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Úroda letošní v Soustátí dle

zpráv ze všech tímeř etátS jct
výborná Vzdor zimním tuhým

mrazům pšenice jest ponejvico ▼

dobrem stavu lita ©vy ječmene

stojí zráSiS na západu výborně
a jen málo v kterých mfutcch cítí
ne následky pohrom buď od ko

bylek neb krupobití neb přílišné
ho mokra Vlhké pořasí za nu

nolých dvou mřsíeu vyhnalo trá

vy a cna do Týle tak 2o jet ho
viudo hojnost ul Rklizenóho —

Plcnico jot tel po nejvíco nl
►klizená a jet jí hojnosL V Illk
noia a t Indiána jo tástccnS po-

škozena mokry a řervy tak ie

vydá jen ] prSmřru V Kansas

Xcbraska a Jlinneítota a Iowa je
úroda letošní mnohem víítSí lofi- -

nkí a ani zhoubnost kobylek v

KancAS a Xebracc není Jmžr v

celku cítiti neb ponejvíce škoda

ucineuá oj-ř- t e nahradila
Ken tučky Michigan Ohio a vc

východních státech jest úroda

mnohem hilníjsí nežli kdy jindy-
-

a jakos? pšenice jet tel lepši
Jen místy přílišná mokra uško

dila- - — Pozoruhodno jo 2e jih
náš ponejprve vc 12 letech letos

přinesl plný prúraer obilí tak že

nemusí ze tevcru nic potřebovali
a sever roC2o vše pKbývnjicí za- -

silati do Evropy — Ovc jest lo-

to výborný vz lor tomu žo místy
ulebl následkem dešlu silných —

Kukuřice na c jeítc není

uzrálá ale v jihu už sklidili ji a
iií-- e o rorožitví bohatcui Na o--

vero jo léto npokojivá alo uka%

znjo po výbornř tak 2o nepříj-dou- li

li mrazy v púl září bode

žeň liojná — Zemčata dají letos

plný pramřr líramborový brouk

objevil ne silněji pouze v někte

rých východních Htátcch fa zá-

padě tenířř už vyhy nul Bavl-

na stojí doxud výborně Housen-

ky dosud pramálo škod nadělaly
V jihu už sbírání započalo a ba-vln- áři

slibují si nevídanou úrodu

Tabáku urodilo se loto znavné

více nežli loni a sic o 20% vo

VitH--h státech tabák pěstujících

vyjma New York Pa a Texan

kdo jětHje so tolik co loni By-

lina stoji tloiud velmi dobře

Tajemník iKdano to nejdříve
brý so pode kuj o apoři je k tomu

vyzván ale upejpá so příliš než

bude přece muset

Požár v Cincinnati byl příči-

nou velikého ne-lěf- tí Když ve

litel hasičů měr4kých Mejruo
10 hasiči stál na nej nebezpečněj-
ším mí-t- iia střeše hořícího do-

mu sesula se střecha a zeď a

viech 11 spadlo 4 pOHchodi dol3

Vytáhli jo vyjma jednoho vlečky
živé a velikou péči věnují zvlá-

ště Mejruc-o- vi jenž byl hlavou
a duchem celého hasicelva ikejd5-myslnřj- ší

a nejod vážnější a jenž
po tak dlouho zachránil rtětO

před větším požárem

Donaldxon větrojdaveo jenž
vyplul v balonu z Chicago dno
14 července dosud není nalezen

[Povídalo se lo jo někdo v Michi

ganských neb kanadských lesích

zachránšn však podues nedošlo

nižádné zprávy spolehlivé Jeho
milenka miss Jackson týž den

pe hrouma la si nohu a leží teď v

St Ioois nemocná A matka

jeho průvodčího Grimtvoocla též

těž o sluně tak žo neštěstí Uo-nald-o- na

muže zaviniti ztrátu

nejméuě 4 JivotS

)V Newark O dno 22 činila so

zkouška a novou stříkačkou Vy
stavěl so dSm jen! so napojil ko--

rasíncm a měj sc ipáhli a díti
so na něm pokus hulení DSm

náhodou alo zapálil so dříve nel

přípravy byly hotovy vybuchl a
52 osob bylo popáleno mnoho

nebezpečně

V Iowa City 22 í'ce vcler y

papírné vybuchly některé kádé

pobořili přoa polovici mlýnu

strojů a mnoho lidí přišlo o iUvot

Vrchní dohlížíte! topič Čccb jmé
nem Cíha a IJechtel byli výhon
zeni do povělři 500 vysoko G

osob jo mrtvých a několik ran5-nýc- h

Bkoda papíru" páčí se na
$20000 Tři ze zabitých byli pro-tostan- lé

a tři katolíci a pohřeb
odbýval so sjkolečnS ani kníií
obou sekt umluvili se ku společ
ně mu průvodu

