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i JeJen z Ttejstailich a i nejzka- -Shromáždění rudochO ClilTPiají ifiovské --tňfto ta tré a

odmítají rázně všeliké ůřadol za-

kročení Židé kteří bydlí v bíd
ienějlích řidiíu strojeUenry j[or

v včS uv lit ii-ii-

ris vládl lokomotivou i Když se
vlak ai p&l třetí mílo severně odYacentuře ftIted Cloud" v uto-- U ta iíevadttLUr

i íUIá }izt své rv- -
4 w

Sostelul představený davt?
val přilil nábožnému bratra a
svěřil mu že má na blízka roz-

ličné falešné peníze uschované

které za "cash money" a dobrá

alova tvým přátelům přenechává
Za krátký las byl obchod a do-

mnělým nábožným bratrem uza-

vřen a to tím více an za jeden
falešný dolar 35ctu dobrých pe-

něz nabízel

ných domech Židovského města

římského nemohou lf ti o tom

přesvědčeni že by ulice n by la

pouhým pokračováním jich bytu
Jedí pracují a svlékají ae yeuka
na nlici a počínají si tu vqoíc ja-

ko děti které neznají ještě oby

POKňOK ZÁPADU

Týdenník politický poučný a

zábavný
„ prí~

ČECHOSL-- Í VY AMERICKÉ

podávající ncjnovějsí zprávy ne-

jen z celého světa ale zvláltě re

Velikřho' Západu Amerického

vychází každého úterka
v pil A II A NEB

lest aneb která t4pHsahnuté rjjreai uimU le o tal m rUml tolíkr ktckl r slulbe íWafch síltiobčanem stAti hodb jak toho lákoc y natunluat yv ia-- EkM třvti UMeiíi dne IX ůaor timai-t-e at aduji oi bÝtioprlYBa takou arrt aekw anb mea iWit dv rHřtvm láauaen bvLzakxiař
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TVvt:Aé bvl Lall! stí Cvrrvn a:--
přivlastněni udál PřelkuPu [premptton] jert d41ar Unl oWrid a lorola Oiaf ta Ylid-- íaL ni r

Haward přibližoval N5co Lawren-c- e

tmlrnil řidií opatrnS rychlost
parostroje zíral a naslouchal v
tmavou noc nemohl ale nic zá-

vadného vypátrati a jol pozvol-
na dálo — Pojednou však ařitila
se lokomotiva dolu do řicky kte-

rá zatím v divoco řádicí proud se

proměnila — Dva nákladní vozy
a jeden na Štěstí skoro prázdný
osobní vfiz následovaly parostroj

ml Wyomiug a nejbližsím vůkolí

lelí přes 25000 rudých muŽiSŽen

a dětí táborem
Rozličné kmeny SioubU dopro-

vázelo tam svých náčelníku a

podnácelníku a to sice za tím &

celera by jim při vyjednávání o

postoupeni černých vrchu a vlád-

ními komisary po boka stáli
Presidentem Grantem jmeno-

vána komise sestává z těchto cle-

nu a sico: General Terry k je

čejných ohledu slušnosti Optra
S velikou radosti pozval tedy ji H so tomu policajti klade ie jim

nábožný předseda pobožného bra viude odpor a povstává pranice
tra na dobrou veřeři dříve ještě
než pro peníze pfljdou

~--

Odebrali so ko%tola" kostelní

Synové israelštf bývají pak za
trest uvězněni ale když j pro-

pustí tropí to zase jako před tímdo rozvzteklených vod — Hlavni
Vydavatel a majitel: hož vojenskému okrsku tamní osobní vozy zůstaly na kolejích předseda odříkáyal vroucnou mo Vzáenost Král hollacdaký

a tooto šťastnou náhodou zachrá dlitbu a pak so zasedlo k tabuli cestoval nedávno poIíýno Vekrajina patří spolkový senátor
Alliiion z Iowa co předseda bý
val clen kongresu za stát Mb

u cruiu a r i ua ancu wmateura YYi'an! iKMria jak dřite t--
to udiav nxlú t rav zanebmeníi takortho jvte nezaUnchorvzenku idru u ku rxciku ahhujvi řtYrt kcv ři-- H sto a

ležeti pohromadě x soub!asu o zkonnimt walMIna jretwk : mi ku3t dle rlkcrkh
Sříílř která J I ít!?1

aTíííe?ln!
Uuta %a 1 zd: xaLrnuiíi střídavé nrrvYaa kc

jt opravná veK-jnvc- U Ulp nk Uré železa c a=ebna pozemek kterU s jejtm hnmří dWtacoví Uf ym' # llniXn% úMsekce rastrovat nesmi vUktentas dřire jtl jl ná!e~ p M U™-- -
žejleim objem průměru 100 akrů přťahovatu ki vz k w

~ í
Odd 0cbaf kteráž Yjhodr phlohjlclho tK-s-v ja talorÝ cJalk boatci ti Uké niti

