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ROČNÍK IV

AMERIKA

Soustátí

Ve při proti Beeoherově
ukončil jeho zastance Evarta

ivoa Skandální obranu Beechera

Sk hanobeni Tiltona Touto týden

jak počal Bcech zastánce Tilto-n3- v

obírání obžaloby a jelikol
tam on pohlední slovo buJe trsy
odevzdána vře porotě k rozhod-

nutí—Zajímav© jest jak Beecher

o své vině soudí Min neděle ve

véra kátánl vyjádřil se o lásce

křesťanské o těch slovech : Kdy-

bych stál před soudem božím v

poslední den soudní a mSl bych

biti odííuen tJ hospodina ta

bych e cbrátil k nSona bo slovy :

Ja t5 miloval bole a teďmnS

statraf mUK--i li f A toť ae roxu-m- l

Je co klťan vlH žebíh pro

jeho milování nebudd jej moci

oJouditi pro jeho hříchy —Jo to

kráná mravouka věru I—Zá-

stupce Tilton&r Boach aahájil avó

llroly tím ie okáral aantánco

Bťťt hera sudího EvarUe a toho

le mUlo co mil hájiti Beochíra a

obvinění kydal tm nejsprostl ha

na ra Tiltona lral tvírau thrá-nin- ci

nic nwpomohl Dále do

kazoval ía Tilton míl dobroa

příčina ka vystupování avlrna a
líbil 2o dká!e 2d Becher nen
tak svatý jak jej aáítapcojeho
maloval Beacb jost jedon a nej
JetSích lástuptfl právních v aemi

a jest nadřje 2e přírodo v?o brzy
Jtu konci

Politické konvence ba
don se letos odbývati následující

pokud oznámeno :

9 června v Calí rep st ken
rence v Sacramento
II června v Maine rep státní

konvence v Portland
17 června v Ohio dem státní

konv v Columbos
22 června v Maine dem státní

konvence
22 června v Calf neodviiló

atrany stát kon v Sacramento
20 Června v Csií dem st kon

v Saa Frarcico
20 června v Iow rep st kon

r Dea Moines

7 íervence ve Wisconsio rep
st kon v Madwon
7 července v MinnesotS lite--

rálnf st kon v St Paul
3 srpna v Miaiuúppi dem st

kon v Mediaoo
19 srpna ve Virgiaia SernoIká

kon v ilichmond
září v Pennsylvánii dem st

kon v Erie

Otu S h e r i d a t zapověděl

tlupě clatokopfiby nevatopovali
d krajiny hor 13 1

£ Horn jelikož
tato jest zahrnuta ve smlouvě se

Souxy a břloli že namí tám

vstoupili ze žádným účelem po-

kud suiloava ta nebude zrulena

'ew llampshire mělo zá-

konití komi k revoluce v malém

Sc?et se státní ulmt a kdyi se v

senátu jména sčítala shledáno že

demokrate miji o dva hlasy více

které jm republikáné nechtěli

dáli I vystoupili ze sněmu a

utvořili senát sami pro sebe Při-

šlo to k nejvviáímo sondu a en

rozhodnU Je vle jost v pořádku
a nedá se měniti Republikáni

teJy mu-K'l- i fpřt do senátu a je
zase pokoj

Kobylky ve státoch Miasoo-r- t

Illinois Kannas a jindo dosta-

ly konečně křídla a uletnjl na
rozliiné strany Jest naděje le
do 20 t rn budou odoviad už

pryí Farmeři poíínají z novu

seti a ftázeti aby dohonili to oí

byli sk ráčeni a jest nádjje le
letošní ikoda nebude tak Veliká

jak se obávalo

Povétrnost odpoUtku ler-yn- a

jost po západu velmi podiv-

ná na pokročilý letní las Zima a

studeno zo silnými lijáky a bouř

kami střídají se den co don Pne
Zl května Toíer byla v Omase a

okolí hrflirá bouře Kroupy
velikosti padaly po celé

'tlmU dvě hodiny a liják se lil

a2 do rána Zahrady a okna r
Omaz a okolí rozbyty jsou na

cucky Jía llěstí spadly vlečky
kroupy zde a jinde měli od nich

pokoj obdrž v v i jen tilný liják

Výstava veliká v jižní Ame-
rice bude se odbývati letos na

podiím r Santjigocmiipi mu-
silo prý se tolik 4Caetnlk8 le
vláda Chilská musela budovy vý-

stavy roziířiti Ze boxuXIU při-blái- lo

e dosod 7CO vystavova
tel5 nejvíce s New Yorku každý

vystavovatel mile dovézti tam

20 kosík stop aneb 2C00S a

C3i5 Lístk s llew Yorku al
Č3 Eantjso a z- -lt proii4 se za

tillřnoa c?--u -T5 Jiadyctí-j- í
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Šo a běho paextaJ!-e- jjiai
penřzy