Největší dělo tažené v užívání
dohotoveno právl v South Bon

ton pro vládu Soustátí Vylado
valo 1570O0tb kovu a váží S2280
liber Eylo ulito 0 února U7á a

teprvé ťťsd'j# dohotoveno Otvor
jeho měří 12 páka kulo jeh o vá'

ží 6001b a potřebajo k vysllelení
60— 70tt prachu Bude brzy za
veženo do Šandy Hookf

§ Jerso Pommcroy 16 let

vrah vězněný v lioHtonu připra
vu si ítek s vejenf a citiet za

vraždili strážco Bylo to vlak v

čas odkryto a zamezeno Dán

do pevnícího vězení

§ Fanny Janoušková hraje teď

v San Francisco a tento měsíc

přijde jeltS do Austrálie

§ Siiíor Campanini přijede le-

tos do Ameriky a koncestní trus

pou

§ Senátor Cameron z PennsyK
vanio páčí jmění své na $l0o0- -

000

§ Spisovatel světoznámého Don

Quixota ve Španělsku počíná na- -

bývati áčty Hodlají Ceryanto- -

vi vystavěti pomník
§ Miss Susan B Anthony zná

má bojevnice za ženská práva
budo tyto dne slavili 60 své naro

zeniny
§ Tweed zaplatil dodnes svým

advokátům $300000 z těch ukra-

dených $60000o0

§ Kob Dalo Owcn veliký ten
učenec jenž pomátl si hlavu zpy
továním spirilualismu lepší prý
so a možno že so uzdraví

Paní Lincolnové v uzavřeni

v ústavu cboromyslných vede prý
so dobře ale není naděje žo so

vyhojí
§ O bývalém rakouském císaři

Ferdinandu který tak rád jídal
knedlíky vypravuje se žo jed-
nou když při zasedání minister
ské rady ministr jeden přednáse- -

vclmi dlouhou a důležitou řeč cí

sař seděl u okna a když bylo po
řeč zvolal císař : "Za poslední 2

hodiny přejelo tudy 425 fiakra a
ISO omnibusu zámeckým dvo
rem

§ Major města Londýna sezval

v řecky majory všech velkých
měst na zemi ku banketu Z

mu slíbili jen dva a sice

bostonský a chicagský že přijdou
Z Německa prý všickni odřekli

§' (írantovo služné bylo zvýše
no o $103000 za čtyry lela za za-

chování unie Bet-cherov- o služné

zvýšeno za 1 rok o ÍSOOOO za —

wt II to se těžko řekne Zač Ale

ukazuje lo že církve jsou vděč-

nější nežli republiky5

§ Vrchní poštmitr Jewell I v

tech nej]ariřjších dnech sedl

ve s é písámě bez kabátu a bez

vesty a pracuje liád sico kouří
likož však v pisárně své za

pověděl kouřeni zdrží so toho též

v době úředních hodin

§ Bedřich Marsh slepec odbyl
s úspěchem bohoslovecké studie
v Col by 31t% a bude brzy vysvě
cen

§ TcmáŠ Carlyl nedávno vy
slovil so o Californii y tam

neděláte nic dobrého spíše Ško

dit© světu Zypť své doly
nechte zlato v zemi a sázejte ra-

ději brambory Kaldý kdo jiný
brambor dá světu jest dobrodin
cem jvho Yy ajo s valím zlatem

převracíte společnost' děláio so

sprosťáka výtečníky zdražujete
všudo živobytí a matete všecky

poměry
Mademe Bre první doktor-c- a

povýšená na Sorlonii5 paříž
ské míla míti místo v harému
sultána 'tureckého za 40000 fr

ročně
?