CKldMeni nouiitt hcnlla mi hniti požadavky u vemk i kt uhIcú YYik-dia-l a ziiiIUu'ai včb bw

výborným pokrmem a nápojem

opatřenou i nechali sobě jak ná-

leží chutnati —

všech hostincích počítali mu všec-

ko yelmi draze a proto umínil si

že se uskromni V Bingnách

něno mnoho lidských životu : ak

prudkým nárazem bylo pře-
ce mnoho osob těže© poraněno
smrtelných ran neodnesl alo ni

sourí Comingf indiáns-k- ý misio

Po jídle ala Sít ku skrýit faleš- -

i:iv lioMinvATEit
Hzdaktob J

t](Mi:r novinhkvS

J'řťfjlitnj na list olnáJi

220 Tok $110 na pul

roka a 33 cent! na čtvrť roku

rr ftjMilun Do tvíaorr (:ioo roto
mor ťoltOTn lmU TrdTmwUjTo umo

dal pro sebe a družina svou upra
nář farář Ilinman obchodník G

P Beanmis ze St Louis generál viti toliko ycjco na měkkohostin- -

Ijiwrenco z lihodo Island výteí- -
ných peněz Sotva že 'pobožný
představený by to na denní světlo

vytáhl ciiopil domnělý pobožný
ský ale napočítal za ně tolik Ie

by za ty peníze skvostná hctina
se da'a upravit Král tázzl se

ho pHelaih rjidřea! tv za-prac- emi

isazuráai a vzdi lÁvial

ný pohraniční advokát Ashley a

Nebnisky a několik znalců indi-

ánských záležitostí

i veno urauu uistrikiu y ncnUtbUyěnv jweme lež: m i i ukesicam a :2enl stř
pak otlpřlsúhnouti že jest hlavou rodínv aueb že ie: ) nic-- i avě trotil i at t x

hostinského jsou-l- i vejce v té i— ivcivi awi4 uiu svaisi ancu c tc vt$sie nťu namr- - Z--l IiOCiíl UíiUVětSina jmenovaných komiaa
krajině takovou vzácností Ho

bratr nábožného představeného
pevnou pěsti za límec a prohlásil
ho ve jménu strýce Sama za své-

ho zajatce — Leknutí nábožného

padoucha nad tímto náhlým ne-itěst- im

nedá se
e
ani popsati —-

j CKIL iSk ti kíery Lomesteadiř t dn!ia
j ve vojili

K-r-t-
vu neb nlalhuetvu boulil ml Lili

nicivu rpxjenycu csiaiu siouzua a ze požadavek dř-j-e e
výhradně jen ve vlastním jejt xájmu dÁle že poiadA-ve- k

za úeelem skutecnéhti osazeni a 2rraeovTii d tv(ř--

kdo — Naproti tomu aecítil so

v posledním voze náraz skoro
nic a mnozí z cestující cích ne
mohli ani věřili že se neštěstí
stalo
Vfidce parostroje Henry Morris

který se svou lokomotivou do

vody spadl nalezl tam rychlou
smrt tak jako jediný v náklad-

ním voze so nacházející dozorce
Jame1 Furry — Rovněž tak rys
chlou smrt nalezl jediný v prv-

ním voze se nacházející cestující

jménem Ví J Grouao z Michigan

ř3 přičinila se v posledních měsí-

cích aby vyhledala jednotlivé
stinský na to odpověděl: "Vejce
sice ne ale—králové !"

kmeny Siouxu v Černých vrchách odevtťa ci cau kterýž jak drive udiio k dopleni
tvatentu zaptivt i }etaueb k lvbv Tn-a-tn- i srA rn -

ného {Hizemku se einl a ne přiraz ani nepřímo ve p
spěch a výlioda některé jiné osby a kdyl přilba

Laciná dvorní toileta1 Před
několika týdiiy přišla do KrhyrvJeho prosbv a modlitby však mujichž majitelé jsou a kdo roztrou- - tato i Tutr-tnn- i r-- -l ti-- tfc l"'t f !„ -- i— -- X

nebyly nio platné —- do basy Q TATl 1 i nimi - V Va a n - f 1 l I _m - _ _ —

KO ta trnky „roToko ZpbJu iitajt
v Ib a b rodní polky plau

v ointtikj pulovif Bl CrBU

tj-- 1HFBT lh raa milrril í}mu-B-

avlak MhB-f- oK-J!Wt- takoT

ktrr vtxMkhuji ttabil Bloky Bb r k

y u sOe oinfkr bub tobo arJovo-lu-e

ani odpotMnoat 4oitauTBlel

Zttilky peo Beeht áHl u pol
oval paakaBkr iwbo Iit-- h r --

fUtrovaafca aby jo Jkk owltai

jtl H--t arniafa-a- i a iwbiw "looilu-rttx- a

litu uil rud li Vrlkrr oUlnva
waw BmWiw T tule tUj BButctluOteiBi kík--

lOVlt

Tonto přednosta kostelní jest

ieně se zdržují a přiměla ie k
návštěvě porady která v Iied
Cioud se právě nyní odbývati
má —

Volba místa poradního byla tři
d&kladně usvědčen že patří k

kového úřadu uložena jest a azaaen ne vUx jk
!

Mba! olt biti 1 hxll jenž e obve VvS
osmdesáti akru de t tUlart zaplaceno I vlo mi kí kupní Ibt vvdi a5ix bva dih a £u &ffini rvž S!ožd bfbrin ohle! ale lidu v patel evv- -

!di ektUH kterv cebvdkl na k -- :c!-
CMJ ' --Jl V-m-a se ale ladný ht ujUťuvavI vy- - nevzdělával jj ncj=-n- ě řlu jdcL rvu to t

davati aneb žádna listina držebnl vvstavovati dMtťkJvl k! rvvd „bKriM

a jeden malý prodavač íasopisl- l- velké bandě penězokazu na Jihu

rodina sultána darfurského jenž
padl v bitvě a er aby s
tam stálo usadí la Miatoknid vy
kázal jim k obýváni palác

'Ma-saferka-
na"