{ Sira leaa Abraháia-v- i fo-rod-iU

Izáka ve zralém 1 táři
lett Lép to dovedta Sára ií-utí-

n

v North Denver Colo ktri íi-t- Á

teď7iroka puUřiU svího
nuanžeU — dvojíaty chlapem a
holčičko Paa Ma-ti- a si ehviX
jak podnebí v Ct-íor- t j--t zJra- -

v5
X Dle nového zákony " 1

feay své vmllM
ale ani ona wmiisi t Utt Jlahr
ra ale svého ze jtnřuí ÍU % Ut--

t Y Caar!#toiv S-- t% ibaJí le--

y avi páva 11 jwtítr --t:
Uckéu sjezd jke vyjí!
jdak o3trotřelky& ln-r-ý eřl
ntaoho Člena Za ěe d-b- ~

ho střílení dávaly # khs tJíf
vzorky na Šaty a jiné ažiuCsé
věci

Z Angtk-k- á surá panu Ajtac
eátajíc do Ameriky nedÁTsso

vzala s seboa pře mř čtivaa
rodina ptačí dv opice zckoík
papoaŠkS a zaraibva&ho j-- ia

X S RKtdoa to dpaJ teď 2

zcela jinak nežli kdy před -
20 roky Tehdy každý rek pliíU
edria moda jeden střih do vUa
a která dáma jej betucla af jí
íel neb ne nebyla tuodoi Nvai
márae stále výběr ruzleývk stři-

há tak le si kalii dácva cule
vylrati to co jí HuU a bumí
se clUileti le jí saad aSkda za to
pokárá A proto neaaSIy by dá-

my dbáti na to o čn praví
že je to nejaovějSí moda Neai--U

to hezké ař to uo{ kdo thee Teď
se jddná o pěknou a přímí
nikli o nejaorěši ozdobo rol
dává dámám přilelitOáí hejalo
výběru a plkcéha se nošeni

s

Česká Osada v Nífcra$:e

Nejlepli přiíežitiMf pro kaldé-b- o

Čecha který chce aaJiti e t
dobrých pozemcích Lveťoo aasb
za íarmo na poseiacich vládakb
nwu krajaay a nedaleko o4 drá-

hy &akytare M v 0aJě
Slovana v Howard Co Neb
P2da jest výborná krásné rre

rte vody hojaoř a dobré le aa
blízka důstatek d misteCka
východn 8—10 míl jihozlpadai
l'- - 12 mil ol ltzníc la toa
Paciáe 23—50 mil

Pozemky v'ád ji lze doptali za-
darmo co bojMtead lť-- akra
neb preemplio 1 i) jJ:rI neb pro
pěstování íeř 16Uakraa&eb klv
má tčiíí rod au ku Vzdilá&l prá--
ce iq2I j yŠkey tli Blroky mt

jit a vztu 310 akrů od vlády
Aneb mule koupit od Iciez&i- -

laciné pozemky aftU vzdiaaé
I íirmy Lioo od t kc laích ea-seJ- 3

Kaldý kdo zaA nejiuicS tido saCátka ať oadí v Čé0ad? a poťhodi dubře- -
liNi petici neaf rá-'a-

i taTtaati
neb by ioho eaohl brzy litovali

Parisi Oaa&v --StuvAta
Orada ta zaojiaiá áplaA prá

zaavn 1 1 iown-t:p- a ta ivt
akrá a múle t rodkjnl?i

dále na sever podél řeky -- verl
Lo: al do okr Greeler lkLA

věllibaa rvvioa jeJaotlirviai
ehkými vlnami prtMtoapeaa 14--
aa ajbri muty al IJ „top černá
sem jak jsme so přesvědčili ři
studakh Pod tou jet vrsva vi~
ku a tk hlína lva poUky tá
hnou se od severozápad na jib
a sice Turkey Creek který má
něco dříví a sice dubyjaatt a
topoL Druhý jet Uak Crek
který má doali dřiví a proteká
dán kou osadou o sni uiie Stá-
do kc{ví se —2tí stop a n-- j

bíabii sa VTrhollch tmm M step
Vody bojnoať a dobré Ob ty
potoky zmfběué joa celý rok
stálé Na Uak Creek tl ail
mlýn -

Ň11 severoai padal čáti táhbe se
Dávil Creek který vpadl dosev
Loo který má til lea bUvai
eedrového dubov éko a topolovi- -

YllX aa — m IWs
táhnoucí vzhlr k #

ra do okr Gmtey 2 protbJ
oady bylo by Um 6 mil O tvr-
dé dtívt fteai ta nouze j za (1 je
k dostáni kari v stojatě a tekavs
ného za t2
VjihoxipadnílJUti okrGrt