Plijme to ale nedá se

zavříli do harémn nýbrž bude

praktikovat veřejně v Cařihradě

§ Gen oherman vyslovil so o

o zemřelém Fr P Blairovi : A

no nebohý Frank už odešel Já
měl vždy hlubokou úctu k němu

neb pova joval jsem jej vždy za

věrného vlastence poctivého a
ctihodného muže a za nejodvá

žnějiho vojína v zemi Proká
zal velikých sjužeb zemi při vy
puknutí války a jemu má země

děkovali žo udržel so St Louis

co strategická pevné místo a že

Missouri byla zachráněna od od%

padnutí ByltS Fr Blair Slcx

ebetný velkomyslný poctivý ne-

zištný údatný a upřímný muž

Clnosti jeho budou Žiti povídy a

chyby jeho budou nim pohrobe- -

ny poněvadž nikomu neublížili

nci jemu samému

§ Ieak M Binder vynálezce Sf

eích strojil Singrovýcb zemře!

dno 24 íce v Iondýnž

Ze starého svita

j Hozmiška mezi Německem a

Ikdgickcm jest uklizena na dob

ro' Bruselské zprávy tvrdí žo

belgická vláda obdržela od oěra

poslední notu v niž Německo de-kuj- o

Bclgíi za poslední sdělení a
uzavírá v nejpřátel5ě5íin fclohu

colou aáleiitosť

Snem francouiký odkázal

$120000 na důstojné zasUupení
gemé při stoleté yýstavě to Phi- -

la lolphii Sněm odročí se od 4

srpna do 4 Jjiitopáq

jj Není prý na tsm nic pravdi-
vého lo král fecký hod!4 líUl
irúnn nýbrž hodlá vytrvali — l
j dokud budou chtít

jj Výbor ústavní pro Franci'
zavrhnul ul podruhé návrh Selící

Canyon s dostatečnou silou obra

ny aby ani jediný z nich nemoh
uklouznouti A k tomu byla o--

brana Utahská úřadně svolána
do zbraně a Indiánům jednáte
jejich Lee slíbil podílu na koři
sti a odevzdal jim započetí úto
ku
Toto úřední vyzvání obrany

území vrhá podezření na

Brighama Younga že i on mě! na
tom podílu Neb 03 byl vrchním
velctelcra obrany a jeho podři
zení důstojníci nemohli si dovoli-

li něco podobného bez jeho vědo
mí a přivolení
%Jndiáné nedočkaví kořisti uči

nilí útok na vystěhovalce prvé
nežli tito přišli clo Santa Clara

Canyon u Cano Sprin£ a tu za
bili jich i a 15 jich poranili To

bylo při svítání v pondělí dne 10

září 1S57

Vystěhovalci seřadili se a rychle
so upevnili lehkým valem a hK
razili útok Indiánů poranivšo tři
z nich Báněné ty přinesli do
Cedar kde jo biskup Bigbce ma-

zal svatými oleji což prý uzdra-

vuje rány
Mormoné dozyěděvšo so že In-

diáne byli odraženi hnali útokem
sami a poaději poslal Lee pro
posilu Zatím zabil dosud žijící
Bili Stewart jednoho z vystěbox-valc-

jménem Wiliiama Adama

když tento napájel koně u polo%
ka

Vystěhovalti teď obklopili so

vozy svými na ma'é pláni obklo-

pené vršky na nichž útočníci by
li rozestavení Neměli ni potravy
ani vody Mormoné to zvěděli
od Špehů svých "Willct--i líeeve
a Stewarta kteří zrádně přidali
so k vystěhovalcSm žádajíce by
jo s sebou vzali do Californie Žo

odpadli od Mormonů Jedna že

na odvážila io z hradby vozové

by podojila krávu Hned byla
zastřelena Tak i dvě děvčata 8

letá K!aná pro vodu k potoku
byla zastřelena f

Obléhání to trvalo 4 dni Tu
vystěhovak-- i sepsali svá jména
obydlí dřívější povolání vyzná
ni lože a řady k nímž náleželi
a své jmění a vyslali s tím tři
muže za temné noci aby jeli do
Californio a donesli tu zprávu do
světa
Nel za posly těmi byli hned