Rodina ta sestává a
mladšího syna sultánova jenž
měl po otci nastoupili trflu t

starého ujce zemřelého několika
příbuzných a mnohých žen Mezi
nimi jest mnoho vznešených
všichni ale chodí celý den v kom-

natách paláce—úplně nazí

která onen díl spojených státua velkými obtížemi spojena — Konduktér Ranoud vyslal ně-

kolik muža svítilnami zpět do"ťestrý ohou" slavný náčelník falešnými 50ct 81 $2 a 820 za

plavovala —kmene "Brule SiouxS" nechiěl
než ujdyne jět roků od dby zanekd~a kdvbv p uply

Haward a po dlouhém Sekání ra-

něných v proudícím dešti v Ča-

sem bleskem osvětlené tmavé no
dupřátt ?cot" Iíudému mraku" Od L ial Kažvlá dsx kteri rt rát rena

ustanoveni edlílenl dvtMttisIevk ttí!t#los :rr'
nuti teto doby aneb v některou dobu Uheni dvou let !

Neméně než 22 clenu této bant

dy bylo přičiněním obezřelého
Washburna v posledním týhodnu

a a _ _ _ vnáčelníku kmene "Ogallalla-Si-oux- "

aby se velká porada v jeho

NxlyU J4k a fiHcti 4i-- buj :

„Pokrok Západu

{Omaha Seb
ci přišla pomoc tt Locíc-ítea- kihbv zabrala lít d -- - dle L

laku zikRU veitkes remku ncn-- I !i -- :

[oiom osoba v jejímž jmecu zanesení se tal aseb v

případu její smrti jVji drtičové neb správcově axut
v případu Že zaneseni od Žen v uJiacao lvl i-- H d%li- -

Při ranním svitu shledáno žeúzemí odbývala vycenicháno a zatknuto mezi ni

as 100 stop dlouhý most přes La-- miž so mimo kostelních přcdstas

:h:~

lu '

sen!4

pře

wrenoc neb)-- l odnesen naprotiOmaha Neb 28 záfí 1875
cové a iKtomkovt v případu jejt smrti "dvěma řrh
hodnými svědky dokázali Žen ona aneb jvl dduvé

t akru tu puirtc!iu pHt řiti I t í:k pwihr prt-eitá?- iy k vclik -- ti dříve zaliaaé te
'ay j—

1 a 5de-ií-e akrů
voných též obecní úřadníci ob
chodntci a rolníci nacházeli — 1Umu od narážejících vln porou

Jelikož ale ůzerol "Pestrého o

honu" k schůzi pro velkou vzdá

lenost rozhodně nepřiležilé jest
navrhoval tento aby se velká

porada odbývala na poloviční ce

chán a že na tom místě kde ae ji

Hospodářství

O zimním krmeni Jehytia
Při krmeni zimním hlavně mu-

síme k tomu přihlíželi by píce

byla čistá a nesp2sobUa o-tr-

neb přílišnou vlhkostí svou cIa

smrti ticklerě ei v kte- -DOPISY tMd :ir V připila
ri tv b!t orrWaí aa k Lo"- -

vlak dotknul dosti velká dírá
V"

na dotýcném pozemku po letlezpro!rrlaí odd- -

složení
požadované pHsaly bydleli a teatýž sprao trati

a dále když un ona sneb jich dMIejiěť! řidituc
vyjádřeni učiní že žádnv dd tohoto t%zeaxiu

pn-íi- n

Co se tohoto přednosty koateU

ního týSe byl náramný horlitel

temperenclářS a zajisté Že bude

svému doraěle pobožnému bratra

teada d!- - atAmvccl cU-

byla aby so vlaku usu lnou stala
— Jenom opatrné jizdí jest co

není vyjímaje jak to v ddílenl 1-J-
5S

pK-dcrl-
n U st a

1 fVa4 T l fH aneb je i!onashburnovi přati aby ho andě
Do SALINĚ CO Neb

Volba okresní so nám blili
děkovali že zadní vozy osobní

nebyly sebou strženy — Mrtvoly žo on ona neb jich dědicové vládě stxdkové oprati eht Jc£i° ce m Ui zarxe t idaě ctar relicek-- s rohami někam do té pe
urajtaL ir-_:čsik-

a

bujteuě na ústrojí zvířecí neb

přílišné užití látek vodnatjch
zažívání jakož silné kr--

Vzdor torna že Salino Co se mii- - ji má pak ve vJerb iditadceu li'- - i dr4 ni
íio a urě a odboru vr:trajmenovaných nešťastníka nachá kelné pekárny odnesl i — Y

_ - - - i - - a i
že honositi větlinou vzdělaných Podobili Jřanl chová asi také pozemeKtOcu vvavťa bvtt prtiiKkUdáao levito Z J y iIU opražte av Y trio %X

i"---'V-
- v-ti i iaai viaaii_Olv V:t T!4 -„ t ♦ - -

mt?' ífyrovýini zemáky u březích

matek ztnctánl a jiné choroby
jejími jménu uuna vy ttaveua jet v Uoie te

Sp-jený-ch fttátú jest ja"k v jiných pžipadeeh

českých osadník! nemáme pícce

jen jediného českého kandidáta

pr o úřadokresni totiž: okresního
zákon: i --

tTTjv :uai cw e tyče tazeni a Yťiuvant v
1

temt j ilaicťé"a!e kdvbv bv takoé zetnKivi3-ob- í Všeliké k zimnímu kr
prcuepaano

tě mezi územím "Rudého mra

ku" a Pestrého ohonu" a sice na

řílce ' Shardon"—
Návrh tento však nebyl přijat

a pan Pestrý ohon" se konečně

uvolil přijití se svým lidem do

zemí "Rudého mraku —

Náčelník "Rudý mrak" fám

sobě jest příliš dobrý diplotrat
Del aby dával své vítězství r
tomto ohledá dobyté na jevy
a drži se naproti komL-ař3-m b!p-dý- eh