J£ W od osady nalezl
CjOCfsť stavebního kansae pL-
ýkovce a vápence
Sena dali se velni dobře na ro-

vinách a &ilinlch a aaadao k Io
cíIenL
Střed osaJj' jest vzdálea od Su

Paul asi 10 mil na výthod do me-ate- ka

Daneobroe jest 11 mil k
tíha Y Daaeabroi jeet vSt k
dostání a k prodání Je tam ti
bela mlfB aeel trefca s ploUts
námi dále do trhu jeti X Daseer v
brO do Graad l!an4 jeet li mil
Ce! výborai a tvrdé
Na stali oeada iiaovýchodsi

hraniCi oaadaV dánská aaaSae siU

ná kteri čeká letoe znaaého pM-r&si- ku

a tUnska che so reze-stři- ti

brxT dál na
Východu i umV r
í5 IInadki jejU oesvinlci ň-cr- a!

i ak velmi aaaobo poxemkS
vilii&c po 4SO akrech _hoas
steady po lSí preemptioa po 1&

a timbervlaiaiy po 1C3 akrech) a
teď nemohouce zastali ani práci
ani placent popošel ILzk posc-k- S

témll t Ltkc

Sudí Kelley z Pennsvania

přiSel do Washingtonu aby se

přesvědčil jak to tam dopadá a
soudí že pokladna spolková jest
na mizině že není nikterak nio
Žno aby mohla do sejiti se kon

greau doátáli požadavk&m na ni

Činěným a že jest nevyhnutelno
aby byl svolán kongres ku mimo-

řádnému zasedání kde by se

spravily fluanco spolkové Pan

Kelley jest totiž horlivý přívrže-
nec neobmezeného rozmnoženi

papírových peněz a vidí v duchu

zkáza hrozící zemi skracováním
oběhu jejich Možná že so dožN

je toho že se jeho proroctví ne

splní Ostatně ale tvrdí Že pes
něžní záležitosti budou ty nej

přednějSí a nejhlavnějSÍ o nichž

bude mudet budoucí kongres jeds
nati Bude to švanda neb právě
ten budoucí kongres bude oba
hovali muže z nichž ani padesátý
finanční otázce nic nerozumí

Polská katolická Jed
n o ta v Americe edbývala Čtvrtý
výroCní sjezd svůj v Milvankee

dno 8 ? kterého se súfastnil ves

litý poíet kněži i laiku z celé zes

mě Hlavní účet letošního sjezdu

jest postarati se o prostředky ka

vystavěni a nadání polské uni-

versity v Milwaukeo oí so celá

jednota horlivě zasazuje —Jak
daleko stojímo mi ČeSí američtí

za Poláky a! ná3 v Soustátí da
leko více I to co chtělo býtí
Jednotou národní rozbili jsme
Co nám zbývá Čímž bychom se

honosili ? Ci těch 8 neb 9 bídně

truc na truc joden druhému exi

stujících časopisu
?-- —

Nové neštěstí na moř
10 červ přiživ do New Yorku

zprávy o novčm rozkotaní lodě
na moři o ztrátě asi 50 života lid

ských Parník Vicksburg plující
z Quobeku do Liverpolu maje CO

osob mužstva a 8 cestujících a

mnoho zboží přisel dneic na
ledovce které jej obklopily a ko-

nečně mu dno tak porouchaly že

84 potopil Mužitvo nemělo ani
času spustiti viecky kocábky jen
tři se spustily jedna s 5 otobami

byla po 4 denním utrpením za
chráněna a lidé do New Yorku

přiveženi Ostatních 63 osob

Lezppcbjby vesměs zahynulo
O 40 aspoíi so jisté t' lo s lodi ge

potopili Potopení to událo ss
od St John 120 mil daleko

Do Černých Hor jak se

nám sděluje od očitého svědka
táhla zase nová vojenská výprava
Port Ivaudall Dak a sice jedno

oddclcní pěchoty a jedno odděle- -

ízdy LUitřjí Um bezpochyby
zase nejake obrany 6uunoou a

k&že dodává náS p dopisovatel

Guv Axtell v Utah který

yl hico dobrým úředníkem ale
občanSm v území tom trocha nes

pohodlným byl přeložen za gu
vcrréra do Nového Mexika po
úmrtí předešlého guv (íiddingse
a namísto něho byl jmenován
G W Emery z Kenlucky

YelkýZápad

NEBKASKA

J V Papilion chtějí stavětí par
ní clevator

] Ok rod Antelope byl navští

ven také jednou medvědem

Jj Komisaři okresu Saunders sta

ví mostu

j Velký počet Čecha a Morava

nu přímo z vlasti onadilo iso ko--

em Wanhoo

(J Ve Frernont bode se odbýva
ti okrsková výstava dne 15— 17

září - :=

J V okreítu Ilichardson viecky
poříční okresky hlasovaly pro
dráhu Midland

Ashland chce stavěli most

přes řeku Platto 4 míle od města

kde jo řeka jen 1900' Široká
Most přes řeku Loup u Co-lumb- us

probořil se minulé soboty
když hnáno přes něj stádo koní
Dva koně se utopili jeden se po-

