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vyBtaví své kovy rudy zeminy

písek ku hotovení skla hnojiva
dřeva úplnou sbírku ptactva a

živoíišstva v zahradnické budo-

vě uspořádá státní zahradnická

společnost áplnou výstavu ve

svém oboru a v rolnické budově

bude mít taktéž úplné zastoupeni
Maine mi vyhraženo 12000Q

stop a vystaví předměty průmy-
slové (hlavně-- tkaniny) i nerosty
Z nejmenšího státu Unie Rho-

de Island přihlásilo se 150 vysta-

vovatelů

Spolek vydavatelů kněh bude

míti mimo místa mu vykázaného

řada figur znázorňující uniformy

vojenské z Pasu revoluce x války
v roku 1812 x mexické války z

války poslední i doby nové V- -

plni dílna dělolitccká budo tu se

vlěmi nástrojemi v plné práci
Dálo bude tu model zbrojnice

(arsenálu) z líock Island 8 díl-

nou a byty důstojníka l mužstva

Několik těžkých děl stojí již před
toato budovou Lékařské vojen-

ské oddělení bude tu míti nemoc-

nici se 24 posteli x nichž část bu-

de vždy držena pohotově pro

nepředvídané pády Taktéž vy
staví úplnou řadu r tomto obos

dal vytisknouti Komenského
„Co-natuu- m

Cunenianornm Praelu-di- a'

a „Pnophiae Prodronius"

Tu otráceu k nřrau zřetel celé ci-

ziny a lvédký Oxenstjerna kten

rý po umrti (Jostava Adolfa opra-

voval zemi přímo vyzval naSeho

vyhnance aby priiel do Švédska
a tam dle svých zásad obnovil

veíkeré ikolstvf Jiné pozváni
došlo ho x Angličan aby tara dle

oulavy vé zřídil a řidil celé

kolegium pannofické Cestoval

▼ skutku do Anglicka a byl by

provedl úkol xvSj kdyby nebyl

vypukl právS spor mezi králem
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též svoji budovu kteráž 30000
stáli bude a na níž hlavni firmy
o 5000 přispěly Mezi jinými
budou tu též vystaveny bible ve

více jak 100 rozličných řečích ti- -

štěné
Novinářské jednatelství liowell

vystaví ve zvláštním domě veš

keré časopisy viech lečí vychá

zející ve Spoj Státech celkem a

£000 Budova ta státi bude 15

až 20000 a přisaji k tomn hlavní

časopisy Zároveň sloužili bude

tato budova za útulek novinářům
a pracovna zprávodajum
Pro oU-ho- v k &ii staví se

zvláštní budova ze dřeva a skla
v tom samém slohu jako budova

strojnická a jest 212x160 st a
CO st vysoká Bude v ní místa

výstavního 8G000Q st Velkou

cát tohoto místa zaujmou kože

luhové kteříž znázorněji rozličné

zposoby vyděláváni koži Budo
va tato etáti bude 30750

(Ze sonkromBbo dopia i Trtaa)
—Máme tu letos neobyčejně

příznivé počasí až dosud jsme
tařkka žádnou limuj nesukusili
Sázeni kukuřice lest v plném

proudu a zahradní zeleniny se

již vesele zelenají
Co se daševního pokroku týče

v tom jsmo Bohu žel arci drobet

pozadu Nedbají všichni o to

aby hledali xábavy a poučeni v

časopisech a užitčoných knihách

Mnohý raději x dlouhé chvíle ta-

bák pálí neb při vvhisce čas zas

bijí! F 31

SAXJOSK
Caliíornia 9 března 1876

(Z Wt Point Krpubticaa)
Procestoval jem větlí díl Cali-

fornie byl jsem T ťos Angelos
Santa Barbara Santa Monka
San Louis Ilaispo Santa Kosa

