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Htital aaUay arŠ4Utal

Z Columbia Mo l sděluje se re
dne 20 t m I TilhranCiv zákon

státu Jilof Karoliny o státních salo-

nech a frodeji kořaly sláten jrst
neJvtSSím státním soudem prohlá-ie- n

neúctavnfm A to po tolika
komediích jel se zákonem tím gu-

vernér byl natropil Ze tří soudců
dva stvrdili rozhodnutí tto ale

třetí jenž Jest přívržence Tillma-nft- v

nesouhlasí Vítíina vSak pla-

tí Rozhodnutí toto Jest na něko-

lik žalob provedených u nilSích
soudu a odkázaných k nejvyssímu
soudu Příčina proč jest zákon

tento prohlášen za neústavní jent
ta že tvoří státní monopol Vše-

cky podrobnosti zákona toho jsou
neústavní a výdělek který stát z

kořalky béře jest prohláSen za ne-

oprávněný Již dříve několik kraj
ských soudft učinilo podobná roz

hodnutí avšak gsvernér Tillman
nic si toho nevSímal Toto roz-

hodnutí vSak rázem rozbilo tento
státní moLopol s kořalkou se viiemi

těmi neSvary Spehouny výdělky
úřadníkfi a sužováním lidu Guv
Tillman chce biti na podzim volen
do spolkového senátu za liutiera
používal prý kořalečního zákona k

i

tomu aby si tiskal hodně oddaných
sluhů kteří by mu tlačiti pomohli
Guvernér totiž ustanovoval vSech-n- y

držitele dispensarií neb kořalen
ve státu a každá taková kořalna

byla pak hnízdem kde se pracova-
lo pro něho v celém státu

Výhody a nevýhody zákona

Nepředvídané překážky postavi
ly se v cestu vědeckým výzkumům a

sbírání dát pokud se týče tuleňů v

úžině Beringově a sice přijetím zá--j
konft na základě umluv Spojených'
btátŮ s Velkou Britanií Po léta
saměstnávala se zvláštní komise
tím ie život tuleňů studovala jich
rozmnožování zvyky a choutky '

jakož i vSe potřebné o jich vývinu
I

'Mftn4 ffo( tik'vlh'i IMnlfil
' arr íMkpfv lbi prý tuthn IniU
I j4ta f I řřífrii '4?#ři MfOlf rfil
Jíl lhán" vtlWil sr ifUkti
MrlMriM pr nblfls ř'y I

e(rkt# sl t#isbi t f I4l s 1 1

tím imlfiíli' a fiU kirtl ři#

Itiry řrkiní K trf JIU f li
J fy pMpsl Mf fílynn
jU(řfi I prrriffh ktrý fl'-ir- l

ftiMlil lřnln siiomAiktf
'

řif-- r li tf tbUkipi I

tb' vlk 4m pr(tl#rtf kál

ni řřrkřil nm'M # vflli l4(
prctííili ii t U prý p4(l4
jJ rlH ifitl 4 flf'ii-l- í K {

mi fřilfiliU Ík'lk4 oUikt
"t Pahký sn ib!kp r#lí n#ři

s#( Mtl#fn fii rýi h ik'f svtik

fiw y"rký
ť-řřii-

f in Jfi tm U$k

'iSÍ4i s lřUt m Jo ln t%

'pi r#wtřký prý killfrn tý
dwtt sfř#Jftoval nťky ri ?tilli
bt a JkS i lř'jm byl rý pil49

trltsiMr
Plán aby srttii tt#o o 2)

ÍUfinh klM vynikli v lit#ratiře s

utni il vídá h a jiným m'rm tak

aby ťto t#M4o t'Mr právo! arn
t t a B Aarit koii a if j priiioin iyi v

iratliingtoiiA poaltnt--l ll ketni i
t liicaa Plán Un jt vtlltn
dírn prVdlohárrt v srnysla torn

tavřným První p4 jjori

Watbrt a druhou knihovník kun-{r#n- f

knihovny pofford V před
Udiáth 14 14 s aby jtnenovár byl

výbor tříčlenný senátu i dolní sně-

movny ktrrýlto výbor byl svolit

pět učinco pravý to zárodek důle
žité oraniaace té Těchto pět
tleno takového výboru muli by

být vynikají leh v oboru svém a

přede vsím musidi by být učenci li

rození Američané Těchto pěl má
dále svoliti si daliích 20 osob no

méně vynikajících ku spolupůsobe-
ní svému a těleno to o 25 členech
má tvořili nejen výhradně ameri-

ckou kolej alébrž má býti Spoj
Státům tolikéž jako podobná lnuti
tuco ve Francii zvaná "Imortales"
čili nesmrtelní