tloukl
Min čtvrtku v noei přišli

dva zakckleuci do trestnice v Ne
liraska City hodili hlídači pos

krýfku na hlavu a omráčili jej
vzali mn klíče a propustili viec-

ky vězně na svobodu Noz&stalo

po nich ani stopy
Ústavní konvence v Lincoln

rozpřádá přilil iirokou činnost a
ústava na které pracují bude ob- -

Muovati bezpochyby tolik dob-

rých věcí le je Nebraskiáné ne-

budou moc! najednou stráviti a

zvrhnou je viecky I toho dob-

rého moc ikodí Jediný článek

této ústavy prý je delíí nel--U

Soustátí %

Za posledních 16 let nebyly
tak pěkné vyhlídky na sklizen

jako letos po celém téměř státu
u Jkonyia--

y

posKoauy p?sze o

neb 1 okrCaý v jihovýchodním
kejatí Nebraskyf a sjce Biphatd-eo-Qj

Pawnee Ienaha a Qtop a y
Salině kde jen níaty při potocích
cidUly lipdv

každou cena i kdyby se k tomu
účelu měij" vybírali zvláStni daB

Zavolání {fiuŽstva dalo by na mí%

stě 25000 yetenána y 10 dnech a
byl by gordický ten uze rozetnut
pojednou

{ Ze 10$ okresa ve síAtu dolly
zprávy ie letos oseto 7% více

pady nežli lont PovSlrnostf by
la dosud st:chi a chladná a úroda

jest asi o % týdny pozdně jiL Ba
vlna je nízká opožděná ale v do
nrem jmac stavu unoiiva se
vabec neužívá

} V Parfj v severní části státu

jest vystavena nula která byla
hřebná a -- dala Lřibě které jest
zdravé a fc"jné jako jiné Hříbě

jest os kuve podul- - 00 na tnno
asvéma táiu1 hrtibéuto Jackó- -

vi Máma jej nosila 11 měsíc-- a

Frank Smith černoch a vrah
texanaký byl yeden nedávné k

Šibenici v okr Montague Dav
lidu jej provázel Černoch te na
leiení modlil pak so vyznal ze
svého zločinu k lidu a napomi
nal všecky by se vystříhali podo
bných chyb jaké jeho přivedly
sem Lid iiyl icho řeci Uik doiat
když mu šerif kladl oprátku na
krk několik ozbrojených chlapa
vyskočilo na leiení a hrozili še-

rifovi ncpropustísli Černocha na
svobodo šerif byl v jich moci
Tu ale černoch jenž byl velmi sil
ný zvolal : „Zpátky Tady není
čas ku rvačce Já jsem vinnon
ať zákoc má evBj prBbžh Jsem
muž a dovedu zemřlti co muž V

Teďtcprvé opustili drazí od své
ho podniku a Šerifa těžkým srd-

cem vykonal svfij úkol Hrdinný
zlosyn byl hnedle mrtev
j Majetek daním podrobený

vo si&tu zvj-ši-
l se y posledních

4 letech o 33

I! Ve Fayetteville slaveny ku
konci k větná Uvg slavnosti a sN
ce vysvěcení chrámu kat-- a otes
vření Školy české P A II ve
"Slov A" popisuje otevření Iko
ly následně

Vpai osmé hodině na veier
slavnostní prUvod lampiony a po
chodněmi cotně osvětlen z nových
místností Školních s pěknou hud
bou v Čele Za malým oddělením
ada katol spolku fayettcvilliiké
no bylo národní dělo hrozný to
boucharon z prken udělán tažen
E Tf micft a ní kolika

tey
„_r Pak následoval náš

nepřemožitelný Žižka koňmo v

pravém svém odění několik sta
ročeských zbrojnoša před nim a
zas malé oddělení Člena spolko
vých které následoval nái Pře-
mysl I ve voze s pluhem za ním

pak nale Libuše— Slávio obstoas
pena četnou družinou na bujném
ořK Toď následovalo Oermanstvo
kteréhož jsem st tak nepovšimnul
abych je popisoval j ale vím že

bylo svými velikány též četně za-

stoupeno
1'rB vod byl národními prápo

ry moravskou orlicí a českým
lvem pak lesknoucími se palcáty
a pikami četné roset Fřeíed

f
několikrát' ulice města Fayettes
ville vrátil so zpět do Školní bu

dovy následovalo sestavení se
všech hodností s celým oděním v

jedno Skupení a pak bengalské
osvětleni kteréž byo výtečné a
s hlučným políčkem od obeceus
stva přijato — Pak následovala
had ba po ukončení kteréž vy-

stoupil duchovní otecJosefChrom-Cí- k

co slavnostní řečník a unesl
celé shromáždění jádrnou a dojí-mav- ou

řečí y které uváděl ktct
rak nepřemožitelný Žižka se svou
družinou mlátil palcáty do tvr
dých lebek nepřátel našich io
nám není více palcáta třeba alo
duševního vydělání kterýmiž by#
ebora mobil udeřit na nepřítele
našeho a žo k tomu účelu so tato
školní budova postavila
Po řečnění následovalo divadel- -

ní představení :~ "Dámokl&r meí"
a osoby divadlo představující vý- -

tečné ho vyznamenaly Pak ná
sledovalo německé představení
divadelní "Vítězství umění

