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aneb cena její zaplatí— Aby kaž-

dého zloděje stihali tnohUtU
noví se hlídači a detektivové i

spojí se tato společnost s policií
všech zemí Eidá pojištěná oso-

ba obdrží odznak společnosti kle

rý musí na takovém místě pově-
sili s kterého by snadno a co nej-

více možná nápadně k viděni by-
lo a to sice za tou příčinou aby
se ůřadníkíim společnosti na vě-

domi dalo že ten který majetek
bo má hlídati a zaMruhé aby" se

zlodějové varovali pojištěný mas

jetek krásti — Aby ochrana ma-jetk- u

většího výsledku se domo

U ku 1S72 byl navržen za tnístc-piťHiden- ta

v republikánském niv
rodním konventu obdržev SMJ

hlasu proti Sebuyler Colíaxovi

321 1 Jeho předchůdcové úřadu

místopresident-ikéh- o byli : Jolin

Adams TomáS JetTerson Aron
Burr JJří Clinton Klbridge Ger-r-y

laniel D Tompkins John C
Cathoun Martin Van Buren Ki-čha- rd

M" Johnson John" Tyler
Jiři M Pallas Jlillard Filmore
Wm lt King John C Breckiu-rid- e

Usnnibal Hamlín Ondřej
Jobnson a Sthuyler Colfax z

kterých pouze llamlin a Colfax

jej přelili

dávna na této národní obuvi Alo

první ovoce jeho cesty po Evropě
bylo pár d& kladných evropských
bot Začal reformu své říše od
vlastníeh nohou Churavil totiž

před svou cestou častěji castoses
ním když so v Evropě nikte
rých lidí po příčině sla toho dota-

zoval spatřovali ji tito v nedosta-

tečné obuvi a poradili mu aby
zaměnil své pantofle vysokými

botami' Od té doby
neinSže se lach od svého pára bot
ani na okamžik odloučit nezou-v- á

jich nikdy ba i do postele brá-

vá je sebou Rozumí ee že tako-
vá botomanie neslouží valně ani
nohoum ani botám Šachovým
protož věříme svému zpravodaji
který dodává že prý favoritky Ša-

chový pánu svému nerozlučné

boty ve spaní s nohou stahuji
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Z celého světa

Český bojovník Pankrác

Březhovský s Prahy nyní 27 ro-

ků starý fcúřaatnil ae již co studu-

jící r polského povstání
Byl jedním a prvních kteří ned-

bajíce svízeli a útrap válečných

pospí ii li Polák Qm kn pomoci V

malé bitce však byl ranén a od
Busu zajat Vojenský soud od

soudil ho na šestnácte rokft k těž-

kým pracím do dol a bajkalských
v Sibiři jeSti se 600 jinými po-

vstalci Surové zacházeni a nimi

a všemožné týrání přiměla koneč-

né nešťastné odsouzence k sosno-vá- uí

spiknuti Umluvili se Že

spoIevnS utekou se Sibiře do Cí

ny aniž by byli rozvážili že ae

jim nedostává potřebné potravy k

daleké testi této Třca misie pr-

chali před pronásledujícími jo ko-

záky haslými lesy a poušlémi ai
konečné hlad je donutil Žo musili

se vzdáti Zajatci byli postaveni
do řady a decimováni Ostatní

byli dopraveni opit nazpit a od-

souzeni k tižkým pracím v sol-

ných dolech Avšak i zde dohná-r- á

byli brutáiností svých předsta-

vených k opitnÓ vzpouře Chtěli

se ztiu cnitt lodi a odplouti na

druhý břeh kdo hodlali ee úti
kcia zachránili Zámřr jejich
vlak byl prozrazen a spiklenci
odsouzeni jeiti k tuliím pracím
na Kamcalku Za nedlouho byli
viichni odsouzení kteří náleželi

do státního svazku rakouského

amnestoráni cařem ruským
Bře-shovsk-

ý

doitáhlopit kažené svo-

body alo do Iíuska více neumel

Piíky odebral e do Prahy kde
se aii pul roka zdržoval Koku

1370 vypukla prasko-francouz-sk- á

válka Březnovský spěchal

přidružili se k dobrovolníkům

Garribaldiho V bitvi u }ijouu
npadl do sajetí Vydával ae za
rutikého Poláka a spoután přive-že- n

byl do Varlavj' kde uvržen

do tmavého a těžkého žaláře Te-pr-v

asi za deset misícQ byl z vi-

sení poltin a když mu byl opětně

pod ťřisným trestem návrat do

Kotka zakázán vrátil se do své
vlasti Za nedlouho odebral se

piiky do Neapole lozvidive
žejezovité najímají dobrovolníky
pro Don Carlona ve Španělsku
vystoupil veřejní proti torna