tváří teprv jak náleží mlčen

livě Shromáždií kolem sebe

10000 Ogallalia kteří jej opět za

náčelníka zvolili —

"Peřtrý ohon" po "Rudým mra-

ku" nejvíce schopný náčelník Si

iKkladníka pana Ant Heřmana meni určené látky tnasi i iálcli-týr- a

upravoním státi so snadno

proJJWasburoovi známý "evan-

gelista" a kazatel reverend WW
Randall v ilaine nebí byla tato
hvězda temperenclářských a ne-

dělních svatých poslední týhodi--

ve Watervillo rovněž co peuězo-ka- z

od Washburna zatknut—
Jmenovitě měl tento svatý veli

pripaau stuni oum uii--e a natay tmuže fádního jenž ieko úřad

stravitelnými zálivnými tož se

zely se přehrozně zohavené me-

zi troskami rozbitých yoz§
Tou šamoa dobou asi stalo ae

podobni neštěstí na té samé trati
16 mil severně od stanic© Clin-

ton — Voda podemlela tam přes
chod přes hlubokou strž a tak ae

do ní ehtii uskladni vlak sestá-

vající z 12 yoz5 při Čemž řidič

stroje jménem Torant a topič Mc

líermolt zabity byli Vlny ve

strži proudící odnesly několik im

Užco naložených vozu a z

správně a poctivě až dosud zastá

val
roku právo majetnictvi mi baipKutonttvlo i:-'- - - ř --' "--

V a:S!ra V

ťVŤko neb ditka vykonavatel strivce neb J4 df --

V-H5
při slámě a senu řezáním pařes
ním vlhčením při řeie zemácích

krájením dušením a Vařením při

Naší povinností jest by jame
ae řpojiii a vSemožně pracovali

nik múžo kdykoli během dvou let i imrti zualvl v T "{-T- f rV 11- -
sóuhl:rxxlivN a v au e zákuav stitu v něn-- ž ditkv Iř : 1: _rV

~
- ' % j ftzrní šrotováním mačkanína a iby isme jej do úřadu toho doptali

kou zruSnost v tom že z 81 dělal

8 které potom s velkým "po-

zemským" užitkem vydával—Prapadneme--Ii nyní nebude nám vlhčením provádí Mimo tyto
všeliké látky užívá so k zimnímu

iiviii r jk in :i i iinxjin t

doby jou razené ioseuk len ve prvv--b VVírV V
éenvch dítek nlejeU tomu a židnémurméuu CMa I i

k

f r%ai ic-!-
a

a kupující obiržl neobmezené majctui rUo kuita i V fj Xf " fV ~h™l -tak brzy luolno ze středu naselo

některého čocha tam dostali ouxB avíak Utivějí "Rudélio Hiných se nalezly pouze trosky
Jest nám Čech 5 ni velice důleži

krmeni pokrutin mláta výpal-kú- v

řízkSv a výthtíkuv j:ikoŽ i

všelikých továrnických odpudkuv
mraku" dostavil se a 8000 Bru Ze starého světa

od Soutátl úhlnicb Jn -patent zaplácni U -- ra ?
udaných (

a i p-wnu-
a

p-m-l wola ta hu jn tojítř teft v

nlí ttiuSc:itiiceiaketu tira se jisak mendvlK—TU tdhvidu že bv nřktera oiiA' rřa-- V ííi -- lni trJ í -
tým bychom v tomto úřade ne

to krajana měli neb jaké obtíže zazivnycti uoz'icne opravenou
to pisobí kdj ž nejsme schopni Jeden vídenský lUt přináší tu

les Indiánu —

Kmeny Cheycnn© mezi nimi

bandy MinneconjahS SanarkaS

Droukollých a Čcrnonožka so

rovnéž dostavili úhrně a G000

a st pouu e svůj pnV i tohoto ustanoveni která „ tj lo naWtV jinako tntaA ú mule txe
píci dobytek lépe požírá víte jí
využiikujc a poněvadž toliz piceanglické řeíijjma nuceni tlumo
se nerozplýtvá a nerozhází tudyčnika při placent daní bleJatia

to tragikomickoa událost: V

zdejší všeobecné nemocnici ze
mřel minulou středu Leopoldduli pak rotyYankxonois a Un-- uospouar i nojue uspoří Nejno-

věji se činí i mačkáním seno aBádalec na zapálení plic po krát

„ r r mejia p zákonu tveteaaalct a jej l i rva ca
loďjtvii ioustáU nebvla s to vykána t pře-tUžn- e kn U liaUnst prři bti Unovetxo dekladv o 11 vbCvi--
v waUm uřad jak to pKiii „furian[ a prv"aíh zemku a o je frcpi-iloai-t- i
ci cIdcni žudajl a p-ji-

ž rvnltna neo některý t la jeji j 4 n x té silite '
by bydlela na izemku kteý bodli zatratí a n% kte iUL - HS Kxlde vojia náaKřaik Ulnik di-re- mž

skuteřni oprava a nl

byly uěmí ny takováto jaik urb itiob přt!aMet pdliřletsi dctbíci

capa]a as 2UÓG duši kone?ně

statný kmen Arapahoes
sláma stravitelnějšími a v mnoké nemo-- i —Ačkoliv se v králké
hém ohledu nahražuie řezáníjeho nemoci nikdo o něho nestaIndiánští běhounové kteří se v
Htizulea bulvy krájí i mačkajíral představila se ve čtvrtek na vrr ' "v atc M:r a čtvrtě tuúie o4B e-- b i zkrz-- e!sa!cíe za- -so hlavně proto by snáze m jiný

p oledních dnech na mítosh£
ze dostavili ohlašovali že přijde mi látkami potravnými smíchat!