po ukončení kteréboj
započala taneční zábava

) Mezi Mexikem a Qalvestoy
nem udo letos zřízeno pravidel
né spojení párníky a sice a Yera
Cruz do Galvestonu za 60 hodin
JJSudíMonreU j íMAn2t

ko0eíli8 tiaí ástavnosť rovno- -

právnosti černocha a odsoudil f i--

ditelo divadla jednoho ku 1500

pokuty za {o že tento zdráhal se

prodati lístek vstupný jistým Čer-

noškám

českoauerickX
Dcrucí Dlbliotéke
název souboru pěkných a zás

tavných román 2 vydávaných p
A Geringrem 4C3 Sotltb
Ca nal st Ohi cago Ills Vy-

chází po sešitech lOeentoyých ka-

ždého týdne ObďrXeli jsmt ftrá
vi sel T3 Ví s rsimlavittt- -

M_ v 1 Ajr-z-z vlpzosxtca ex
Bix a luzíl --zt?t rzull Odpo-ručnja-sa

Lrly la vřele Čtžní
ÍVU

Ve Španěkku věci se počíua

jí obracetL Lid počíná se ZBepo-kojova- ti

nal ala boa lí nového krá
le le nedovedl ješlě zničí ti vzpou
ru KarhsUckoa a počíná se o-i- t

hlasitěji hovořiti o republice
Karl is té jsou p rý teď siinjií než
ili byli když Alfons tr5o nastou
pil Poslední týden dobyli prý
Karltaté dv veliká vítězství na
bojišti Nelá so určití ru w 1
toho opět vyklube Sotra vLik
co kloudného neb lid španěLcý
není pro samosprávu to dakázal
už dostatečně

jvnena n iiijurwtaova a
Vidně poslala lKnu CaritMovt na
poltnoe 200000 zlatých a své Uas

hopřání abymu jámba požrhaaU
V Paříži zuřila dne 9 í straj- -

ná vichřice která shazovala stře
chy a komíny rozbila okna a ji-

ných škod nadělala v ceně 11000
000 franka U Pyrenejí zbořila
d3m a 11 040b zabito

Rufetko stahuje válečné lodě
r Řecku Neví se za jakým ú'e-e-m

V liondýnS v jednom politis
ckém shromáždění republikán je
den žádal za zrušení a odčinění
hrabat řížských jelikol stav ten
není y biblí jmenován Lord

Houghton na to odpověděl Že by
se muselo zru" i ti a odčinili tél
"občanství" jelikož není tél v bi-

bli jmenováno
Němci chlubí so svým blaho-

bytem A pře-c- dle úředního
sčítání v Berlíně dvě třetiny tam-

ního obyvatelstva má ročních dlU

eboda nejvíce 110 tolara íií05)a
těoh co mají ročně 17000 přijraS
jest jen C% Obrázek ten postas
či k naznačení bí Jv celé

Na ostrovS Lifu Loyalty
Island r Austrálii bylo silné ze
mětřesení od 23—30 března což
udělalo nesmírných Ikod ca bu
dovách Konečně vyvalila se
veliká vlna na břeh a splavila 4-pl-

ně

do moře 3 mS tečka se viím
co v nich bylo Ani duše se ne
zachránila

V Ií trnku vynoreto ffplaš mě-

sto Morsensko Čiulo 20000 ob
3 chrámy a cinoho prfimyslových
závoda w

Vo Vídni sepjalo se 60i)0
zl ka založení nového časopifi
v jehož redigování netmí býtí
přijat nižádný Žid Viecky tcí

vídenské lity jou vesměí
v rukou Židovských

Minulé zimy by! ostrov Ice-la- nd

navštíven silným zemětřese-
ním a pak výbuchem sopky Dyn-jufjo- ll

která soptí doad tak sil-

ně že celá pohoří Myratu zdá se

býti v jednom plamenu Popel
ze sopky jest zanášen daleko Šís

roko Dno 29 března napadlo
jej al v Jodnlkal na 6 patc$ a vý
ší tak že všecky potoky a pras
meny zasypal a znečistil Farme-

ři museli 10 svým dobytkem uté
ci do jiných krajin aby jej ta
zachránili liána ta jest pr o
strov osudnou letos

Prtiská vláda jala se opra
vovali něiaecký pravopis Utiš
díme jak to daleka to dovede

Od roku 1S70 jelo do Ameri

ky a Německa :

př Brémy př ITamb
1871 CO-Slf-

ií 421221
1872 80212 TMO
1873 63167 69170
1874 3063C 43U3

Novinky pro ženské

t V okr Cartaret N C lije pL
Gaskins která válí ClOlb a jejíl
jedna punčocha ojme buši kuku
řice

% V Milani pirý ne ttaleaA tcT
300 mladých Amerikánk které
cvič( ee yo zpěvu aby Šly pak k
divadlu'

X Dva poctivé copy lenských
vlasu G' dlouhých jiu na prodej
v Binghamtom N Y za J215—