Kdj--
ž

pak kd)-s-
y

veřejní mluvil

vyřítili se nan tisjatí dobroduzi a

straini jej dýkami zranili Kr
váceje z nesříhlných ran sklesl

bez sebe na zem Odnesli jej do

ncmo iiíic kde po delší dobi se

uzdravil Z Neapole !el opět piS-k-y

do Vídni a odtud do Cařibras
du V Turecku se mu nelíbilo
zatoužil po Ituku Ve VilnS
však byl zatřen a uvržen do

žaláře Jíyl obviněn že aosnoval

spiknutí jehož úfíkm bylo prý
zavraždit! caře Přes devit mi- -

sícfi trvala vazba jeho načež le-t-

s jara v prfivodu íetníkS do

praven na hranic rakouské Sel
do Bělehradu a když v červenci

vypuklo povstání v Hercegovini
a Bonni spichal neiťastným bra
třím jihoslovanským ku pomoci
Sú?atnil se v soch větíkli bitek a

njní bojuje pod praporem sná-míh- o

náčelníka povstalců knize
Zsrka

Poznaňský Polák p Korcska

oveřejnil "otevřený lit sa příči
nou založeni neodvialé kolonie v

Oceánii" a nabízí k tomu úícli
- lmtiiu svého jmění kteréž ob-ná- W

230 (M) frankfi a svoa kni
hovnu Navrhuje k torno jeden
cxírov v Oceánii posud žádnou

evr pikou vládou neopanovaný
Tam mají se Poláci slibovat! jed
nak aby politi emigranti měli

bezpečný útulek jednak aby ae

zaíožii nové neodvislé Polsko
Ta 'o nová osada má zabrániti ú- -

plné zamknutí národa polského
VCfi snahám sabijáckého prulá- -

ttví kteréž poznaFiské Poláky i

statní Živly slovanské v Hli své

náilni ponimluje nelze diviti
žo někteří polští vlastenci shle

dávají spása své národnosti v do

brovolném vyhnanstvi v daleké
cizini
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Omaha Xeb