so mohly a aby pro velký mnoh

to v 10 hodin dopoledne kuchař-

ka Marie Leitner a objednala
proti hotovému zaplacení jeho
pohřeb Y tom samém okainž-k- a

ale když taxa za pohřeb byla

i náčelník tak zvaných divokých
Sioux onoho Siouxkmene jehož
se kultura ta nejmenší ani nedo

dy svůj objem nevadily dobytku
při MjŽivání všeliké okrájené

vit prett uratmiKem yeuctut
v iv tví iLy y nml trati h- - t u--r l t„LTlz v í kazu )edaňi:c:ho TLř- -oaoba U jet zaneprazdnenta kteréžto vedvnije: tak i uéboem v phdet prvUcpi av!-a-k tilarv lada:Atížícím pod zukonem a s tčmiže pkutamt jako by by j nii tíně v d prjkT-an- e naout-it- l txek x&

#

o učiněno pt retterem neb reeetverem a kdvi to-- CU ej A xrul t Aa &x x Tkto osvědčeni bylo zaneseno u stera cl Žen v nvbjtUzadaikY zikoíia
"

ného zástupce řtranv té tane platuvm oU dae t- -f

tff --K A --Jllta iBcluive vkajl výura
I--hoto zamčeni phdfkládtje že uchánl e a oM- -

žádanými 1 ttL 2alé Kaidi cba mající b:etet I =ua

tkla a který ještě nikdy nějakou
smlouva s vládou neuzavíral látky takové nesmí ostali dlouhosložila přišla kuchařka Karolína

na vzduchu vystaveny poněvadžPressel přinesla veliký věnec a
so stávají tvrdými a měnt s:aadno

Tento-náSclní- k který slyší na

kráoné jméno "íuinití bulík" velí
chtěla útraty za mrtvolu Bádal-covo- u

zapravili —Ve velikém po-

divení tázala se přítomná ještě

povrch svůj Šrotováni mačká
ní mlet! peb namáčeni zrna stáas 2500 těch nejudatnějších bojov- - ii i_ v __

i konečně so nechat oliditi

Jak se čato ttává Nechci žád-

nému nic vnucovat ale také iko-L- a

řnólv- říci: Xsjdou-l- i po proti
tomuto kandidátu protivníci z

nak-h- českěho středu bude to

jen závit a m-t- a a lípe by taký
člověk udělal kdyby svoji mti
Tou choutku jen lajně ukojil a

nadával o u veřejnost neb mu to

cti nepřidá
Tak jaao vlade tak i n ná

hulákají darmo-tlacha- ví volme

Cchy jen Cechy do úřalS by

ni aastivali kdyl viak fco ta

amička smekne a oni tutanou
ií holičkách tu běhá aera Um

kyJá hany na krajana který před
ntra xvítexil a hneJ jest předněj-
ší angliřan že prý ee vyxná v Jk-liti-

ce

a íe pry jest hodnéjií poi
neradi po drahé ba Je prý proh
Uké pracovat a ta přede lo w do

n&ebo doikrab Nebude ae pou-l- it

do politiky mohl bych třeba

llapnout někomu na prasky a an

by mni řekl ! torno nerozumím

ie neznám anglicky Pozor ta
takové ptáky V P:

Té samé noci přihodilo so po-

dobné nellěatí na odvětví severo-

západní dráhy do Kenesha ve-

doucího as 2 míle východně od

stanice Howard
Kídií parotrojo nákladního

vlaku Winter jménem zíral do

tmavé noci ala spatřil v osvětle-

ni bivaku někotik krokS před
seboa — propatť Vlak aastavi-t- i
nebylo již možnou věcia proto

skočil zoufalým výkřikem Win-ler- s

a topi? a vlaku při lemž so

bě oba utržili dosti bolestných ak

alespořt no smrtelných ran

Zarážeí Herrick so aie zabil

byv sebou do propastě stržen
kde m zlámal vaz —

Taktéž tu samou noo sřitil ae a
Allen Grove 16 mil od Haward
nákladní vlak z podobné příčiny
do hloubky — Zarázeě byl

mrtev íidií parostroje a

topič skočili v tom okamžiku

když lokomotiva již dolu letěla
do rozvodněné řeky kterouž by-

ly do výru vln strženy Končeni

se oboum podařilo zathy liti ae vr-

by a více mrtrí ncl Živí byly rá-

no zachráněny Patnáct vozu s

obilím bylo při tomto neštěstí
roztříJlfno

V HawarJském hotela leží

mnoho raněných cestujících a že-

lezničních ůřadnik) kteří jako
zázrakem jisté smrti ušli

Konduktér Proper byl obezře-

lejší nccha ylak nákladní za-

tlačit i na vedlejší kolej a vylkal
do rána jinak by byl též smrti
neušel

Největši neštěstí zastihlo vlak

IMd každem připadá kde Uvhazcč e
f AterA koftvttt ttetíůM tvaa cLo ct% vaií na

-
-- ni tvJvá se hlavně jen proto by zrno

I

uíkS a bez jeho svoleni na ustous

pení řerných vrch 5 by tato kra-

jina byla' velmi nejistá pro
o výhtxřy iiometeadu jehož roklina neb nř kterv člen 4nejen snáze ale i lépe využitko-- mrla vid v dva rky iedea airlsa v tíaJ bv
její usazen jest na itozemKu vvbraném a utnI na tem