Dobrá rada t Pakli jste sljcl- -

t5 nekoupila nový kloboak--- "

rý Í'10 ho do trrenadinu
a bude to dobře Je to teď moda

Apachové mají velmi starý a

chvalitebný zvyk ohledal tchýní
Rozhodni zapovídají vešker ob-

cování mesi tchýněmi a seti a í

dělá to dobrotu
X V Cincinnati třem dámám to

vezme 3 hodiny nežli koupéji je-
den letní klobouk

X Děvčata která mají grád ne-

váli letos v E Boston na vysoké
ikole uzavřela le ku slavnosti
té ponesou s pctuze v laciných a

Jednoduchých šatiech bez paridj
a osdoh

V ÍTw Yorku slečna N
starou panou a5 velmi bo-

hatou a ÍÍUU til 40 lílchtlla
licího nel kaaateleJXonsíai ho

callx Laiažlio poboíaiio Vza-

li to a 114 F° svati) tiras

I ii Mimo to objevily se mladé

kobylky v meniím počtu nedale-

ko Fairbury a Grand Island dos

sud však neublížily značněji
osení

Kukuřico v okresu Lincoln

jest už 18 palefi vysoká
Sudí Morgan v okresu Fran

klin vysáícl v "den stroma" 44ti- -

síc lesních stromS

Kobylky stěhují se z Nebras

ky severozápadně do — Černých
Hor

IOWrA

Plenice v Sioux City 6G ct
Ccdar liapids čilá 7174 oby

vatelů
{} V Des Moinea postaveni před

porotu dva chlapi kteří rozesíláš
li ra lístkách poštovních nemrav
né dopiay

"
„

II Council Blatfd chce mít 15000

obyvateli
:J blatní universita bude gra

duovat! letos na 150 Žáku
il Liberální strana ve státu

pojde prý do demokratické kor
věnce letošní

Hojnost uhlí odkryto prý S

mil od Marion

Margaret Larson v okresu

Storj odrtouzena na 1 rok kázni
co pro zavraždění nemanželského
svého dítka

Minulého týdno v okr Green

bylo 16 kus3 dobytka zabito a
100 kusu omráčeno jedním udeře
ním blesku

aiayman vouce malé mo- -

ravské osady v Iowa Co zemřel
náhle

Davenport čítá 21234 obyv
10-74-

1 ženských a 10493 muž

ských Mezi nimi jest 179 černo
cha 7754 v Evropě zrozených
3831 voliča 23 rozených Čecha
133 osob v btáří 1C let a přec ne

umějících čisti ani psáti
} Okres Jo nes má svou výsta- -

vu v Monticello od 31 srpna do
3 září

j Guvernér Carpenter vysadil
cenu ¥0000 na lapení vraha
Kirkmanova

V okresu Adams jeden far--

mer naloupal dva bušle kukuřice
na váhu ze 170 klasB

J Venkovan jistý koupil si nos

vý klobouk vBurlingtonu a starý
zanechal vo storu Druhý den

přiběhl celý udýchaný hledaje sta- -

rý Uoboak Nalezl jej mezi sme--

tím OdkrTl rásku na klobouku
„Kl t_t

sátidolarovou kterou si tam byl
schoval

Marshalltown čítá prý 5000

obyvatel 8
V řece Des Moines nedaleko

Ottům wa byl vidin aligator

KAXSAS

Kobylky nabyvše křídel zve

dají se v mracích a táhnou vyso
ko v povětří k západu

V Topeka City hodlá měst- -

itá rada místo drahého a Spatné
ho plynu užívati opět petroleje
kn osvěcování ulic

J Vláhy bylo letoSoího roku y
státu hojnost

Na přilil mnoho časopi$a ve
státu naříkají si kanaaské listy
Vleho moc není zdrávo

Farmeři v okresích odkud
se kobylky vzdálily pilně znovu

sejí a sází Mnoho Řemen nových

bylo mezi ně rozděleno
V okresu Harvey rao-r- á

tráva 2' 10" vysoko
V Paola vystavěna nová sý- -

rárna a pokračuje a úspěchem

MINNESOTA

Kobylky v St Peter Man- -

kato Ottawa a Ta Suer neutrpěly
nižádné pohromy posledními stu

denými dny Farmeři je chytají
na bušle a ničí

ll Ti t-- K# Jíl w ♦ a YitirtTnl
JI- V UMIinillA'1 £SSSIUS 1 VS

obsahující milion stop dřiví
V Mankato staví se skvostná

kat ikola z cihel

Fr Kapoun ve Waterwille
rozhněval se se ženou svou a
otrávil se fosforem Zastali po
něm dvě nedospělé dítky

V LeSucr slíbeno hochfim }0
centa za každý kvart kobylek I
nasbírali jich zajeden don 19 buS- -