OmahaNeb 1 prosince 1875

Henry Wilson

MUTOHUSIDIST SlHUKXfťH TXtC

V předešlém Čísle plinesli jsme

telegrafickou zprávu ze dne 22 t
m i místopreident Sp StátS

Henry Wilion po delší churavo

sti a pak nemoci křapni zemlel

dna 22 t m ráno o pfilosmé ho-

din i V noci spal dobře a ráno

pravil že se cítí neobyčejně vol

ně a dobře vlak brzy jvotom u

nul % bez zipau tiše skonal

President Grant byl spraven o

smrti p Wilona au o 9 bod

hnel sroUl schOzi kabinetni na

pStjedenácté hodiny jíl sozúčast

tulí všichni členové kabinetu kro

mě sekretáře Robisona jenž ie--

t-- ve misti
HenryWilsonjehož pravé jmé-

no bylo JeremiáS Colbaith ale

tylo imtnino pro pravé a čet
né příčiny byl narosen ve Far-mirit- on

New Uarojtithire 10

února 1812 Ve veku 10 let byl

pronajmut farrnerovy kde i do

školy chodil Jevil však velkou

náklonnost ku íteni a řetl mnos

hn nejvíce dějin a ŽivotopisS
Stav se plnoletým a opustil Far

mingtou se ríím co mři v uzlíku

na zádech a odebral se do Natick

JUaa husctU kde učil m obuv

nirtvf a pracoval při tom řemesle

dva roky
14 k se vrátil s výteikem svým

do Xew Ilaropsliire studoval v

akademiích Sufford Wolfbo-roag-b

a Co n rod Jeho plán vsdř-lái- ii

byl přetrlen nevřrnotti oso--

lr které ůporu svoji byl svřřil

a vrátiv s do Xatick opit jal
pracovat při svím řemeslu roka

llku ÍIO byl rozehřát

preidetkou volboa bral po--

Jilii v ni oíiniv b9 řeří ve pro- -

spřch IIrriona V pfutfch pit!
letech byl třikrát zvolen do dol- -

ního a dvakrát do borniho doma

zákonodárstva st&tu Masoacba

stt Brzy se stal znám co od

púrca otrokářntvi a r 11$ zvolen

byl John G Whittier aby
do-n"- d

do Wahinftnu vt-lko- a pro-tiotrock-

iádost odporcjícl při-dile- ní

Texasu Posdřjt podporo-

val usneSeni jím ssmým navržené

zákanodárstvu prohlásiv ntímé
iřné nopíitcl-tr- í rozliřovánt a

trváni otroctví ře?í která stala
se věhlasnou pro politiky te Iko-l-y

Byl jedním a posla ne S kteří
se odtrhly od WhigS roku 1S1

a pomáhal tvořit strana svobodné
zemi (Freesoil Nyní stal se

redaktorem lišta "Boatoa Ilepu-blican- a

roku 1919 byl předse-

dou Freesoil státního výboru jimi
pot rval 4 reky Iioka lňf0 a 1'1
byl zvolen za státního senátora a

li2 byl presidentem Pittsburgb
konventu Toho samého roka

byl poraeo &3 hlasy an Jel do

snirou co ckanec Svobodné ze-

mi a! vítiioa pioti ostatními fe

kancSm a ním byla 750O Byl
svolen do uitavního konventu

roka a téhol roku poralen
byl co cekanec Svobodné zemi
sa guvernér Ho ku 1S55 dostal
so do semského senátu na místo
Edwtrda Evirett' a brzy po za

sednutí řrin 1 vepropich odvo- -

liol táVona k rhjtint otrok & a

pro zruknl otroctví v Distrtct of

Clambia a v au mí Po krátkou

dbu IWá přidržel se Americké

strany ale odeiel od ní a joma--

bal tvořit strano republikánsko
Uku byl jednohlasní zno-

vu svolen do anima a při vypuk-
nutí války síal se předsedou vj
bora na vojenuké záležitosti v

sterém puveni byl původem
vlech sikonS pro budování voj-

ska vedení armády která od

pofálko až do kon-- e íítala 2752-oi- y

mulS Gen Scott o nim praš
vil ! nfinil víte práce ncl vii-ťh- ni

předsedové vejcnUl v 20 ro-ká- b

K konci zápasu a pó

nim vinoval mnho {asi spiso-

vání dijin otroctví v Americe

kur smrtí jeho ostaly neúplný

a
_
at

hla budou sa lapeni a usvědčení

zloděj & pak za navracení akra
děných věcí velké odměny vysá-

zeny— Pojištěnému se kradená
věc nahradí vždy během 60 dn&

Slečna Cora Boss dcera náčel-

níka Indiánu kmeneČerokýsu by-

la oddána dne 28 října s R B

Howardem lékařem při vojsku
spolkovémve Fort Gibson území
indiánské Slavnost svatby byla
zajímavá

"Apoštol" Moody ohlásil ve
stánka brooklynském že všemo-

houcí LQh jest zadlužen až do

6000 dolarí—Dílo polepšení hří-

šníka praví Moody stojí peníze
—ba mnoho penix "získali jsmo
zde v Brooklyně všemohoucíma
mnoho duší za to jsme ale 6000
uolarfi dlužni a byla by to han-

ba pána boha do dluhu uvrhnon-t- i
a nechat ho v nich visett Za

tou příčinou zavedu zítra sbírka
a budu pokračovat i tak dlouho
až vyberu těch $6000—Nežebrám

pro sebe neb svého bratra San-key- o

my Vašich peněz nechce-

me neboť konáme naší práci
zdarma"