Zajímavý soud

Samuel A Allerton z Chicaga
podal žalobu v obvodním spolko-
vém soudě v Sioux Falls J I) na
13350750 a eico od důlní společ
nosti llomesteako No 2 Mining
Co Požadavek ten byl přepsán
na žalobce Jamesem J Sullivanem
z Chicaga kterýž koupil ve společ-
nosti té dílce a splatil na ně $10-00- 0

slíbiv zároveň že splatí dal-

ších 130000 a koupí dílců více

Doly vSak záhy ukazovaly se býti

S7'7" "k 'Tz T'P Jené
r "'"čil soudně proti společnosti avSak

marně Finanční poměry mn ne

dovolovaly ve sporu pokračovati i

dal tudíž požadavek přepsati na
Allertona a ten v soudu pokračuje
Zajímavo jest že AllerUmovi již
$2000000 cestou mírnou nabízeny
byly aby od soudu ustoupil Aller-

ton vsak nechce prý povolit

1'rotestojicí dělnlctve
Více jak 1000 dělníků i Phila-

delphie a New Jersey ubíralo se
dne 21 dubna po Pennsylvania
ave ve Washincrtoně abv Homnu

'„trovali a protestovali proti přijetí
jwilsonovy předlohy MužiaŽeny
v průvodu se nalézali a v čele nesen
bol amrink nnnr UVni i

Jik nápisů proti Wilsoně předloze

Voorheesovi ale tón nebyl k nl
zení Také jiní delegáti vyslaní k

senátorům Brice-ov- i Smíthovi a

r_tJiurpnymu vratní se s nepořízenou
Na to přijata jest resoluce snění ná -

sieuujicino:
"Tříapadesátérau kongresu Spo- -

jenýoh Států: Ve valné schůzi zá--

rtl4M hj)f ffjiítr ia i i
v NvaMAr i 44r it

tntib i#řfl# t#ťi bylV
tttn 4lilf4i4 il4ň "i

)
V nfálsí l my Jiní J

lbf pnthU litMf h I pří

ltm)tlnf'b itprif i4fc"i tsl

í t i á i i t iisri' ni in u i lífsřifrot
b# íibl i rif mři'i Jitiijíti
hbf bf 'ft Mprx!) bi U

tilf niný ttf vrátí a

V siíálí-fi- í l mi ly r4 1 1

tl ft hi'h'nHh& tt%f
řÍH ák ti btlf limit ti%A
lk ty4 v ktr'k'lif
lml i

V t4!rtí I jtMkolíf sní
il nt ktff)k'li př# ImM bot
ý shb V)r4Mrý v i#trt líu
mř4 b nl ii(rfi( mi ly

riřtfiié v Utn výrbJ'
OfiOřU odbořS

V Wiált-ri- f } v aml tt i vo

i4Jrny J lré (M ly dilifků
i4)my vl b a

V tnálfřif l váflmo 1 vot
ti lákony rnfmi pi(iri a tí'
či attvovn míjí býti na i

#pMi těb jíl ) k áralftm !

povířili lí In Mpojonfth HV

a uikidii n% protpli U li lj tcttA
nýi h budil Umťi

l'#ifrno in my sptnornoc"
i4ti]Hoé milionů amorirk
dlfifků bi roidílu stran tír

uc tivé Já láme naJe sátup e

kongresu aby žádných změn

stávajících zákonech podnik
Jel by jakýmkoliv spAobm
zbavovaly rnolnonti vydřlati
plný obnos nudy na jakouž zvj
Jsme bylí průběhem roku k ly
bylo žádných zamýšlených t
obáváných zrněn v celních zá

pech kteréž by zabraňovaly n

postarali se rodinám našim o Ic

domovy lepší vzdělání a Ifpií
bodli nežli v kterékoliv zemi

světě vůbec"
Po přijetí resoluco' vypracovA

byla i pamětní liatina ku kongri
v tímle smynlu a svolen jest
hlučného jásotu 12 čletný výl

jenž ihned resoluce a listinu don
do úřadovny seržanta v kapiť
Senátoři Cameron a Qaay dele

přijali jiní se neukázali Tři i
nové delegace zůstali ve Washi ]

tonu aby se přesvědčili co vlas
'

s resolucí tou se stane a jaké i

stáno se jí pezornosti

Čtyřicet heren bylo v Den

dne 23 dubna z rozkazu police

komise zavřeno Mnohé z nich

stěhovalv se za město a budou " 1

chod o vat i" tam

Ve Vicksburgu Miss bylí 'fi
23 dubna 4 černofii lynčováni' i
obvinění že sučaHtnili se brutá

vraždy spáchané své doby na vfj

nagerovi joyoeovi z iaunneoi
plantáže nedaleko Madison v sevVj
m části státu

IVovll premic
Jelikož se naso zásoba prémií kil

tf takže za nedlouho budou ni
brány připojili jsme iestě jednuM
vou prémii a sice knihu kucbařskn
v řeči anglické