vysláni Indiáné kteří jednoho po
druhém dostihli mučili a zabili
a psaní jim vzrij
Dne 18 byli vystěhovalt i při

nuceni vzdáli se obrané Utahské
pod velitelstvím Leo n jenž při-
šel k ním s vlajkou míru Složili
abrafi a vyšli pod odíranou pra
poru Soustátí vlajícího nnd obras
nou Jakmile alo opustili ohra-
du byl dán rozkaz ku palbě od
Leo a Obrana pálila neustále
Indiáaé přišli na pomoc a vystS
hovaki do jednoho pobiti
Ženy byli zprzněny a pak jim

krky uřezány Leo sám zavraž-
di! dvě ženštiny James Pcarea

nyní Žijící m&ž ukazuje jizvu od

rany kterou dal mu vlastní jeho
otec za to že recLUl zabiti děv-Č-o

jedno nohy joho objímající
Bili Stei-ar- t a Jací White obdrs
želi rozkaz podřezati krky všem
dětem které byli dosti staré aby
rozuměli co so dějo a mohli to
pak povřdítj A vykonali věrně
svou úlohu Ilerodesové ti 127

mrtvol tu leželo nepohřbených
Celkem bylo 133 osob rayraíd:
no

Majetek vystěhovale! těch i a

jejich skrváconým oděvem byl
přonešon do Cedar a Sásť jeho dá-

na Indiánům za kořisť Leo z
toho později Děco soukromiiS

prodal a ostatek podal v nřojnou
dražbo biskup J M Bigbee
Bigbce Haíght Leo a Dame

podrželi si tajně značnou čásť ko-

řisti této z čehož povstali mezi
nimi hádky o to což bylo příěi
nou žo mnoho % krveprolití o
noho přišlo na světlo
Soud toď drží so především

Lee-- a a má hojnost? žijících evíd- -

ků proti němn Až přelíčení pos
kročí přinesomoo tora zprávu

Ku stoleté výstavě ve Phila

Jetphii

Ncd4vnq byla vo "Slavii" u

nína zmínka o tom Žo by bylo
záhodno aby ( kom měli vo Phi

ladelphii my Ceš i také nějaké
místo veřejné kde bychom so

ktefí půjdemo na Týsiavu sesli
- - I '% i i _%'r svými rcuaity zacjíirni i evrop-
ským a kdo by se udržoval střed
trvlu českého

V posledním číslo S!avio'? do-čítá-

so zprávy od výboru če-

sko amorického podporujícího
spolku 'Vlastimila" vo Philadel-

phii lo v městě tora nalézá se če-

ský hostinec pěkný a prostranný
a výbor spolku Vlastimila jílo
dále s "Uy rine ado to-t-cl

r- -I -- :::-:„ r "

lo vládě žádané vyslovení 6e žo

podrobuje so státním zákonům

Jen tak udrží se

J V Londýně zemřela paní
Franklinová vdova po 'Frankli-no- ví

jenž při výpravě k severní
točně byl zahynul

j Výbor ůstavodárný v MadrU

du přijal do ústavy Článek o svo-

bodě náboženské 22 hlasy proti
osmi

jj Co Francie a Anglie utrpěly
velice na úrodě následkem nad

mírných dešťů Ilusko bylo na-

vštíveno letos velikými suchy a

kobylkami V okresích Novo- -

čerkeska a Tavanrog je úroda

úplně zničena Teploměr ukazo- -

— I 11- - „V- - ! ItAO
i ni tana uiuunuu uwu itv
nad nulou

MormonMí vrahové před
soudem

Krvepbolití VA Mocstais
Meaikv

V Beaver Utah jak mezi no

vinami jsme sdělili je před sou

dem John 1 Lee biskup církve
mormonské pro súčastnění se v

ukrutném krveprolití na Moun- -

tain Meadow Postup přelíčení
tolioto pilně se sleduje po celé A- -

merice a proto nebude na škodu

když českým čtenářům stručně

předložíme vypravování o onom

krveprolití které událo se dne 10

září 1875 a jehož pachatele no-byl- o

lze po celých 17 let potaho-
vali k zodpovídání ai letos
Jmenovaného roku táhl dav vy
stěhováků tudy na západ zkrzo
území Utah Mormonó tvrdí žo