Nedávno bylo několik uzavře-

ných beden zasláno do loděnic
soustátí v Brooklyně o jichž ob-

sahu sobě zvědavcové marně lá
mali hlavu jelikož neustále velmi

přísně hlídán}' byly až předešlý
pátek na rozkaz příslušného úřa-

du dvoam úředníkSra vydány
byly Když se bedny otevřely
nastalo nemalé podivení Obsa-

hem jejích nebylo nic jiného než
s bi usu noví zelenáčkové v obno-

su desíti miliona doIarB kteří co

výrobek zručnosti pověstných
zabaveny byly — Od-

neseny jsou do pece slejvárny
kde se plameny zničily

V sobota přivedl konstable do
soudní sině v Topeka Kan í
Twiorda Jeke Lucy a Amandu

Lucy jež zatknul asi 4 miie od
města pro zavraždění nemluvně-
te Jeke Lucy manžel Amandy
když tato pracovala ku porodu
vytáhl ji na slamniku ven z do-

ma a když porodila podřízl no

vorozenátku krk před matkou a

pak ji vtáhl opit do domu ukli-

dil všecky stopy vraždy Pro-

neslo se to však a oba byli zatče-
ni Jeke Lucy oženil se s Aman-

dou dcerou Twiforda před 2 tý

hodny teprvé a rodičové prý ne
věděli nic o jejím stavu a Jeke
chtěl to před nimi vraždou ukrý- -

ti

Zaměstnanci v Bloodgood to-

várně na tkaniny blíže llabwaj'
kupuji mnoho svých potravin v

krámu společnosti V sobota pe
cen nového sýra byl v kráma tom

nakrojen a u večer všichni ti
kteří jej jedli kvapně onemocnli

Lékaři v Itabway nalezli patnáct
osob strašně trpících a jevících
patrné známky otrávení Též

tolik hy lo jiných kteří jen málo
teho sýra požili ale jevili přec

známky onemocnění však jen
lehkého Otec matka a dítě jme
nem Marshali byli nejvíce nemo-n- í

ale všichni byli zachráněni

Známky byly jako od kovového

jedu a lék proti tomu se osvědčil

Nedaleko Adrian v Nacou
Mieh jistá pí Davenport zbláz-

nila so z víry a chtějíc přinésti
hospodinu oběť iíbeznou"uřízla
svému nemluvněti hiavu— V té-

že krajině zemřel lliram Ilill

který uprchl z vězení a skrýval
se aby jej nechytili Zemřel hla
dem a zimou

V Bergen Point N Y zemřel
hoch Wilkio llermaa na rána do

hlávy kterou byl obdržel ve ško-

le od učitele při trestání

'
Spolek lidskosti v Nortpelire

pořádal loterii "dobročinnou
Teď ale byly knihy jeho kolo

losy a vše přehlíženy úfadně a

odkryto Že to bylo vše holý pod-

vod a zlodřjství

Dne 12 t m nalezeny byly v

řece 'Ranning Waler" 30 mil

od Red Cloud agentury na cestě

k Fort Laramie 2 mrtvoly v

kterých poznán byl známý polo
krevní Indián a tlumočník John
Richarda a jeho svatan Palady
Oba byli zastřeleni an se na ce

sii a Fort Laramie do jmenova
né agentury nacházeli Vfis je
jích byl nalezen převržený v řece

a pušky obou ležely na břehu
Zdá ae že vrahy jsou nepřátel

ští Iediáné Richarda a Palady
byli poiokrevni Siouxové Prv

nijší požíval pro svoa obezřelost
znalost řeči znamenité vážnosti

a byl vernym přítelem svému
kmenu a zároveft běloch &m Při
vyjednávání komísařS s Indiány
stran odstoupení Černých vrchC

konal dthxi služby on to byl
který pomoci mladého Ogallalla
náčelníka ty nejdívočejší kmeny