předešlá kuchařka v jakém po-

měru ta druhá k nebožtíkovi stá-
la nalež tato odpověděla že ze-

mřelý byl jejím milovníkem "V
tom samém lase bvl také mým

ttiniv Iv -- l vlc vtee než-- U taajcte ston na ve---- 1 S _ " _ _ V b

avu ta
váno bylo úprava zrní stává se
hlavně při hovězím dobytku při
mladých i při starých koních
hlavně ale u vepřového dboytka tlostaviti y okrskové tzemkove úhitne ut tnu í

ria vt- -milovníkem" odvětila první trp-ko-u

výčitkou a žádala zaplacené
Velmi mnoho uspoH se šrotová-

ním a mačkáním zrní při dr&leli
1 U°V n) Tf = vMrieti patent sz tako-- i bome-a- d

"

přeilepsané před i okresaihe v uibté kde tjil peníze zpět co ale býlí nemo

jest osazený a poslati ie s jwplatkeaa a cenou -

hlo—z toho ohlodu ana Pres&lov-v- á

již platili nechtěla

kde so zrno snadněji a lépe a va-

řenými zemáky smíchá Mimo
zrna obilní kukuřicová i jiná

a

" Na lo odešly obě milenky Bá- -

rozemílají so i pokruttnj-
- coždaloveovy a stavěly se v jednom

mnohem lepší je než rozmixováhomtinci v Mariánské ulici kde

vi neo reeetverovi
Odd 2!v5 Uegister pozemkového úřadu zazna-

mená veikeré-- ucházeni so pod ustanoveními tohto zá-

kona v knihách a mapách své úřadovny a drží szami
všech těchto zaznamenáni a podá zprávu t nich vt

pozemkovému úřadu i a dikiay ca nich! biv
založen v

ni těchto poněvadž lépe a snáze

Mužové kteří Siouxi znají pro-

rokují že vyjdnávánt bude a vel-

kými obtížemi spojené Tito In-diit-
ié

dobře pochopili jakou
dS-ležtl- ost

ferné vrchy se svými po

klady zlata pro bílého muže mají
a jak náruživé běloch po této

krajině pro svou bohatost baží

proto budou náramně vysoké vý-

kupné svého smlouvou vládci

jím zajillěno majetku žádali

Již s toho ohledu že se mezt

náčelníky a podnácetníky přítom-

ných Indiána velmi mnoho vel

kýcb řečníka" nachází bude vy-

jednáváni náramně protahováno
Ostatně má vláda jedna nekr-

vavou abran proti těmto Sioux v

roce —

Smlouvou od roku 180$ se to

sobě po tak trpkém zklamání za
se s rozličnou jinou píci smíchá ti
mohou By pice snadno i trati

vdaly—

Když si d&věrnS víechny pří-

hody s tou láskou sdělily usnesly
telnou se stala zvláště by clřevo- -

Odd 22--5 Zádné nozemkv nabvté d!e utaawvina v mnohých ve velké mířese útraty potřební na ]oloviěku ven! tohoto zikonm nemohou nijak propadatt ku lapra- -se nalézající snáze od dobytka
veni nejasyca titanu učmčnycn ptt vvdaním mteatpožíraná a vy užitkována býti mo

Ctěnému českému obecenstvu

v Chicago ! !

Nížepsanl tajemnící oznamují
tímto celtou veřejnou 2e vyjed-

návání Těl Jednoty "Soko!"

dramatickým klubem "Thalia"

jež v poslední době v tom

měra dílo aby dram klobTLa-lia- "

účinkoval i na áJe pro sífi

hla připravuje se tato ronlilně

Nejobyčejnější spisob úprav těch

na no

Odd 2ÍÍ97 Kdyby v nékterý éa j zanesl
osvědčeni jakého se vyžaduje y oddideniim a ph-- l

uplynutím pětiletí zmíněného v oMóenl iLll se d

ta šamoa noe paroloď"E'juinox"
která a nákladem soli na cestě a

nésti a Preslová doručila Leith-nerov- é

spravedlivou polovičku vý

loh obě přinesly pak věnce na
rakev a vyprovoily mrtvého pjk
léčného milence plačíce trpkých
slzí aŽ ca istřednf hřbitov

Jeden vlašský list vypravuje
toto hroznou událost: Jistá děl

lo bývá namáčením jotuoci vody

i4ini prvtéhvalei do Nebrakv bl-d- a

j
zemky ať vbrael o dlvčrxt btsd na íujnerirttli-st- j

pít!řl oTa?eckeh % neb rv úřa iv pozemkové St:áti
kdež obiírii puX-n- i i vyvťt!e-- i xdarraa

tOM I STEADY

y akri meii jjeakv železničními arvb lkratuiuv žeicraičnSmi p ze-sik- v a za ty neplatí e n:e než--
ii rsaR pioíatck za vvručhvial

a

ruK-UMrnoN- á clvdis
t j preikiT'vaflii íidnU-- h

pze?tki vystávají tt
akra meti %t!ei-

- železa iéni mi za akr a cd- -
mo prká teču akr

Výborné eriky ckIiou býti k í:pav aa ln!eív
úvčr % do 7 j#at oa 0 úroki

NřKouiv sirr dolaru
veltai přLznivtHt oaooei ku tevieai farmy totiž

ku zakiuvnl i iK-baýc-a k farmařeni véci ďtvtka
trjú a obydli

Ale nikdo a£ nesivali ie &a xipadé Trdéli bolí
lebce penéx bex priee

studené neb horké paieufcn vaKast Saginaw do Chicago v Mi- -

Vkázalo slušném ohUíenl oadnlku k usvédccttl r- -řenim samovolným zahřfiánfcnchiiran jezeře se vším co na ni