Sonoma County Santa Crux a

Alumeda Counties a vlude nalezl

jsem obchod mdlý za přivinou o

bytejného v xim& UcilivéLo po-ča-
xi

Drahokamy tu nelítají do

huby aniž se dolary stírají po
cestách By l jsem přes dva týdny
v San Franeiaeo a viděl jsem
tu mnointvi siata a stříbra však

viděl m též tisíců lidi na zahál-

ce a berz naděje na brzkou práci
Obchody jnou mJL-- a několik

ohlašuje se každého týdne
Jednatelé a obchodníci v gruas
loviíra majetku sou v někte

rých městech tak četní juko byly
kobylky v Ncbraska Jak mile

e dovědí že kdo chce koupit ně
co v tom oboru pronásledují jej
jako smečka hladových vikQKdo

přijde sen) fiťoajj £(] přátel a

známých sotva jest od koho po-

všimnut a začneii oUhoď má

těžký začátek jelikož joa všichni

proti nruu Máli však doi Md

nikavosti a kapitálu aby to

]točitat že v budou-

cnosti so mu dobře povede My-

slím že vyhladnul jsem si nejlcp-š- í

krajinu a lid
J Vostrovský

WINONA COUNT'
Minnesota 17 března

Ctěná red -- P Západu"
Jest cú yejíco nemilé ie ten-

tokráte luu-í- m pcnlat zprávu do

veřejnosti ne velmi chvalitebnou

yíak činím to jen s úmyslem do-

brým ayy ch upozornil krajany
sv é aby v budoucnosti se jinak
chovali a no ku hanbě sobě i všem

Čechům

Stalolf se nám yclké pohaněni

při volbě kteráž se odbývala dne
11 t m v našem townu (town
ol Hart) kdež se páni Němci vy-

jádřili že ray Čechové zde ve
Winona Covolíme pouze za pivo
aniž bychom vědomi byli eo a

pro koho volíme

Byl bych se rád opřel tomuto

hanebnému obvinění ala na ne-

štěstí jest tomu právě tak jak
oni páni vyslovili Tak v minu-

lém listopadu při volbách pro
countní mnohý ze zdej-

ších krajan D jsa opojen uplace-

ným pivem t těžká na nohou

so udrželi mohl a přede nutil své

krajany aby volili pro toho li
bala kterýž mu dopřál ten sou-

dek bryndy
Možno že i jmi nejen Čechové

uplácení bývají při volbách vlak
to nemá nám býti pohnutkou
aby jsme se též opláceli nechali

a plodili národa našemu ostudu

Měli by jsme povážili Ie ten kdo

mnoho peněz na volby obětuje

bezpochyby zamýšlí si je jiným
sp&sobem nahraditi totiž 2e za-

mýšlí to na náe vydřít al se do
úřadu dostane a žo ta nějaxá
sklenice piva kterou před a neb

při volbě darmo dá nim přijde
konečně draho Proto by jame
se měli takových vystřihat a volit
jen vždy maže o kterých pře
svědčeni jsme že jsou řádní a

poctiví a že povinnosti své dobře
zastávali budoa bex ohledu zda
nás častujon a neb na Takové
jednání sloužilo by nám ku cti a
uchovalo nás vii hanby a ostudy

Znamenám se s uton
Frank Cílek '

ru otřebných předmětu lékař- -

kýih a rauhojiCských nástrojů

potřeb v nemocnici áatstvo nio

dely nemocnic v leženích želez--

niínó vozy a párníky zařízené pro

doprava nemocných povozy pro
nemocná i pro léky atd ýbor

pro rybaření vystaví veškeré

prostředky i ppuaoby chová ryb
a ústřic atd

Vestavbách rozliíných budov

státS jednotlivých se statně po

kračuje
Přede vsím zmíníme se o pavi- -

Iodu kterýž savl se pro soudce a

rozhodci jenž ceny přisuzovat!
budou Ten staven jest ze dřeva
a sádry a pěkně okrášlen Zaují
má 152 při 132 stop V e středu

pavilonu jest prostraný sál v kte-

rémž jest platforma a stolek pro

řečníky Kolem tohoto sálu běží

10 st široká chodba dělí sál

tento od druhého jenž jest 28X2
nt Tyto oba sály mohou se vyj
mutím příček v jeden změniti

kterýž pak 5CX 113 st bude Na

každé straně budovy nalézá he

7 pokojíku pro výbory kteréž

na zmíněnou chodbu úslějí a mi

mo la jáou 3 prostranější pokoje
v předu i wlu Ívcjo schody
vedou na galerii 10 stop Širokou