4ki titnta r4obem:

juiaa reaa $7MX

priv aai peaSa

Icenr iizdíkazapabists

tNtfcU Mim
r%d i ~ — um mim aa

H nal— iai ~ " la Ma a
' Ull Ma ta

taaaMř'w ~ " ka
- ata

' " aa aa s

l ~"VWVVt:%~aa
-

Vw a a rK Vanai a -
mwm SVm - t tm

''Xi aa
"

waaiÉ aa- -l T T

rwa - - umsa rtmmm - um

"Km? - au
wMaai tm wm la a

tl— '"www W m S aa
a — m a
"a i aa kw tta

Sika
- 6 M

I rM ' J J a44
araa " — t rt TJ UM

raaa — m it uia
na I a kH H

laiarr iax W W am T rt aJ
atak Tlia
aaM %

ama - l-- a
f aaan W y tm ti at a

n a 9ž aa

aatta TT M a m a
"-

"- 1 lha ~ a a ua
1 aati aa t 3 ai aO ai

9%--- ts 1 a a '3
! aN - lai "i

--— - m-3-
a

m aa aa i ai
I—

ZT%"mt- - —
a taa m tli w mm

í--a waaak - S£ m lis a
- Waaa lim mtm

lm-S- m — aa aa tlí #
laiaia I —

1 —

- —
a- - tana mm m

UlaaXrwaaa 3 ra títm
airta arilaaa-- a Vraa m a Ti a u

Mmmm " a ?3 a ai
Vak— %aaaa a a Tm im
tiauta %~aA3kmmm mt m Ti Jk 4]

kW-wtó- - ka UM MM
arraiaafci - m rj a a mm

a TJak 41M
— " a 3 aa

Scuchotiny se lisa]!
VydAvataii tVfarka 2ifa4"
Cll aaa

LřX aa rcUOTlNY
aaaaJkr aa ai % a mmM

aaa pmmmé aj kai
j(kajaXAM

ka k aax
-a- -a aa mm wa ka aaa ar

aiarai wa au au
ka a aai

kakMh

XwT Hun
aatnaani k jC

Ciiorry 2?octsral
aivxvkt % taxe a nicú--w

txs fm&t akx aTt5Tr
t aJai lAřáis

3wr a arrsurs

—-- ~a aSjařř

í I a kaa—

V k~M a —4-i- aii m
t asiiawa ini m mi

av-a- awMtaMltaw a
"a na n awuet a aan am íaaiL

a" a ňia- a pia a- - ™ --saa
wwk an mt aa - a rm-- m

— aa Ma axw aii ai a mmm
% a mmmm a m _mmm 'i t

aa aaaaar a
"aasi a a4a tmA a ai MUiit
aaM a - - km ancaav a™rj- -
Maaaca mmmmmaM a a a" aiwiu

"124 aa' r™- - m m a tmt
a— mmmmmx aa akada a Hiiina aa

aw inai m m mwm'm-A- m tmě %m
tm -~ Maa anitmiaufa % aakkaa
a nfg 1 an-- i A r-- — n a
1 ~mmmm UK k: t a lia aajtrv taaM v--- - aaM mm

$mm mm a v &aat y'
i i'i í™ a r aw

aa aiaiiia aaaiJa aa ai - at m m

rm%-- rw a mtmmm f— a a
a

a a- - a %i'if

! aa r aa aaa a a r

mm ii„
—

aa a raaia fca aa a sa fcaaa
r rr aa aT a- -a il ! a w#Pl

a aaía- - a M fjaap- -

ja a ataaa #a Wias

ii a'a a a

OL4

"ak

tm

Zázrak

Ano zázrakem by to nazývali
naši předkové kteří jenom před
několika lety na věčnost se ode-

brali pak-l- i by nyní se svých
hrobu povstali a ee přesvědčili
kterak rychle se všechny dSleži-t- é

správy po celé zeměkouli roz-

šiřují
Za příklad uvádíme že ve vět-

ších denních časopisech amerie
kých jenž vyšly d n e 15 t i a to-pad- uv

5 hodin ráno zde
v Americe a sice v Chicagu obsa-

žen byl telegram o povstání m

kterv toho samé-
ho dne v 6 hodin ráno te-

dy zdánlivě ještě o hodinu pozdě-

ji z Londýna odeslán než v ChU

cagu vytištěn byl

Nynější pokolení dovede sobě
tento zázrak snadno vysvětlit!- -

Rozdíl ča-t- mezi Londýnem a

Chicagem obnáší asi 6 hodin j

proto byla sdo teprv pfilnoc
když telegram s Londýna ráno
v 6 hodin odeslán a v Cicagu
ve 2J hod po půlnoci doručen

byl
V té sřmó době totiž ve 2 a J

hod po půlnoci když telegram v

Chicagu doručen bylo v Londýně
p&l deváté před polednem —Mla-

dé pokolení které se na onu do-

bu osobní pamatovat! nem&Že

kdy elektrických ryclIozvěsto
nebylo nenalézá v tom pranic
divného a není v stavu pothopi-t- i

pro? starší lid se takovým j e --

d n o d u ch ý m věcem téměř co

zázrakům diví — Avíak pohléds
něm na tuto jednoduchou
věc z jiné Htrany a ne'!edám