mezi vyslěhovaleemi třmi bylo
několik z Missouri odkud byli
Mcrmoné vyhnáni a jeden z těch
žo tvrdil žo byl v Carthag© pří
tomt--n usmrcení proroka Joe
Smitha a jiný z nich ukazoval

pistol o-cí-ž pravil Žo zastřelila
Smitha a žo jo teď nabita pro
Brighama Younga

Tyto řeči jodrá2dili Mormony
kteří vysoce ctili své proroky a

toužili po pomstě za zavraždění
Joe Smitha
Mimo to prý nalézalo so v da

vu tom několik Arkansanů kteři

byli sousedy jistého Mc Leana

jenž byl zabil apoštola mormon- -

ského Parlcy P Pratla za to žo

mu Pralt vzal ženu jeho Jeden

a těch Arkanan& prý súčastnii se

při zavražděni Pratta

Dále popudilo prý Mormony i

to íe vystěhovale! jednomu zo

svých volů říkali "Brighanť a

jinému "Heber" (po prvním ráď

ci proroka Heberu Kimballovi)
Pro tuto urážku chtěli Mormoné

už v Codar City zajmouti a potre-
stali některé ty vystěhovalce
Dálo udávají Mormoné io ti

vystěhovale! pokazili jim mnoho

plotů popásli mnoho obilí že po
bili jim mnoho dobytka a že os

trávili jeden pramen u Corn Cree- -

ku ku zahubení Indiánů okolo

ležících táborem
Konečně hájí se Mormoné tím

žo právě blížilo so vojsko spolko
vé do Utah pod Albcrtcta&idney
Johnstonem a oni že byvšo vyh
náni z Illinois a Missouri že a při
pravovali se hájiti so v Utah se
zbraní v rukou
S druhé strany však přivádí $o

svědectví že vystěhovalti dotyč
ní byli lidé pořadní a počestní Zo

každé neděle drželi své služby
boží po celou cestu la otrávení

pramene onoho jost úplně smyšle
no a nemožno jelikož t oninoln-dián- é

u Corn Croeku jak jo zná

mo později jím dali 30 bušlii ku
kuřice coi by nebyli učinili kdy-

by vystěhovale! byli ukázali sp

jim nepřátelskými
Obojo toto svědectví musí arci

přesně být! uváženo Průběh

nepřátelských událostí byl pak
následující t

Vystlhovalci přišodšo do Salt
Lak o nemohli obdrželi žádných

potřeb životních tylť z města

vyhnání A podobnS dělo sójím
po celou cestou v Utah Tudy v

nejlepŠÍ době při bohaté úrodě

hynuli hladem Okolnosť ta jest
nápadnou jelikož jindy bývali
Mormoné k vysěhgvakSm po
hostin&í a ilědjíí
V tomto případu ale jest doká

záno žo Gcorgo A Smith nyněj-
ší prvrji rada proroka předešel
vystěhovalce cestou a všftdp tav

povídal Mormon 8m pod trestem

vyobcování z církve aby vystě-hovak-S- m

neposkytli ani té nej--

mooší pomoct K tomu mnozí
Mormoné jřiznivajf s r

y Corn CHrcektt potkali vyelě
hovalc tohoto Sputha a optavše
so ho kde ty nalezli nejlopší mí-

stit pro tábor noční byli od nlho
poukázáni na Cano Springs kde
byli pak přepadení
Původní plán pobití vyslěho

vaků jak jej vo válečné úradS
csíUvili Geor--9 A Catlh V 1L

jana pana Tomáše Brunera v
které zdejší spolek Vlastioail

již od začátku svého sídli a která
až dosud slředištětu všech vzdě- -

laných Čechů jesfc "Xjrthcrn
Liberty Halí" jest vkusně zaříze
ný hotel a velkou krásnou síni v
druhem poschodí v níž nalespel
kové schůze odbýváme místnost
tato jest navštěvována jenom od

pořádných měšťanu a mulo pí ca
100 osob uhostiti dálo odporu--

tuje so tento hotel co středíštS
české i svou polohou neb jest ob

klopen se všech čtyr stran želez

nicemi pouličnými (strect car--) a

jedna z nich Vine street car"
vede ai k samé výstavě
Není úlohou naši místnost tato

nějak Jarmarcčně vychvalovali
ona jest dosti chvatně znarn a

protož chválu naši snadno postrá
dati může

Spolek náš postará so by kra

jané slušně přijati a umístněni

byli a uveřejní patřičného řasu

svíjt uprayu novinami Jest ju
řed čtyrina iněki výbor dva- -

náeti členový zařízen by pro u--

bytování krajanů našich v čau
výstavy se staral a o statni zále-

žitosti výstavní vedl!