kteráž na třech stranách budovy
kolem běží

Na vystavení výstavní budovy

pro Pensylvánii povoleno bylo
15000 a bodová siouŽÍ arci za

shromaždiště státního výboru

Pensyvánského Stavena jest ve

slohu gothickéra s jednou vel

kou a dvěma menšími věži Zau

jímá&$X55 st a má kolkolem

st íiroké podloubí Jest JO st

vysoká vět k jřat G5st Hlav

ni sál iest 30X50 sU a o stra

pách pokoje 20 X 20 pro iány
dámy 16Ž o dva pokoje pro

výbory jest postaráno
Zvláštnější než tato jest budo

va státu Indiána Stavěna jest
se dřeva železa kamena cihe

i ocele V'elker4 stavivo přivé
ženo bvlo ze státu toho Má tfi

vchody ku kterýmž íhoké scho-

dy vedou a otevřený balkon

kterýž od vchod S postraních ku

hlavnímu se láli no Hlavní sál

tvoří ijepravidef ný kříl a obsa-

huje asi 1400 stop Osvětleni má

sál ze shora a v prostředku bude

krásný vodotrysk ObaK)straní

vchody vedou do hlavní' h poko-

jů O ?nftnost jest tn tak po-ftrá-
no

la se ii kidý ťj-ía- to

ho státu bude rititi jakj doma

Pavillon ten stál na lOOoO

Státní budova Ohio bude míti

Vflkost 40 st do ctvercei a bude

o 2 ! hoiih íi Jsou tu rozliřné

pokojíky a nk-h- ž v jednom vylo-

ženy budou knihy ku pcMlpisu

navštěvovatelú Knihy ty ulo-

ženy budou pak v státní knihti-vn- é

Michigan postaví těž pěknou
budovu a sice přijdou i dělníci i

stavivo ze státu toho
New llinp-hir-o staví dum 30

XlO st o dvou poschodích s pro-

střeným podloubím na třech tra-ná- f

b Z místa kda stojí přehled-
nout! možno veškeré místnooii

výstavní Výboru se vsak nedos

stává prontleJkú a musí mezi oli-"an-
y

státu svého sbírku podoik-nou- li

aby stát slušně zastoupen
'0- -

Západní Virginie bude míti též
budovu x domácího dříví a síue
blíže budovy Anglické
Taktéž budova státu New

York bude v sousedství budovy
Anglické Stavěna bude ve zpS-so- b

letohrádku a sloužili bude

jisté za okrasu místa výstavního

('o s přímého zastoupení jedno-
tlivých státfl týí bude arci Pcnn-aylva-

v první řadě Po ni

následuje v hlavni výstavní bu-

dově New York Massachusets

Ohio New Jersey a Connecticut
Ve státu Pennsylvania nebude

snad ani jednoho důležitějšího
obchodu neb promyslu který by
zastoupen nebyl

V zahradnické budově budou

po Penruj Jvanii nejlépe taste u

peny New Jersey New York a
Californie Okolí této budovy
rozděleno bude na záhony v kte-

rýchž bude více než 32000 byas

einto a tulipánu mimo mnoho

tisío rozličných Jkrásnych a vzáo-nýt- h

květin
Philadelfie bude arci xe všech

měst nejčetněji zúčastněna Pra-v- í

se že Philadelfie zamýšlí při

pravili New Yorl o íest slouti
městem výroby a sice na základě

statistických dát
Z New Yorku přihlásilo se 1500

vystavovatelů a tudíž více než x

celé Anglie knihy péra náby-

tek a polní niřadf budoa hlavní

výstavní předměty změsta toho
mimo množství výrobku uměle-

ckých'
O New Jersey praví hlavni H-dit-

el

Goshorn ža přípravy státu
toho pro výstavu jsoa ncjáplněj-l- í

ze viech at&tS eelého soustátí
Četné prfimf siné podniky států
toho budoa ta 6pln8 zastoupeny
a pouze město Newark má vy h ra-

ženo 400t0f~j st místa Stát ten

I

~fZJ

Z ČERNÝCH VĚCHŮ

(Od (TlUtaibo dHUuTKU --

B')
Custer City 10 března

Y posledním mém dopisa zmí-

nil se že se chci ]odivaU n

Harney' Peak a také Jem se

včera so spoludrahiwn mým b
cestu vydal zásobíc se s potrav!
nami na 4 dny Den slibovat býti

pěkný Jeli jsme as 4 míle přímo
k severu podél Laughing Water

pak severovýchodně mezi dvěma

vrchy Péro nemaže vypsat krá-

sy přírodní kteréž se nám ta je
vily Háje skoro tak zelené ja
ko v letě přirozené arophiteatry
ohraničené vysokými zděrai ža

lovýrai Silné stromoví od 1 do
3 stop v prSměru tvoři místy
rczkošdé háje a v jednom tako-

vém rozložili jsme se aby jsme
Oběda požili Po obědě pustili
Jsme se pěšky do kopce-