"

pak Že jo to pravím z á z - a U m

naši zázračné doby že
'

j tak

rychle zvykají na zal které

by před několika lei co hotové
bláznovství všeo! posmě
cha propadlo? Jeítě jo na Živa—

a nikoli snad co starcové statisí
co lidí v Americe kteří při svém

vystihování se do Ameriky na
atlantickém moři 5 až 6 a více
neděl strávili a s př-:v- u ame
rického do Ciituga či i třech
více tfhodna potřebovi- - f —Ten
krátě se jim sdila ceati do A- -

meriky rovněž tak příšerná a úz

kotlivá býtí jako by na jiné tě
leso všehomír ceětovati měli
Neni tomu dávno co čilí mužové

pracovali z le na časopisech kteří

byli uvyklí na docházení zpráv s

Evropy 2 až 3 neděle z výcho-
dní Indie Činy a Austrálie 2 až 3

měsíce počítati A dnes do

cházejí ty samé správy sa tolik- -

tíž hodin V jediném derním
čísle časopisu mBžerne nynější
doby čisti sprát y od předešlého
dne co se stalo v Japanu Číně
Rrastlií východní Indii Austrálií
a Evropě —

Doctalo e nám tímto spSsobem
té možnosti každý den atvořiti
sobě obraz všeho t o se v jedno
tlivých dílech svita dije '

Tato přednost byla předešlým
pokolením nevyspltatelné vševěs
doucuoti božské pa nechána

Člověčenstvo se však na obrov
ské překonání obtíží které vše
co kdy bylo a o čem nám svito
vá tastoiie vypravovat! m&že pře
konalo tak lehce uvyklo že ta
zvyklost až k hranicím otupilo
sti dosahuje

1 ty nejzázračněji! vynálezi ne

jsou a to trvalý a nadšený obdiv

probudili Kdyby dnea Schrte- -

der neb nikdo jiný prostředky
vzduchopluvby tak zřídil že by
k přelítnutí atlantického oceánu

pouze dvakrát čtyřiadvacet hodin

potřeboval trvalo by podiveni i
o tomto vynálezu pon se něko
lik nedil neboť podle toho co
nám 19 století podivuhodného
již poskytlo zdá ae Že víra na

nepřekonatelné meze lid-

ského ducha dávno již pominula

směs- -

Něco zcela nového v obora po
jišťování jest chránění majetku
proti krádežím — Tato myšlen-k- a

má sa nyní uskutečnili ji
stou společností která pod jmé- -

nera "isationsl Barglary Insuran
ce Comp" v Baffalo na Broadway
svoa úřadovna otevřela —Podnik
tento vstoupl do Života kapitálem
jednoho milionu dolarfi Za správ
nost této společnosti račí jména
prvních muž& a solidních obchod-

níka téhož města Společnost

pojišťovali bude všeho druhu ma

jetek' buďsi v skladě nahroma-

děn v obydlených neb neobydle
ných domech ať leží co zásoba a--

neb se nachází i

mest dovážením na cestě proti
krádeži to jest společnost buď

zaopatří víc ukradenou naspit

u 15 a"
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ří sežerou Při třetím vrhnuti
jsou miifiu opa Uniju a s j

stanou t živu kdežto čtvrté
mladé sdílejí pro svoa !bot o
sud drahých mláďat Nejjistijší
prostředek k vyhubeni myší jest
rostlina tak sváni kambala po
jazyční Bylina ta mi omimující
v&ni a I vele tmavolerve&i i

spisob trychtýř Zápach byliny
té nižádná aayi nene

HoětUn y smrU Itmil # --

htpu vzkřítitL

Při oj vitlí posoruoftti př
ce stává že květiny tmrues a

lron aajisio ' a latiBj rauo- - j

Vnik aaltradnictvi a itinářství i

nezašlí když zde stručni tota
5

pojednáme kterak se má m imrs
alýmt fcylioamt f zacházet! aby
možno-i- i ještě se zachovaly Nej- - {

dříve ovšem nutno o ramém amr-- f

tnuti promluvili anto muoh o-- i

kolnoati rozhodajf Rostliny {

jimž se ístřj čerstvého vzdatha !