Usnesli j-- so ve spolku ne

chat pro výstavu nový krásný
prapor v Praze vyhotovili a má
me již skoro $100 k účelu tomu

vy bláno Dále shodli jme se se

zdejším spolkem polkým v parku
áiiů Mund a Albrecht piknik

slovanský dne 16 srpna odbývali
ehož výnos tíž práporu přidio
bude Ju za delii čas panuje
ětši svornost mezi námi a dá se

na základu jejím mnohá dobrá
věc vy vésti

IDO_3IS'_"

DO FREMONT

SCHUYLER NEB

(Z mého výletu)
Když člověk sťdi tolik roků v

městě a nepodívá te ani do pří
rody mezi bodré rolníky xhloo--

í I já to cítil a chtěje trocha
zmoudřeli vyjel jem si z Onu-b- y

abych předně videi jak ta
senice vypadána za druhé abych
navštívil známé a niátele

Vyjel jsem z Omahy o 11 i rá
no a jak krásně so mí b bila ta
roíe přebohatou úrolou se xek

najit í ! Ale co to plátno 2 hodiny
uplynuly jako okamžik a ken- -

Inktér už volal "Fremont
Teď musím popt to zkvétajicí
město mladé budu-l- i míti Ča"u

Totf se rozumí ie první mi padj
do oka proti nádraSí český ná

ta "Čechův Domov" p A Jaoy
Ta houpačka i a vlaku mi udělá--
a velký hlad že jsem zrovna do
českého domova toho zahnul a
nežli jsem so dal přivítat žádal

jsem pořádný oběd Pak bo pik
Jans taá pivo výborné na

mou kuši kdyl přišel JTuma
a jmi Cei slavili jme shledáni
štastné při pivečku A teď mi po--

YÍdali jak krásně to vypadá ra
rolích jaké nádějo obchodní mě-
sto chorá atd atd alo tojeta
vle záporně! Skoda ! A nel jsme

uvítali kozel nechpořádně —- t
těl mít přijel druhý vlak a mu

seli jsmo se zase loučit neb tktěl

jsem viděli jcítS Hchoylcr O 9

jsem vyjeli & o pul noci jsme do

jen do Schuyler Cestou jwem ar-

ci nlo neviděl a viděli nemohl —

vždyť když se člověk tak ves-el-

shledá s krajany nesmí smutný
od nich odejiti Odjel jem tedy
vesele r? Schuyler bylo o půl
noci zle hledat krajana — ale
Cech Čecha vynajde i potmě Za

klepali jsme u p Janečka v ho
stinci a on tlobrák otevřel a po
hostil nebohé pocestná do rána a
ráno jsme ili procesím poctiva a

počestně do hostlmeA p Hanka

Obětovali Jsme pilně a pozdviho
vali jsrao horlivě Byla to radost
tnezl svými so pobavit a potěšit
Vyhledal jsem pana Jos Dvoři
ka p F l&znýho a pan Šrámek

veselým flašintlotu přišel jako
na zavnliml Navštívil jsem t!l
našeho českého poslance ve sně-

mu ct p F Foldu Ach Ja jseta
nerad vracel se otlpoledn zpit
do Omahy Keviďžl Jscra sice

