 millionů míli k zemi přiblíží k? až na 5 millionů mil a

vzdáli so na 35 millionů mil

ložiti co pokuta byv odsouzen od Spolkového Soudu pr
tp že proti amendmentu k Ústavě Spolkové vvmiial od
Číňanů zvláštní daň z hornictvu
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NEBRASKA CrJrRepublicaa State Conventíua badd
míti poradu v Lincoln ve středu dne 15 května dotyčcé
volby C poslanců do Filadelfie dne 5 června Kaldý cousty
má jistý počet voličů Při té příležitosti doz vidíme se jmea
všech counties : Adama li ne Buttler Cass Chevenne
Clay Dakota Dixon Doug'as FUlmore Gage Ilarlaa
Hamiiton Jefferaon Kearney Lean Qoi Conrt Madisoa
NuckolU Nemaha Pawuee Ilatte Iiichardaon Sarpy
Seward Stanlon Valley Vyn Antelcn Surt IffAlo
Cedar Colfax Cuming I)awo Dodge Franklin Froct-i- er

Greeley Hal! Iloward Johnson Lancaster LIncvIa
Merrick (toe 1'ierce PoLÍÍ Salině Saunder? Shermaa
Thayer "Washington Webster a York Úhrnem 54

£7? LOTIS Mo 2 března Dnes podal John L Nor-
man žalobu proti St

Louis-Vanda- lia a Terr Haut společno-
sti železné dráhy a žádá náhrada $ 25 000 poněvadž misál-
e" léto kdyi pracoval na stavbě cadrali (ťepot) T Fast St
Ixuis byl jedem tělesně zmrzačen On tvrdí Že dřeva ku
stavení bylo s utreyebem a jinými jedy připraveao aby
bylo obráněno před hnitím Následkem toho nmWo 5—i
dělníků v jejíchž tělo jed vnikl a oo tél postooivá clsld
kem jedovatého účinku Jedenácte jiných dělníků zadali
minulé leto žaloby v BeHevilie Illinoia proti té
— 3 března Došlý telegram oznamnje že páraik Sa- l-

chové obrah ŮV& vlaky na bhzku a zavraždili bamuele Lu-llem- ber

a Thomase IJarrís Také z Marti nez Ilanclio ode--
hnali stáda a vzali vše-k- o e:bou cí mohli od trhnonti Ta

Q-- kstaco jest jen~4 míle rzdálena na lia od Camp Dato
kde 3 setniny řádného vojska leží

lie utonul u Svan-La- ke v Arkansas řece Málo bylo z něho
och iúněno—náklad jeho čitá so na $75 000 párník sáat

6 Kolem Blunce otáčí so ta 254 našich dní 16 hod 49 m

1 Venuše ůíc jak? Merkur ale Jak £asto„iítipřed
kruhem 6lunce a tu vidi pouhé oko černý puntík na ko-

touči slnncčním a ta doba jmenuje se průchod Venuše před

eluncem neb skrze slunce takový bude den S prosince

1574 pak 1SS2 6 prosince a 2X4 — 7 června &c V kaž-

dém tisíciletí jest lCkráte

Pythagora? byl prý první který poznal Že večernice

a dennice jest ta sama hvězda llomer jenom zmiňuje se o

této planetě a jmenuje ji Kalliston (nejkrásnějšl hvězda)

Co dennice řikali ji Eoforu po řecku světlonbá — po la-

tinská lucijt? a z toho povstalo dopuštěním hlouposti Lu-cip- er

a tim se nadává Večernici jmenovali Iíesperus —

Vepcrvgó — vespero jest večer — odtud ti večení modlit-

by či Nešpory
Venuše jest izdější jíněno to byla bohyně krásy a

lásky — lady (jednota lásky a krasy)