8 t j 6080000 kusa Kdyby to
dělali tak vludo bylo by hnedle

po kobylkách
II St Charles Winona Co liti
02 obyvateia

DAKOTA

V okre-'- m

80U(ja v Tank
ton dne 5 č byla odsouzena Jana
Prateen černošHa ntk 4va roxy
do káznice za to že zastřelila Oh

Browna který se dobýval do její-

ho domu Náměstek guvernérův
Hand ji ale v nepřítomnosti gu-

vernéra udělil milost Lid se nad

tím horSÍ velice

II Mluví a jedná se o pokračo-
vání ye stavbě dráhv SSverni ti--

ch!!ich!lS

H "Texas SUte Qaaette píl3
ohledně Mex'tcck4 oUly 1 W
lú guvernér bado vAtJLn

tljox slibem že zaztaví tyto

Svobodní Zedníci evžtili

m týdne v New Yorku nový 6vfij

templ který jost nej vetší a nej

krásnější v ccló Americe ba snad

na celé těmi Slavnost odbývala
se veliká aa to příležitosti a v tli

ký poíet hostS ao vSK-- konSin

by l ade přítomen

Sesterská našo republika Me

x i k o dosod neví (úřadue) Žo ve

Španělsko vládne král a jedná
se Španělskem dosud o s řepu
blikou Příčina toho jest ta žo

listiny oznanuijíií nastoupení
Alfonse ua tr5n prý cestou pi iSly
k ztracení Alfons ře to dozvě-

děl a slíbil 2e nechá vyhotovili a

zaalati nové

Jednota k a nt n á ř u ůjne- -

rit-kýc- obývala j úletni iý''zd svůj
v St Ixsuij Za vaečh vetSich

Obt bodní" h m5t byli íleuové pří
tomní 1'ředswda Jcvett z BafTu

lo držel zahajovací řef v níž ma-

ži jiným vypočítal že kamnolijs
ny v Soustátí mohou do roka uli
ti 1250000 kamen Loni že re

jich zhotovilo a prodalo
se jich ÍKjCíhK) Ino 1 ledna 1S75

bylo v záhobS ještě 203000 ka
men

Přímé sp o j e n í telegrafie
tké mezi Soustátím a Evnpou
přes Iruko jesti dohotoveno do

končením kladení podmořského
lana a Uyo Beach íí 11 do BcU

linskelligri Bay v Irsku kdež jest
spojení re ťiemi hlavními liniemi

po celé Evropě Dne 9 5crv byla
v Xew Yorku k vSli torna slav

nost a radost

Obecná knihovna v CL i

cago těší se veliké přízni obecen

stva kteréž íto o přítrl že kni
hovna sotva stačí íožjoít velmi

utěSeným úkazem Knihovna

byla otevřena 1 května 1S71 se

17355 knihami a teďož cítá 40-00- 0

kněh Teď vyrostl počet

knihy se vypůjčujících na 21000
osob Knihovna má důchod!

pouze $25000 do roka ale žádá

nejméně €50000 aby mohla za

dost uciniti požadavkům na ní
k ladaným Odbor linek a ?aso--

pwl ceakých jet velmi pěkně
zastoupen ano i ?eký přírucí joat
placen a íeké obeceustvo užívá

příležitostí té achválohodnou jíií

O listu (irantovém v

němi vyjádřil se ohlďrjž třetí

presidentiiké lhSty panují mezi

řaaopisy úsudky prarozlilné Té

měř viecky fasopisy demokratic-

ké považuji list ton za d&kaz žo

Grant chce nechat so volili po
třetí Asi třetina SasopMa repa- -

blikánskách soudí taktéž druhá
třetina mlíí o té věci a třetí třetí- -

na soudí že li-te- ni tím (írant od

sebe úplně odmíll veSkcró náro

ky ria třetí zvolení r 1S7G To

dokazuje že repablikáruská stra
na ve-smě- tlee zbuvili o Cran- -

ta a nepomýšlí na to aby jej no

minovala po třetí za presidenta
Iíep konvence v Pensylvánii i

v Ohio so v tom en} lu zřejmě

vyslovily a jiné to bezpochyby
nřiní po nich

Tajemník De lan o hodlá
docílit! vyjednání o Černých Ho
rách které nepovedlo se mu

a Indiány ve Washingtonu
pomocí jednateli poslaných do

reservace SiouxS Náčelníci Si-oux- ttí

slíbili že až předloží věc

tvému lidu že snad tento povolí
a že se bude moci ujednali nová
unloava Je viděli že Indiáni

mají mezí sebou zařízení demo

kratičké a že tedy náčelníci nes

mohou bez lida uciniti ničeho

Delano pofdal hned kom bií z Wa

shingtonu za tím ňfelom Jo Das

koty
"