gistera izcmkoveho uhda že osoba ktcra j vidaTěl Jednoty "Sokol — jeet u%
bylo zahynala

koceno a 2e přijat ve ach&zi dra Dvacet pět lidi totiž vlicbní nice y Carapobasso (Dolní Itálie)matického klabu "Thalia" dne lodníci a cestující —-- majete! téže cítila náhle bolestě porodní
Ci) trpná a ve ach&zi Těl Jedno lodě kapitán Scott z Clevelando Než se porod ukončil omdlela

tak že ae zdálo jakoby byla mrtty
♦ Sokol dne 2 záři obapolný jeho na palubě se nacházející 19

osvědčeni takové byla skutečné zméniia tbvdll své
aneb opustila pozemek na vice než li řet iaéictl v
které dobé iak a v tmt případu izemek takto zanese-

ný připadne zpét v lidé
Odd Žádné 09kbé nemá biti dv!cno

držebni listiny na více než čtvrt skee 4 zi-tit- ou akt
téchto si zlskati

Odd 290 Žádná z rxM x téchto aktech tLi

závazek lelá dcera jeho 17 letá netf a je
dna mladá přítelkyně téže— zaIoufáme tudíž že řeské obe

cenetvo thicaké — uznávajíc

vou A v skutku prohlásil lékař
že dělnice zemřela nařež byla ve

společné Šachtě pochována kuhynuly této hrozné nocí a Point
dfilelitost a potřela lobo hy síň ta Sable na východním břehu v

{►odivu vlak anii bjr so byl lékař
jezeře

1 :
j

-- s ":1 4nlrodnl ůceli svéma zachována

byla — hmotně i mravně podpo
O zachránění plodu zralého po žených nemá býti tak vykládána ahv- néktcrvm spi

tiž vláda pouze na řtyry roky
zavázala že je bude krmit a od

roka 1572 jest pouze vázána do-

dávat! jim jenom iat a hospodář-
ské náčiní

KongreM povolil oviem ku
každoročníma rozpoMa potřebné
prostředky na toto krmení nent

ale nikterak vázán i na dále tak

cinitia t m páděn jest naděje ie

pohrozí--H se jím odejmutím po

travního žlábka tak ie budou se

vými požadavky mírnějšími

Nyní ae jedná ovSetn hlavně o

to udržeti přítomné tisíce Indiá-

na těchto radých lenochS hojnou

stravou při dobrém rozmaru

Jinak by se mohly přítomným

jednatel 5m velmi nepříjemnými

státí an so mezi nimi ronobo po-

dnikavých bojovníku nachází a

poměrně málo fpolkového vojska

v této krajině etojí

Tatáž bouře vehnala mnoho la sobem stávající zákony předkunnA ořmeet-á- l nK
"

staral a ZKLIDNI CIXrovali bode' upřímné a neziatne dí na pobřeží jezera Michigan' a Dvadní později když opětně spiisobem né 1 které XebrsAkv al tnJL ioa ttui tÍ-a-- 5 w tjaKymjtm ikoaxia a vJeeky oibv jyž lisnahy i společné působení boa uškodila jeltě více lodím — Po dosti své za právo predkupné přet dvacátá "kTé'~ ? Inikv reb tv nefea že jita zaopatři lac:a vkr faborS V té naději také chceme chudý pohřeb byl poskytl se
hrobaří hrfizný pohled —Doměle

mrtvá dělnice přetrhala provaz

kud až dopoead známo zahynula
mimo jmenovaných nešťastníka

k úpínv nt ' rby ieiclz a--e da vezou i jejich vckv tcdlav t- -osmnáct set a &edesát dva ÍhkUIv maji
dána zákona toho oprávnénv búia budeme a chuti a píli kráíeti

ceť aoU vylknotoa Hojni aoore trav ijs ze oazovaat rde teal fptneao % velk
mi občťiři a namáhá aíra a pak pozemkv jednou osxzJ--

poaze ještě jedna osoba — kapi-

tán Baine so škuneru "Onondas
jimž dle tamního spSsobu ruce a

nohy svázané měla a—porodilape ipora etěného obecenstva bade
-

ga- r- -nám mocnou pobaanou na eeie Dítě držela v naruSÍ—Rolníci
A a ídiooa odměnou naší vido- - íajs ze raný vaji ceny oa fo ik $--41 p akru

zakysáním nasotovaním pomoct
kyselin solných a mléčných pe-cení-

m

neb i osvobozováním od

trpkých látek a dušením Tvrdá
zrna močívaji neb pař i t--a tím

stávají se záživnějšími a snadněji
stravitelnými micenim řetanky
a zaležením léto a jinou jadrnou
píci buď na hromadách neb v ki
dích stane se dřevovina měkči

snadněji rozkladná a lépe v tě-

le zvířecím využitkuje Při va-

řeni mnohých látek pit-níc-
h hlav-

ně zemák i a řepy tnusímo přihlí
žeti k tomu by po vaření vo vodě
neostaly a nestydly poněvadž
zlojovatf a velnu nechutnými se
stanou Sláma plevy lusky
velmi dobře možno spařoránim
učiuiti zálivnými Zapařováním
a vařením připravuje so nejvýho-
dněji pice pro krmný dobytek
kierý po této rechlo na sebo béře
Mimo vltičcni pařeni možno zrn
klíčivosti učinili snadno titravi
telná hlavně dřjo se to tam kde
je cheeme od snětí a jinýt h ch