cestou líie ale jak jsem pak spal
a Jak so teď dobře cítím — co —

věru bych radil kallému aby
©hce-l- l io pobavit a hlava i 2ala- -

d„ napravit jel zk západ mezi

krajanytnavitívil mně v Omize
Jansu ve Frcmontě a Janečka i

silněn a zdráv zpět vesel a Ila-řte- n

J
Nclo tedy ra západ krajané

je krásný bohatý zábavný aspoň
mezí Čechy kde vám čeké pa-

ničky podají výbornou Ceskoa

stravu Čeští hostinští řádnou obs

sluhu Česlí krajané českou zába
va A tak aapomencta la ta vx
t:: M

— 'i f

JiW jJťniri prothUi hnětl
a- -

iuime čiktttiM tur

Kaídý sklidiv bohatou leň do

studoly neb do pýcharu tilo se

a uvaluje to žejest ma činiti

mi li pšenici itou ihned poslati
do trhu a peníze za ni vzítiancb
má li jHMkati al do airay neb do

jara kde donfa žo ceny buaoa

vy-- u

K2dý takoTý radíraeař ovili
ni-l- c !njí i :

1 tVny nynřjSÍ joo dubr5 V

ťhuao r obotu stála ]
k-nic-o

v Ni-bra- prodává w ]o
Tcnkoré 1 75 do ÍH)c a molná

2o Vftoupi J dolar dosti brzo

Nťj rvmc-kíjt- c tto dubró ceny

2 lrUie li hned uchránit©

i
T v í j rcrijtíiioi požáry I'

t k r'U pohromou která kaldo-rKi- í-

ia U farmora aÁhn©

jun Cí loa jkh kliíelit na

2 VMiku nadíji kladli

3 Ncproiláto-- hned tnasite

xzhi fci na obili vfi iojillřni col

tii t ji tťl na5n4 peníze aS

m viU z Uli Vo to Typlati zdali

z Jali p'Z-it-j- i tna plenice tj -
r loti J'i í Ilť

4 VyiHÍt-jt-
o i la obilí ne-hát-e-li

jo do zimy U2tti ethuo

ioji ičíč o li procent objemn

ť k iyl tu accblou prodáváte

je tu tak jako bysto ji prodali o

i: tritá bull launřji Tak ítí i

kdyby byla potom u drilii

pKce wcziakle

Vypolitcjte m 2 pínlzí'

kuré luiícto obdrKti hned do

jara vám mohou přinesli úroky

k kiu p tiiic Khne a tKba

ani puitra vyiíi ceny tníti

6 iWávcjto dkud ceny
latiittí doku J joitra a

leky tu-j-o- zamrzlí ueba jak-cilí- o

vody juu neplavnými vy--l

jupí ceua dovozu j5l4joduoa
tak vj iHko a o to j-- te pk pkrá-'-í

ií tak 2- - kdo neprodá do zí-

rá v nu-- í fťkati pak al do jera

7 Vlťckcn vý voz obilí jdo lp
to do Kvropy neb v jí2nkh

tá-te-vb

maji dobrou úroda na obilí

Jrt-j- n a ncl l tt zo severa nic

ptívlvvati Kdyby v KvropS

nastala vi!ka— k tomu e a!o

dlo vk h známek nehylojo— tu

hy c ny obilí jt itS vylOBily ji-

nak ai ul nevystoupí nýbri
z5-ulan-

jak právé jjhb a Ikoda z

toho budo iřro kteří neprodali

Tř hto cdm rozumovích dúvo-d- 3

rali kaídfmu (arnwro aby

dlouho obilím necekal naýpce

KÍlri aby t nejdříve prouřuil
na peníze Kdo jU U uvá2í doko-

nale a poslechne netroufám íe
bu lo toho litovali

AMERIKA

Soustátí

Vk Wamunotoiu nadělalo

mnoho hluku k vBU sesazení su-

dího Kichc ra Tajemník Pierre-jM- it

chlřja míti úřad svfij zbave-

ný všech darebáku vyndal Fiitbe-rv- i

l oty Ten vlak přijel sarcU

JpkbuU-- Shcphardem za Presi-

dentem do Infř Braiuh a umlu-

vili psfsidenta 2e zastavil rozkaz

Pirrrťporituv To zaleklo vše--

ev iřátelo oprav a rierrepont
Jcwell i lírMowr ul by o byli
tKwlik ovalí vidouce že darebá