Pccrlcss Cook Ilook
Tato kniha čítá 320 stran a obs

huje 1200 navedení pro kuchyni J
dům a sice jak můžeme ujistili veJ
mi praktických a dokonalých Jev
velmi penno úpravy opatřena nespi
četnými vyobrazeními a velmi poh'
dlně roztříděna slovem jes to ta
důkladná a dokonalá kuchařská
kniha laké se obvěeíně urodáva

po 1100 My nabízíme tuto kj
cbařukou knihu

úplné zdarma }Á

co prémii předplatitelům Jelikl
„koro v každé rodině obzvláStfi :4'

jsou již dorŮHtající dívky schopVO
i jsou ty to reci anglické buue ta t
prémie dojista velevííanou v

VyL Mr Západu)

Mtfll Jíl MfUf fH Jki 'J1

t(if ktt4ř k jři]w4í řkř
t" klf íf (Míli V4tf!-!- i M

liřiř#lfikíK' iílmt ttmklf s

4 thftk

rn # 4tAk A I l I #t4'k l

itt ]ik' ? !fiif4fl KyOr1rt i ř-tt- tíříjmky
t yniBfty

— (fm4 lil l4) llpottl bl
ntinrm Frřn v (íf r'lé II A

St dr4i JT l 'M vikri #

ly j řtřij v tkl ríjMíki! m kfi

ivtky Frv cb d k4il f lrá-h-
i

li A M )omrtfila na k fib

bl() Jl' ) Mktke f 6IS p'(tl#il
j íikiti lik l by pokut4řii
v o! ri" i 1122)0 I lil u lita'
rtb laUjir I

oj f4vín k (xbitki
— Anuutl Kfi oř th Htt

Morttcottnrat 8My Ttoto ijl
řuítf #j'í vyll f)4klUm státním

Jt to dvaráti 4l4 froíni fpriva
titrif tabra Inkké #KUínoti Tato

fpráva ucbyljj se o-- l víech p't
deilých a lo tíra ! skoro vybudnl
třnrivána jet jednomu přfdrařtu
Jabloni Prof IIry a WíkkJs po

Jediiávajl o jabloni podrobní ar

stránky rotlinopÍ4Pcké Jakol i o

nemocích ji mil strom i ovoce trpí

prof Ltwrence Ilraner mk tu úplný
a podrobný popu vMio hmyzu ikod
ného jabloním a ovoci jak je po
znali a hubit! 1) U lUed pojed

náá o (i J Carpentr
O pastování jabloní vobuc E F

Stephens o Skolkách prof Hudd o

ruských jabloních L 11 Alderman o

pěstování jabloní v jilcf Dakotč

prof F W Card o sušní ovoce A

J Brown o vysazování a spravováLÍ
štČpnic To jsou pojednání hlavní
a lze tedy seznati to Jent to spis
velice zajímavý prospčéný a d&telí

tý Též obsahuje spis ten zprávu o

zastoupení státu v ohledu fttřpahkéra
na výstavě Cbicaiztké Spis ten

bude dojista ku velkému prospěchu
každého sadaře a každý občan Ne--

brasský raftže obdržeti jej ziLtrmat

když si proft dopííe na sekretáře

pod adresou Fred W Taylor Lin
coln Neb a přiloží 10c kolek na

poítovni zásylku
— V okolí Weeping Water pro-dáva- li

cizí jednatelé Stromovky stro

my a křoviny a mezi jiným též jistou
velmi pěknou a ozdobnou křovinu
ovsem s latinským jmenm Lidé

kupovali o sto Sst a když teď ob

jednanou křovinu obdrželi shledali
že to líska Svindléři li měli by

přijít až křovina doroste

-- ftád Dennice Č S P S v Ord

Neb zakoupil jeden výtisk dějin
českých v angličině pro knihovnu

tamější Školy a že dar ten doset
ocenění toho dflkazem byl podíko- -
vací připiš ékoldozorce George I

Kellyho který zní v překladu : —

"Pánové : — Jménem obecných Skol

děkuji vám za vaši obětavost a zá-

jem který béřete v naSem fikolství

projevený darováním knihy "Dějiny
Cech" Jest to cenný přírostek naSí

knihovny a my jsme vám velíce

vděčni za to Že jste nás vzpoměli"
— Tážeme se zdali skrovnou tou

výlohou nezískal řád onen ? očích

souseda Američana stokráte tolik
než co cenaobnáíí? A což uvážíme li

prospěch který vyplyne z toho že

mnozí a mnozí budou dychtivoetí
čisti dílo pana Vickerse a seznají
tak slavnou minulost národa české!
ho! Který bude příští spolek ktervi
obětuje maličkost $360 k áčeli
tomu f