V mythologii jest Lucifer syn Aurory Ci Zory před „níž

jede na žirolo Co Ilesperus jede na vraném konL Jiní

básníci pak se domnívají že jest syn přítele hvězdářství

jemuž řikaii Atlas který vystoupiv na vysokou horu po

něm ]ak Atlas jmenovanou aby mohl lépe pozorovat! hvě-

zd v byl od vichřice sfouknut ď moře pak ale byl promě-

něn ve hvězdu

JV7Í TT YOliK I to jaru již nás 5idí — máme nyní
zi-r!t- Vi

Efcž v iravé zimě Led ná obojí řeco — sotva že

SALINĚ COUN1 r Nebraska Noviny Salině Co Post

daly si tu práci vyčítat úrodu na 196 farmách v tom Salině
Countr Průměr byl v r 1S71 na těch 196 farmách 42 bu-

šlů kukuřice na jeden akr (něco málo více) To jest více
než kdy bylo nejen v Nebrasce nýbrí více než v kterém-

koli Stám v Unii V tom jest ale ještě kukuřice z drnu
(sod corn) kdyby nebyla ta čítána jak vlastně nemá tož

by průměr byl ještě větší Zprávy o 3S z těch 196 farem

udávají 926 akrů kukuřice a průměr 57 bušlů z 1 akru což

jest o 174 bušlu více než nejvyšší výnos v kterémkoli Stá-
tu roku 1S70

Průměrný počet bušlů ov6a z 1 akru v Salině County jest
33 Pět Států v Unii převýánje to a 32 Státy jsou za tim
Průměr ječmene z 1 akru v Salině County jest 31 Jen

Oregon má výnos větší

NEBRASKA Kalifornie Činila ohromný náklad nato
aby nahradila co příroda takřka zapomněla totiž stromoví

koupila stromy a pečovala o opatrování budoucích lesů —

vavše na to ročního platu 15 000 Ale Nebraska po
jtavila sázení 6tromú moudrému pováženi a piičinlívosti

sVých Občanů a jen přihlíží ku podnětu k torna dílu a
ustanovila svátek pro zvelebení sadů Den 10 iubna jest
svátek 6tromařský (Arbor day) a ten svátek fcude vždy
horlivěji svěcen Pvolnická Společnost v Nebrasce vysadila
prémium $ 100 spolku farmerú který vysadí do příštího_r m Y X - I JÍÍUJ!-- ! I --L

stál za $ 1S00

PAŘÍŽ 8 března Včera byla TStra$burgu vyplacena
do kence druhá mílliarda Němcům a ze třech ostatních mi-llia- rd

byly zaplaceny úroky ai do dneška Francii bude

uvolněno jen ještě v 0 departementech ostanou NJmcL

Jak musí býti Francouzům při rozvalováni těchto počri
neslýchaných kdyi chladným lidmilům při takových zprá-

vách slzy vstupuji v oči

Poslanec Brunet navrhl v národním shromážděni dne
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aby na Trendero byl vystaven chrám Pána Ježíše KHf£

na osvědčení že vrací se důvěra v boha národu pokořwné

mu tak velice potřebná ale ten návrh byl bez okolků

Svolávají se voje kolem Pařil? jelíki vláda ee obávi

nepokojů 1 březnai'j auona nejvuisi pocci niviuu a uuejjuuajskycu kíiiu v

" " v

4 března ívjsmime zepomenouti sbí- -loď přivozní se prodrala
— několik opilý Irčaaů na ilo ŘOOKLYY

tjc zmrzlo jeden ve špitále již zemřel "Na moři také z!ýf rVtfJdporcčení

Stěhování se z FJsaso do Algene vždy je četnější
Frarsíw-zsk-

á vláda podporuje ta
MADRID Sbřexe Tvlub republíkaský odročil sefevaíosti manzeieivi uesi to iu toeiefln

zímii měla Udalo 6e mnoho náhlých smrtí Na- - j svatost: ale oni obvčejně mívají íi manželé časté biřmování
ale zvolil Výbor výkonný který jedaati bude ve jíněna

kalii vfch nemoci také jtst více než obyčejně
! a mazání časté ale nebývá než nlytosled ní Jistý lioe--