ttv{ více zmůže u presidenta
ic2li horlivent vlastenecká Po-

litikáři počali hned dělali veliký

lluk — to pana presidenta
za!e-k- b

a přijal min středy neočeká-

vaně do Washingtonu a svolal

sezení kabinetu A tu se roz-

hodlo 2e Pisher musí jiti — a jo
o jednoho darcoákt v úřadS tnéoě

S IxoUsiir Siouzy vyjednává
se dosud a jo nadřje le všecky

kmeny se jivodou k tomu aby
se fctili dno l iáří na jistím miste

ku vzájemnd áradS a jednateli
Soasiátí o jKistonpíní Černých

Hor A2 do ti doby hodlá vláda

co nejpilněji střežili majetek rudo

rhS a nedovolí nikomu jíli do

Černý' h Hor aby nedala se Indi-

ánům příčina ku steskům na ne-

dodrženi smlouvy

%a pSínfco rychlá vtoupá
Z K i ropy docházejí smutni zprá-

vy o lelošiií úríHlě V Anglii a

ve Francii ohromné spousty na

ro!ili nadělaly povodní a Uu

ku dlouhá enclu a nesmírná rir-ii- s

aaitila vštšinu Jotojní Žně

Bu lo tedy americké pšenice a

kukni ico veliké zásoby třeba k

vývodu ďi Kvropy Káledkcm
ho ul v Londýn a } Jverpxdo

c %'% vstoupla o 30—33 eentu na

buíH a americký (arruer mílie

kojili se ncjlepSí nadiji na dobrý
ot ulitek Í'spět h farmeru

t a iMvíaií a na nohy postaví

li

Mimo to dlaíí in p Jřiaika
za ? knihy $223 a S páaové 1

kvitovaní v --P Z--
" a J M

Vít C--
D ih$1 A aěkol k

knu máruo d'j-a- d neprodán irh
v rukou Co bv s rozdali tušU
ošlera© v penítkh ďa Prahy
Z těchto fíHlNJ tni li jm ni

sladující seta patikl výlohy a
sice
Za indiácaké předměty p
J Meyerovi r Omaha
složeno dne 30 prosia
173 -

$3000
a dne 2 rrncs 175

2a bedničku kameny po
Expres a Colorado pro
ten účel )o_bo od p
leslngera C0

Za 2 hole stříbrem korané
od p bks aaotaaó l£0

Za bedua s knieutui od p
Mes po exprtie 4 70

Za poštovní kolky na

hy prcdi&4 lí0
Celkem

Zásilka naJ p Voj Nirlko--
vi bsahij nákicjir{ koupené
a obdrlené předměty a sice:

KOUPENÉ
1} Vátečnf ozdoba ý kabát
náčelníka kmí& iVmaa- -

cho $15C3

2) Válečný buben tadián--

ký 200
3) Tomahawk a válcčal
dýmka Sousa 700

4) Dýmka míru Chcyeaai &00

5) Nákrčník PawDe-- & 50

6) Pajxw-l-ardúti- xj n

nošení děti a vydělaaoa
a Indiány pomalovanoa
koJi teleti k aaobalent
ditka &!0

7) Jeden Skalp vzatý bo

jovník Sioujtovt 1000
S) Ijum ttlivasl a zhoto- -
véné a FawB-- a Í23

9) blit bojovníka A paseka
tdobenf 1500

10) MčJec na léky z vyJít
kožešiny pro kaěit a ča
roděie O gala l& 2:00

11) Kliček ko3tiaý kn po--

V ukul 1 kopáai v aerni 73

12) Vhsl athlcnl Lla--

▼X kw6 Zn)

13) Sedm mokaíaS(trT{-tfi- )
? rozličný k k_&3

dle jkhi iwlcIrové to '

py posiiá se ti atť-p- a it 3--
C)

14) 2 tucty tereokop
ckých obrazí Velkého
Západu 500

13) 2 veliké obrazy náčel
níka nyni prav saa
nilfch "

S00
16) 1 tacet fotografii Indi
ána rozličných lí0

17) Fotografi měta Oraa--

ha v & obrazkh 100

Clktsa ti'3C3

in Fotoirr Wa u£zt rí-ťl--r

Colíaa Co ©4 Č C!:
19) Dví bot štíři ía tatxi5 J5

20) Ei::_ L---- :— t--
"2 c

trxl U A-- l!: -- - y nr

' -
z _:i

c cU'_tI a rl-- yd tirjlí a

O