— V IUmma-- ttboMi #!!

pbrt t

fint if # f rtí ' Itlft t'lf -- iht

tří 1J
— V ISřokřH bfl íUftál

n#tiMn Jf ( Vm k!r '

1I4 I# i#fIll #'!' í'kn
Mtlbdlvls( rfti I

— 'Til i IfVU Mtfcnl f fi"f

V U k'i "l řlřcftřiřl í k!

faďáo Abbotl Jl tnl

a4 ti tfíiiiv voilki a

btl ♦!' I" rní ob rám mu

pflruny Mk ř"il

Ilf cilttý h!k Otto J'r b#t

tjfl t Kfmoiit řt!r mrtvý p'l
rurt sm'm tl'4t í kol (f] i

visti koraní pol rJJ !# vvínlia

Jdi J#lio ih)tl' 110 kd
krlkti ho#fk M uikfttl

— V pondM ilot H m k

il knnduktlr ti vUfcuF F A

M V dráhy bills Cruwrll lhii
vlaku tlupu trtmpů aU ti nu níbo

f rhlí a abíli jJ mridně 0rn i
nich bylo zatčeno a ve Fremont

uvězněno

— Spor volební o úřad okresního

soudce v Halino Co rozhodnut by I

ve propěcb nynfjifho soudce lisy
dens Kontetant Iler-di-e oleřI
uvésti co důkaz blány i prvního di-

striktu ve Frietitl tak !e bez týotii
Jevila se vťtíiua 82 pro Ilaydena

— V okoH Lincoln zdvihla ne v

úterý večer macná vicbřice před- -

cnazejici uoun a urupooiu ve

Wawerly pořkodila valní mnohé

budovy v míítí V Lincoln utrhla

vři e Collťge Též jinde r&rné

řkody rpĎsobila
— Pan Frant IíartoS bude dne 3

kvftna pořádat taneční tabavu ve
bvó BÍni v Linwood Neb k nll
všecky sousedy a marné uctivě zve

52 tf
— Ve Wilberských Casopuecb ne

dočítáme Je pan A V Hlava byl
v Pleaaanton ustanoven pošlmistrcm
Gratulujem !

'

— V Ord napadnul pes dřcko

pana James Wiady (Václava IIvč-zdy- ?)

a potrhal je tak v obličeji 2e

nepochybní uboí&tko ztratí zrak

—PoSta v Humboldt byla okrade-

na o $10 v hotovosti a o nčco kolků

Lupiči vnikli do mÍHtnoHti zadními

dveřmi a roztrhli pokladnu prachem

— (ieorge Covel starý osadník

▼ Keya Paha Co spáchal samovraž-d- u

podřezáním si krku Učinil tak
z omrzelosti života následkem cho-robnc-

stl

— Až do konce minulého týdne
mčli v jihozápadní Nebrance posud
nedostatek deštč a jestli nedostaví
se hojnó destfi bčhera tohoto týdne
bude tom sotva jaká úroda

— V nedfli ráno pokusili se dva

včzíiovó prchnonti ze státní káznice

právé an odbývala se pobožnost

Byli to včzfiovó Mcííuire ze Salině

a Sullivan t Douglas Co Kdyí
stráže hrozily jim zastřelením a po

čaly ca ně páliti upustili od úmyslu

— U Adams přisel k smrtelnému

postřelení v pátek iTIety hoch Harry
Jjearaan od Firth Vezl se na voze

naloženém kukuřicí na němž byla
brokovnice Cbtíl tuto k sobě při
táhnout! ale kohoutek za nřeo za

chytil a rána vyíla poraníc jej smr
tělně
— V pískových vrších 45 mil

jižně od Kushville zavražděn byl

osadník Muetfell Byl zastřelen při

B vrtua iuu zt americkým praporem nesen byl
předměty na nichž by se studova- - prapor černý a nápisem: "Nestran-JT- T

P0Ž4daU komi"e nyní i ná delegace amerických dělníků s
ve Washingtoně aby bylo jí dovo- - Bristolu spojených na obranu do-len- o

sabíti 100 tuleňů a tolikéž žá- - micího nrflmvln Ir hrinínf

T!e kndík& neboe da přeložení téhož jinam" Průvod
nynějííbo zákona není v ohledu odebral se do síné Metzerotovy
tom učiněno žádného opatření aodkudž nosláno bvlo k natorovi
prozatím studie toho druhu musí

býti odročeny
Satolli proti arclblskopevlt

Sděluje se s New Yorku že Ie

gát papežský Satolli podal stížnost

piuu riiiBupuvi new
yorskému Oorriganovi atýžpovo- -
lán byl do ftíma aby se očistil

a