naciazenia a zárodka o
svoboditL Sul vždy se má dáva-
li jen do píce a nikdy do nápoje
jak na mnohých mhtech ziykem
je neb v píci činf tuto chutnější
snadněji záži vnější kdežto opět
ve vodě mnohé částečky nu dně
nádoby nerozpustné oslárají a
tyto po napiti dobytkem vylízá-
ny dráždi žíze& ajio příčinou
Že dobytek v pokojném za liváni
se ruií a novou Žízni trápí která
npokojena více nebývá dú-l- i ae
ale po pravidelném napájeni pře-
ce pílí tak přesytí se dobytek
vodou což mu též ikodf '

sila CechuDobrý lov policie
mí Že i řipŽli jsme hřívnon aroa

k tomu by zjednin nírudnoíti

kteří v noci tam tudy Šlí slyšeli

prý voláni měli to ale za nějaké
stralidlo udělali kříž a uháněli
domu—Vláda prý nařídila přísné

p ale

Odd Žádná osoba jež bud i dubu ie mé--
né nel Čtrnácti dnu ve vojSti neb námořnictvu Srje-nýc- h

státu sloužila aneb po přijeti téchto zikoau ! u-ž- iti

bude nechť si co stálý v
ty la aneb co dobrovolník

po čas skuteéné rálky v zemi aneb se zevnřji rčkte
rou moci nemá býti ve výhoxlách tévbtu akt pr řvé
mládl skrácena

Od 2301 Nie v téchto aktech obso
bUi tak vykládáno by to oaobé kteráž v i bod v jež r
oddélenl 220S udány isou ouŽlti chce bránikv v které

i p Xcbra-HN- i til usazcavch a idei-l- i mezi né
řeeké v Chicago pevný stánek

Na adar J f Chicago IIL 4 záři
vyšetřováníPřed nedávnem zatkla policie

Strašná noc spojených obcí celou bandu pe
m Ze židovského města v Římě

K nejbojovnějŠfm živlfinu věčnéIntiieu dram kluba
nězokazu v jižních státech mezi

att Rcisl záp tajemník

nenaleise aai jetiaoao který by by i aepkoíea aha
kaldst chválí at je rád že přief do"!tebTaaky! f

k jvIvlNeťhu aalezi e v kreiklt Saiiae BaJer
SavtJx'r LV1% CuataiiTíg a Kaoi a tX ta přijdete do
kUrékwliv ie iak diata tucxi vuu

IWaeld v Xebrae jest vdsii zdravé aeb vzisA -

ho města náleží v protivě s jiný
Jménem Těl Jed Sokol - nimiž se také nachází jeden ko-

stelní představený v Tenncssee
Karel Novák tajemník

koliv Uobé dred upijnuum péti roků na ni zaaekmť
koupiti nejnižii obno zaa zaplatili a k ipai lUt

od vlády obdrželi idiiné jak se ve viech ttótatakh nři

O neštěstí hrůzné noci 9 t m

jichž příčinrbyly náramné bouře

mi městy Židé kteří bydlí v lis
dovskéra městě v Římě téměř co
den musí tam policie řestáti tu

který až doposud v pověsti veli

ké pobožnosti stál t J

a deltě pile se nám ze státu lili
pádech dle zákoda stává kde podikazeskuteéaébaJeden tajný policist JSlmer hé boje Židovské město římské jei pro joji pMÍož~mi ycísu éiaij a xima suTX2dO jo Franz Capck ze

Zderaze kraj Chrudimaký hledá tak že ta fttnstleztei léca salaoviaa výparu ne&irai %cabylo otevřeno teprv po dobytí
města vojském italským Za

panství papežského byli židé je-

ště uzavřeni jako Jinde za stře

zeni a obýváni dotýčného pozemku přivá předkupni
nastupuji a poskytována bývají

Odd 2(tí Žádnv rozdirSi vykládáni a provádí-n- !
tohoto xákona nemá býti íineo na xákbdé rtnldv

plemene neb barvy dále nemají židaé pozemlrj vd-ncrál-
nl

ca předpisu téctto akt zaneienv oa%v'av'btia

W£hbarn získal sobě co nábožný
bratr u téhož kostelního předsta-
veného plnou důvěru i sdělil mu

že by byl nakloněn tiíiníti a ním

nějaký obchod a falešnými penězi
t j že by byl nakloněn takové

penízo ma odkoupit! —

tachi v dttbau počne přejeti a prii síile bojnéji al d l
června pak ojvt otéré a tnéaé al do Hjaa tak 1 tej-- í
vlořMeiía tet přede žačmi kd jett Beívlce zirJL V

Kolem doby p51nořnl dorazil

rychlovlak aevcro-zá- i adní dráhy
veden kondoktorem Ranoud do

stanice Harvard IlL — Vzdor bu-

rácení rozpoutaných živla a vy

atoaplých vod ojižděl vlak dále

k sUnisi Grecn Bay

ko Anton Kubik po jeho sestře

ya Udá jeho aneb kdo by o

nim viděl o hwkavoa
--práva pod

tčnmm
Anton Kubik

X IT"ton Boandera Cb Nek

dověko úřady se o ně nestaraly
a židé mohli ve své ětvru ti opiti
co jim bylo libo Dnes ještě po#

třebt a pik aiIelajk- - suché pšiné pcjiil ka sklíieci
To proapivi rolaktvi i adraTt yCVt