-

aby jsme
se rozhlédli a nejleplí cesta ka
paritu vyhlédli Když vydrápat
jsme so na skála as 200 stop nad
místem kde jsme obědvali íaěji
cí zdálo se nám že nejsme o nic

yýše když zhlédli jsme vzliru k

vysokým těm obrovským skalám
kteréž jeltě sta střevíců nad nás

Vyčnívaly" Vyhlídnuvše si cesto
slezli jsme zpět ka konik&m svým
a puátili se dále pěšky koni za
sebou vedouce Asi za hodina

byli jsme na vrchol! kojxe i za
stavili jsme aby jsrne odpočinuli
a zároveň popásli zraku svých
na krásách které so nim ta ievi

ly Na ítyřicet utit ka severo-

východu vystupovaly nepřetržitě
vrchole kopců jako vysoké bání
chrámu kopec Harney (Ilar
neya Peak) vysoko nad námi k

jihovýchodu zhlížel k nám jaksi
zasmušile pozvedaje témě své až

vyoko k nebesSm Rozhlížej
se jo všem tom pravil soudruh

mSj : illuví se o krásách Svý
carská údolí Yosemite a Afriky
Viděl j-- em je viwchny vžak toto

jest krásnější než která koliv a

nich" Vrchu tomuto dali j-- m

jméno Bee" a oloupajk--
e k&ru

ze stromu stojícího na samém
vrcholí vryli r něj jméno to a

přiměřeným veršíkem

Hluboká rokle dělí kopec Bee

od Harney a pustili jsme se dolu
chtíce nocovati u aty vnbu a
na druhý den vrch sléztL Doa

slavie se dolu nalezli j-- tu krá-

sné iuíio pro noc!dhoyáni Podél

potoku stálo několik heiuloko

vých slroůiíl těsně při sobě tvoří-

ce jakousi přirozenou bcidku
větve jejich splétali se rtad námi
tvoříce střechu neproniknutel
nou Ve vůkolí bylo po xemi

mnoho suchých větvi což bylo
ni ni vhod neboť nejen že měli

jsme tak dobré palivo nýbrž chrá-

nili nás též před nenadálým pře-padnut- tiu

od IudiánS Pastvy

jro koně bylo té i dostatek

pii {otoku a tak usadili jme se
v pěkném tom místečka Když
jsmo odklidili suché větve shle-

dali jsme že na zemi jet na 3—4

palce mechu což nebylo nám ni-

jak nepříjemné Koně jiu ne-

uvázali douiajice že se od ná
nevzdálí ač {ozdějV jsuie toho li-

tovali l?oxdě!avI notný oheo

ustrojili jsme večeři kterou jsm

sjKkójeně }o2íl: Mezi Um po-

čalo be chumelit a když jsm e
h několika hodinách kladli ku

spánku leželo již mimo rtaŠebu

úkrytu na 4 palce snč-h- u Nás

chránily vlak kmeny í větve spi-

ně

Asi hodino po pul noci proho-
zení jsme byli práskáním větví

Byli jsme hned na nohou a ručaí-c- o

v rukou připravené k palbě
Brzy však poznali jsme že nej-

sou to índiáné nýbrž konici naši

kteříž so vzdaluji směrem k do
moro Y rychlosti jsme se oblék-

li a pustili se za nimy doufajíce
je dohoníti Cesta byla obtížná
V nočním poloioru byl íerstvoa

stopu eotva znáti a často klopýta-l-i

jsme pře kmeny a balvany
Než jsme se nadáli byli jsme

již asi Šest mil a nedohoni-

vše dosud k iniky nale stanali
J jme aby jsme se uradili co dělat
V ležnl našem nechali jsme via I

xbrae svou i rukavice a nevěděli

jsme mámeH se pro to vrátit a
neb jít al do Coster neb viděli

jsme již že dříve koníky nale
nedoženeme Usnesli jsme se Ie
v ce tě - bodem pokračovat a po
mnohých nehodách dostali jsme
se po páté ráno celí arorxli -