pokytn a kteréž suché jou
t j příliš se nesalévaji (v aimi r '
netopeno světnici ae vabo nesa 5

létají) vjrJrlí velmi n4co ilmm
o -- -3 auPn vy i nežil roU-- r

ny téhol droha ve vlhkém vzJa- -
fcha nebo vflbec vlhké
Nicméně se častěji lává le na

j

vzdor vli opatrnosti nejvzácnijii
rostliny nikdy namrsnoa a pro-- :

to ade liUdeme návod ktHI r

snad mn héma užitečný bude Na
mnU k irnrtU rn'Vnx- - m~ll--— —— — —

j J i

pe se rouhíeji v tmavé saistaowtl

když se tam velmi pozvol ro--
zmrznou ll nechají ithé

pouitří jet k torna nezby-
tné prctole zmrzlá rvatlíoa

kdyi s buď prfivana buď atatici

aneb při! iínému tepla (třeba v

temné místnosti) vystav f velmi

ryche hnije a po rozmrznu ů

plaě zkazí Naproti torna okřej
obyčejně rostlina zmrzlá aaeb
namrslá pokod mrazem Života!

ústrojí im nezničilo ca tmavém

místě v tichém a suchém v "du-

chu docela Na tento sp&ob mo-

žno oby íejni ioludIevnaté a dř
vnaté květiny i v aklraíka pK
stované ipaiti kdyi mrazem a-tr-

juko ku př petargonie a
podobné rostliny kdyi totiž část
rostliny nad zemi zmrzla strou
ky a keře ranohdby při aasíliaf
docela t j i na kořsna amraoo
a 1 tu se svrchu adaný zplsob
křiscnl docata hodí tak I seo-byčej- ni

i:oUvý kdyi se tak jak
řečeno T terasa rosmrznoati

nechají u pak kořeny ha4 da
suché noprorarzlá zemi saloži

lioury řrra kdyi 2$mr~
aaotl íUmk oyowt

Led v rourách se přived k
roztaveni kdvž do těchto doata- -

tfčná luiitlutrtTÍ karfcv&ak moll
ft -

oasy pame uura soíi vysíatt na
délka 2—3 stop účinek vlak ne-

ní okamlitý nýbrž objeví te-

prv a za bodiaa Harké vody r
tomto případě spotřeb ti la

Zlato jfvttv kterak ť jnJ
Tři bo křesadla kamenem sb

křemelctm až na tomto patrný
žlutý pruh sSktane zapal pak sil
siroa nspalténoa a drl křeaaci
kámen tak do dýmá od hořicí

síry t j do kyseliny atřt&ti ž

na alatv pruh pfiaobí Zlato a-z- m

zí allstan takolka eeporo-fsi- il

Ostatní kovy vlak plob-nl- m

kysottoy siřičité s zihj ro-zr- uii

a zmiČL

Z Fitmcnt do Frenscat

ČECHOVÉ a MORATANČ

Odporičujcme Vám všesa aál
hojni aáiiobený sklad všeho dra
ha zboží nejlepší jakoeti a cen
tak mírn:Jch!e laciněji aikd kou-

pili nemlUete !
~

Stavte se a paaa Jaasy a ba4
pí es cesti jest niš obchod —Sr a

dečni jest nira káždý aarštivova- -
tel víunjl a vidy jest akleailka
d o b r é k actiní pohotově ~
Plijme Tbc&at