- CT TOVIS Mol 0 března Dnes bylo vidět V duíní man Němec rád přijímá ale ne hostii nýbrž brandy chtěl
-- vrá-

sněmovno voral se s nožem na n:

všech po celou doba odročcnL

BERLIN S března Panská řnétaovaa pruká přijala
zákon školní hlasy 125 proti 2

Vláda dozvěděla se že pajv2 tajné arclxkua Poznaó

fekého učinil prímaem Pul&ky Tento úřad d!oufc jil aebyl
Pokud Polska byla královstvím byl primas pov%'áa t

m--b ůmrti krále prozatímní vlila zitÍTtI
Feldmaršal Moltke cestuje nyní p Itálii a jut ta doba

v Neapolí

nejdříve jazyky jato cepy aie kqvz maio vyaalo do chtělaUjovali bodnuta pravé rnky- -a prchnout ale ten líocman
změnili zbraň a počali pěsřovat se Byl zvolen Výbor aby Z:i ní nožem a póliriet mu překazil lši proukazování

tuali t ío byla parlamentánií VýlnznaU skv manželské— chlap sedí t$
Jl kaž'df z nich dul pokutv $ 100 a omluvil e vtJHní-ff- 1 'zn' M™ý pfocc jest Od NejvyšŠim Smdem

tlflc„1íTrí
! v dova Mary liemson žaluje Hadu zdravotní města Brook--

Točali toiu roiovat ale 6e zkracovali 1rwmem o j slyna a zadu náhradu S10 U00 za smrt syna svého Richarda
právo istí — k čemu by bylo? nemohli se shodnout

j roj&]encc to kletého který bvl jedinká naděje její a pod- -

s března isuu wpnuui iik ujwi na iiora v siaii vsacmocitit na ueaiuvjce nici aie v maicine

dačce a prorokyni Jrdianě AVingi-ndorf- f aby jim vyložila ] domě nejopatrnější obřluhň měl moudrého lékaře a již byl
ua ccss ualrayeni ale byl najednou násilně z dorau vzat

kartv Dozvěděli se o tom jak a co jim jest souzeno za-- 1
Den odvezení ieho bvla vezen- - do špitálu kde zemřeL

zlatili každý 5) centů — ale v tom přišel cizí muž do domu velmi studený on musel kolik hodin jet do špitálu a tomu
dává matka viuu smrti Po odvezení chtěla matka kolikráa nabízel prorokyni velmi úhledné hodiuky a prosil aby mu

LUJiIJ orízna řvomie lesirir iittri --vu6j
byli skoumati duševnost Arthura tCunacra n£cxLÍ ie te-r-á

šílenec ale přemrštěný Ftnian Na otiiku roč nel-j-

pistolo nabita pravil že chtěl jen knLvvcu pueTašii a tik
ji přiměti k poděláni podauýcn liétú S:i-r-t královny jeii

by byla přivedla prince Waleského na trůn c-- ca técfcee

On přeje aby skrálovnou Viktorii mělo konec králváai v

Anglii
Dnes byla liohatá knihovna která aáleleLi ku sbírce

knih Williama Penna ve veřejné dražbě prodáua- -

Císař a císařovna z Brasilie dcjeli do Londýna a 13 t
ta odeberou se do Iiio Janeiro

te dostati se k synu svému nebyla nikdy připuštěna a
uviděla ho teprra no smrti Zástupce té Hady namítá toto

na ně půjčila $ 70 že musí za jiné drahé zboží platit clo a

že iiž jes řvrchovaný čas Ti jimž karty vyložila pravili
íono že nedokázala že jestfeí muž mrtev a žo ona má prá
i žalovatže tv hodiny nejméně 6toji za $ 250 a tak paní prorokyně
vo žalovat ona prý může jen s poruční kem a rak

bez okolků půjčila mu $ 35 Včera ráno šla se tázat zlat-

níka na cenu a teu ji pravil že to není žádné zlato — a ty

karty nic ji nej-ověděl-
o fiíbalích

jen na íj ona ze mcia zaiovat mcsro a ne luiaa atd
Soudce Gilbert ozůsta vil sobě rozvážiti si tu věc Kádi

uslyštme jak bude rozhodnuta