venf a ospalí do města Ulehli

jíme a prospavše se vyhledali!
jsmo koně naie kteréž mezi Um

se byly v stáda jednom přiživily
Několik hráčA te řemesla opa

stilo dnes město Přišli sem dos--1

fajíco nalétli xde hojné le pro
nekalé své řemeslo a nech ti itao- -

a parlamentem
Znovu pozván jet do Švédska

kanil přijel v srpnu 1611 K na-

léhání Oxenst jerna a Greena naa-d- il

se v Rlbinku aby jim radou

nápomocen býti mohl a následu

jících Ift rokav strávil úplné
skládáním k neh pro potřeby škol-

ské Komenský vidy naléhal k

tomu aby mládež ne latine ale

jazykem mateřským byla vyučo-
vána jaki zejména vykládá ve

svém této doby nejJ Složitějším

spie „Mcthoduit linguarum no-

vicima
II 16B vrátiv se do Lesná byl

vyvolen za bikupa celé jednoty
Této doby zřízeno v Sirakovř

polském dle zásad Komenského

pymnasium a r 1G50 pozval jej

mladý kníže Sigmund Ilákóczy
lo lher aby byl radou nápomo
cen při opravě Skol Cesta tato
nemvla však značných vý-led- ku

praktických ponřvadl zanedlané

uitelítvo uherské nebylo spúso
bili aby provádělo myšlénky
Komenského Avíak škoUká li

teratura získala a jeho pobytu v

1 hrách mnoho tamť sepsal vCj

známý „Orbis pictus aby mladá

mysl žákův uíila e spasobem

náiorným by s pojmem ihned v

myli mřla i obiaz věci

llk ltirC krutě zatřá-- l jeho

jKoněry v Leíki MSto tohoto

roku dobyto ávédy a roku násle

duj
íi-- í ho otrá oio v prach a po--

Tu vozprt hla so obec českých
bratři tu Komenský pozbyl ve-

škerého jmění tu ztratil i znač-

nou řát svých rukopisu v mate

riál k panaoni majen' k slovní

ku íťíkolatin-kém- u i Jatinsko4
řkému její byl sbíral po celých
20 rokfiv Odtud utekl se do Slez-

áka nacez pozván jet db Amste
rodttmu kdež r 1CÓ6 přijat n úc-

tou Senát amsterodamský při-

měl jej k towsj aby sehrál a rys
lal veikero avépiy ryt hovatel-sk- é

co2 MiaJo se r lťo náaveio

J A Comenii didactica opera
omnia" Následující léta kvílí jil
jatn plátem liolflíitiýru nad smut-

ným stavem feLfh bratří a u

vysokém sUH vidíme jej aatilou-bán- a

v polivnf nvsti
Komeni'íý zemřtd dno líi listo-

padu r lTl v AmttterodamS a

lddben st v Nárd i S

Kjhle toť Hrot jednoho Z nej-lavněj-

h našich inQxtlv toť jsou
e-ty jednoho z nši h ntjvětsíc--

vyhnane&v Tuť rozluštěna i há-

danka české Kvahy : ta veškeré

útrapy za všecky útisky šiřiti

světlo! lij ta be vlali a ujra-vova- tí

vlat víechněni
Málo j-- t mužův kteří by měli

větší právo na láku a vděřnost
tíjilí liálo rnužuv kteří zasluhují

lávy ne vbili ftl jen podobné

jako Komenský v paměti n

Proto připomínánie na don jeho
narození

Philadelfická výstava

lo 1 ledna t r ustanovily
viechny státy v soustátí vyjma

Kentucky Mary land a obě Ka-

roliny a všechny úzenrí vyjimajť
I laho a Utah výbory kteříž ma-

jí míli na starosti důstojné za-

stoupení svých státu a zárovch

mají býti ná}Kmoni radou
titátS svýeh -h

státu a území

jMivolily následující suiny na

patřičné své zastoupení Pensyl-
vánie 1 milion New Jersey 110

ÍHH) Mas-iachuse- 50000 New
Vi rk 25000 Connecticat 25(00
New Hsinpshire 20000 zájtadni

Virginie 20000 Nevada 20000
Ohiu 13000 Dtdavare 10000
Illinois 10000 Rhode l!and 10

0JOMichigan 7J&00Arizona 5000
Arkansas 5000 Indiána 5000
Kansiu ZbÁXM Montana 5000
Colorado 40u0 Iťi-K-ons- 3000