--Ilaaiirr JVaSoo
M3-d-3Íl) JTim

Síouxa k vyjednáváni přivedl
Za tuto dSležitou s velmi mno-

hým nebezpečenstvím spojenou
služba doslal on a mladý náčelník

každý 100 ko5a co dar od vlády

U Braman stanice dráhy
chytil jistý

Ilayncs nikolik divokých prasat
a zavřel je na jistém plotem

místě Před několika
dnimi přelezl jeho 10 litý chla

pec za jistoa příčinou plot a zde

nacházejících se6praBatho ihned

přepadlo Křikem chlapcovým
byli rodiče přivoláni avšak bylo
již pozdě PřikvapivŠi nejdřivu
matka bIa nucena pohlížeti na
to kterak divoké bestie tělo ubo-

hého chlapce v pravém toho slo-

va smysl una hadry roztrhaly

Pouze za jediný mě-rí- c říjen vy-

dal odbor poštovní ve Washing-
tonu 30138000 poštovních listka

(Postál Cards) o 5 miliona více
než kterýkoliv jiný mísíc

Již jedenáctkráte za mayora
volen byl v Providence Rhode

Island republikánský kandidát
Thomas A Doyle

V Hoboken N J byl těchto
dna zatknut jistý na mysli poma-
tený Člověk jménem Kazimír
Sauer — V jeho kapsách nalezen

byl "testameni" v kterém oipo-ruču- je

své tělo císaři německému
duši svou presidentovi spojených
slátá svého psa guvernérovi v

New Jersey a Šatstvo své ženě

Neméně než 8 roka trávil Mo

ses B Wheeler co nevinný v káz-

nici státu Massachusetts Na zá-

kladě svědectví své vlastni se--

sestry a jejího muže byl v r 1867

pro zločin žhářství na doživotně
do káznice odsouzen V r 1870

přiznala se umírající sestra ie
vydala křivé svědectví proti své
mu bratra aby na základě padě-

laných listin jakéfti dědictví pos
držeti mohla její muž vSak zmi

zel—Že alo sestra umírající tuto

výpověď přísahou potvrdit! již
nemohla nenapadlo gavernerovt
aby vězňovi milost udělil Teprv
nyní byl ubohý Wheeler na svo
boda propuštěn

Paroloď "Illinois' která dne
18 tra vyplula a Filadelfie do

Liverpoolu veze sseboa čerstvé
maso na trh anglický

Xo]ik aeboa nosí pěši voják
zavázadel V Rakousku 47 liber
v Americe i3 v Itálii 55 ve

&v?eaříca it'J v rrusku 01 ve

Francii i Anglii 62 a v Ruska 68
liber

Hospodářství

při chuti udržel odporuč ujejk
stý praktický hospodář následu

jící prostředek: Každodenně dá
se doby tk o který se chová na

vykrmení' plné dvě hrsti ovsa

Jež se následovně nasolí: Do ni
doby nasype se as pro dva dny
ovsa který se solí posype na to

pak se vodou poleje Ponivadl
oves nabubří ne-sm- í nádoba býti

plni Vepřový dobytek kterému
se oves ten podá jest stále při
chuti a všechno žere co se ma

předloží Podobné 'oučinkuje
dřevěné nb ksmené ublí které
kromě toho také zdrávi pro pra--

e jest
~

Hubení muší

Bedlivým pozorováním shledá
lo se le myš každoročně nejvýše
5kráte obtěžká a ž vždy 6—8

mladých m(vá Březí jest po 21

dn8 Hned po prvním vrbnatí
obtěžká my š po aruhé llladó
myši vidí teprv po 14 dneeh a po
7 dnech hledají si ai samy potra-
vu ač jo matka jeltS kojí 10
draném obUíkint vy vrhne myl
seslábli nť které vlak tta

rahyV íjí tka a v aliráaí
í
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tezeiia v t?chto dnech na úpatí
h-- ry Lincoln jilBarrowa v prk
objímá nová dosud jeskyni a v

třu o stěna opřená kostra muže

Vedle kostry ležela staromódoí

pu-k-
a a nSi a vyrytými písmena-m- i

"A F" Nade vchodem do

{eskyni nalezena vytesaná slova:
--A Freeroan 107" Dle yíeho
náležela kostra vojína Freemano-
vi kterýž r 18C7 desertoval od

věiecké výpravy vyslané ku

prozkoumáni hor coloradských

Výprava ta provázelo oddělení

vojáka spolkového

Jak známo obouvají se
Per-ían- é

po příkladě jiných národa

yýchodních' Ť puhé paotófle s

barvité k&že a vyhnutými sobán

ky Také iach přestával done

i í