?v
"

m

Úpadky počínají no trochu

častěji opuízovati v New Yorku a
v Londýně a jest se co obávali

lei jiná města zdo i v Evropě
budou s febou st i žena do víra to-

ho íivláítS v Berlíně panuje
obava veliká neb má lo vypadá- -

ti v německé říši vo finančním

ohledu a v obchodním úvěru pra-mizer- ně

Nebylo by věru divu

ťpadky dosavadní hlavně po-

vstaly % nepředložoného speku-

lování

Z T e x a s dochází zpráva le
dne 12 ř ráno kapitán MeNeely
od spolkového vojska a několika

svými muži pronásledoval 25 míl

daleko luprte dobytka a stihl 12

jich asi 12 mil od Browuville

Svedla ae bitva vléci Í2 íapiřa
padlo s MeNeely ztratil jednoho

dobytka

Spolková celnice v Chi-

cago bjla od vládního stavitele

probodnuta které! se přesvěd-
čil a doznal a že se musí vSecko
co se dosud za $1000000 vystav
vilo abouřiti a přestavětí Co se

z minulé dvá roky vystavělo
letos se musí rozbourati a na

prerrokjpoíryie s novu s avbou
a oUané chícagltí kteří ccjíou
rZVll nUdí otva se doiltrjí bu-- £

:77 tí

&ru
--b veda v&kJl

sk Uati ti u-- 1 d-- pevstoti
Or4v kri Vailr vré

"v-k- a tady tak
2 £rcMřt ftvíis t řpriati j
ví dvVhia asl i r daleka d tria I

í VI ba4t tAt ú zG raed IIaad I

IxréC-ZSHí- k
'"iut - ri

Vpo& 2 Sí Pxml
vy twtni

Kal-- i kr}-- A klu m fht 4- -

sut v ! ! i k taflu" j t
'ik JÍěíí a cewtovmi ti hp
y %y alase ik%r4 ebsváWy

a basiAj tik ě e~Jr iz a
e4brati lpr a iiiky sjs
fcía t-i-t-l

ilj uy BA

V L Wl íká
l V lar lVrartmet

sitztKJk-- i ru jmjí rlxii-rtsci3-M

piebr sskaz
lr Zá ro4k ý ©zaúak % $ t
Fr KutLza J li ktěia 174

Trataa 4a Z& kvtM UTtS

lov a:
V J ilípÁRs-- dk 51 pfi 175

Ohio:
p Ma!šk JL 27 mm l74
Váe IIaaaitb il březma ts7S
F ti Cbadoapka d li Kj
Jaa Jlřeíe d 2t kvit l7S
Aat OaJaia d 2í črv&a H7S
Jaa Kahovec do ta Iřez&a ITi
Jo Haai da 13 Iřes&a 115
Váe Bsrel ! 15 srp 175
Jaa JiaJrik do 31 !rrac 1?T3

pSrb d3ikvět 1575
Ja Kízaiíek dj 5 lísla ltT
J04 Sockz da 15 Udá I7S
p Mri do 31 da&a 175
V ZWixik iU li ksta l?5
Ttfta 5ir -
Si Aaa Laada
Fr Payer do £5 krdaa 175
Fr PIxrii do 31 lTi
Jvh(oejkal
J tm Hkz&úmk -
Jaa Kliaer
Ffrl Svtboia
J-ř-
i IV k
Vit Payer
J lífnd
Jaa Teal m

5! iekiaa:
J Kultfixh da 34 ía-a- 174

Cettttif ttJo Pwdr do Vi roa l75

DIVADLO v 0Í1AHA

YE ČTVRTEK 17 ČERVU
v íri i V Któvrr t--moc ty m aVgi

tím:?

iintnH
Vtapae fVv z si 4it-laí-- k

o h--
da

1 HTiHi Ta ziaAvl
N

Faraa k prosajmatí!
X

Fantu cbrkaj ItMl akrl1 J StakrS vz45liao p vk UÍ poseta-U- m

?lydí je 5xlá % akrů sil-

ného Issa 15—51 akr4 pekajcU
Uk aechln při Ua víz plahv
hě vos krávMkarj stroj slz
obilí a na seiwt ílil bych al
jcRifúV nejaoéa ia 3 léta aejdé
le a 5 kt bď za #bíi eb aa
aíz Je t Ik3i4 t&Uu pr
tc4 ?eké aiy l oli
North EettJ H tal ©4 Yaaho

City
JOtJ ILVsPAC

YViíW CrekSsaJr Co--Nl
7U

uciké Finar ramzvi
Kdo chc lacico hrar koarit I
vmiÍB Ka od i — o akr3

od tíea al do tf% sí Tél mlat
leV mezey vt?!y vezy krirr se-

kací lzne na príe Kdo áemtá
doet peněz tcat olaviaa aa tli
leta podzim
Z New Yorkx da HaAorer 1

Kaasaa stojí eeoU t2á a llaaie-T- r
do Fi?bry N6v j# tl a l

bydlísi 11 sail o4 lklrbry
Meoho ůtrvmjm tm k dostlat

bvciao aeb thtljt aajet&í jti 4řrftk llr
Kdviby teth od aia ho?

chci vaovati iO t2etý archřr
lwke a jislaoeaa ehadé

mm Ceeka aa eswtc s Jí#tř Yerlct
eem Tech fjl bf m nokio ale-li-li
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