Oreon 1000 Minnesota 500 315

sto Filadelfie 175000 a Wil

miiitorn (Del) 10000

Spoj Státy ustanovily k torna

samému úřeli 500000 a mimo to

poskytuuU byla výboru výstav-

nímu kongresem podpora 1500

OiM

JÍ2 v lednu 1874 jmenován byl

kongresem výbor který! spolu
s ústavem Sroithaonovým na

starosti má aebrati pro výsta-

vu vicebny předměty kteréž

znázornily by veškeré odvětvi

vlády moc její na zmi i moli
at 1 Ku výstavS teto zalízeno

bude na sever od budovy itroj
nické stavení pokrývající plo-

chu 2 akru Z toho zaujme od-

dělení vojenské llOOOQstop
RvIáSlní venkovní lvby t to

nepočítaje Měřicskfi odvětvi

vystaví plány mapy a náatiny
př'devzatch a neb provedených

prav kanálu lek a přistaví ja-

kož i modely npotřebo váných

trojS skládacích most fi oblehá-c- í

náčiní modely majáku atd
Odvětvi ordonanřní výstav!

jotřeny válečné taktéž řada
vzorku klteréž mají naznaelti vý-

vin a zdokonalování potřeb vá-f- f:

via - Mezi jiným bude ta též

iti ničeho iíaého Pro takové
není xde inísta
Pravidelné dolování se ta do

--uJ netrovs9H Kovkorové

[uze zkouK-j- í a vyhledávají mí
sta Pučium Ie feta e zde
dolování dři ve dok ad jara i- -

plně neotevře &ěkdy po prvaiia
května
SnSb {adal nepřetržitě pareloa

noc a dohledné leží Lo avel ba

}alu
JA

Černé vrchy

Yrthy tyto jkhl vyobrazeni v

dnvŠBim či-- le ptináiittte1 jw po
hoří lei i i 2át?aě v lukot a
částeÍB Wyomin z#mú X

hnoii 3 o4 vchla sui aápa4 a

obejmu ty j--n dvěma raey le-

ky Cheyenne Na sverozipa-- d

a severu jet ratue&o
Fourvhe do bíjž vpadají tiky
Sanl Iron k'iř a lry
(Pi-ko- vá Železuá Červefeá iULá

a Sucha) Na jíh a jbovii-ho-

jet jižní ratuena (oth Fork)
řeky Cheyenae v kteréž v tékajt
říčky ESk Box Oder lUjid
French CaUe Sj rin a Ik-av-c r
(í-o- bi Otíová Rychli Fraaeo-sk- á

záueai Pramenitá a Rab-ro- vi)

Ylvchny tyt luky vyté-

kají a vnhi Krajina ubeEiá
těmi dtríua rameny zaujituá a- -t

150 taíl dilky a 10 mil iřky
Vrchy porostlé j-- jedaia dru-

hem Žtaté horvYtev zr-t- a pro-

středního co d ly i výlky Na

potocích Frenca a s ršj sacaá-z- í

též ja& tíiza a siíca Pro
rolnictví neb lépe ks vzJěUviisi
se pula ve vrchách bodL Nb
nejen žř nvi velmi ywk4

ale jest i zárov& táU rw

vin a kde jM jt Sia Uty
an troviiá Špiíe hodila by e

pro chov dvby tka kdyby iay
nebyly dlouhé Na xveř aeai
větná bohatá Jrdiaě eo se ta
četněji nacházi j V ltě
panuj t iUj b8ře ZJat a

neb známky íUu aalexeoy tyty
na víeck skoro výše BveJenýth

{otokácb ač v aiibe ačiaěao vel

kých }okrok& r dolová i aa
Čt noa studené ha počaí a a4o
tatka vody Kovkopové at#lí
tu jsoa si&ýili Že nehule se mott

před prvním květacu a prv pa-

chem zlato dobývat Ve rvháh
j--
ou již dvě luiaía l"Ur lay
i2t na Mytaka FreM ba#á i# mi]

od Cheyenne a čitá jíž přce
obyvatel-tv- a kteréž kalJýia
duem ee taaoli
Ililt Cty jet na Sprifcg ot --

ku čitá as 6a dvíaX
Ač láda Sp4{ SLátá a

Laje letv plUtspv da črý k

Tn ha přede prakticky ajeo
dotad svoUdny a oteířcay a

vojsko ne hráni ftilfeW {led p
aávledavánim ldtaal O koapi
vrt hS m v koegre právě vy-

jednává to však alle trvali
mnohé ještě # ui se smloa-v- a

uzavře a jenl i tu}nt 2e

nepovede k cite tak

j tko rokn loftkéKo
Ze virch skoro eUt o!H drá-

hy Union laefi-- t tx4ádaji se vý-

pravy do vrc h i Že aaUzá e

tam zlato jet Wa vši xvaytyy
vlak větštaa zprávo boUattt t
krajiny jo nepo hy bé velmi

přehnané Svmliui raiU at
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