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fortiakOto epflaobu tolíl hornického

palce jehol bylo používáno v Kati

í irníi k měřeni vtnly na rylování
zlata Hornicky palec obnáíel množ-atv- i

vdy jen] protekla za vteřinu

zkrze otvor v prkně měřící 1 člver

palec pod tlakem čtyr pateň to jest

když stála vola za prknem ftyry

palce vysoko nad otvorem Dle no-

vého systému se bude voda měřit na

kostkové stopy jež protekou zajed-

ná vteřinu stokou Jedna kostková

stoka se rovná 50 hornickým palcům
a toto množství vody dostačí na

zavodnění 70 akrfl Na nových ža

datelských listinách nalézá se záro

ven vfiecken potřebný návod

Již došlo ohromné množství při

hlášek tak Že výpomocn tajemník
Akers chová obavy že nebude dost

vody aby se mohlo všem požádav
kftm vyhovět
Až dosud došly následující při

hlášky dle okresů:

OVntj Bonkront 8poltin ex II

Sootts Bluff 56 15

Buffalo 2 1

Dundy 42

Antelope 13 1

Rock 10

Adams 5

Dawes 80

Wheeler 1

Dawrton 3

Cherry 14

Cheyenne 137 10

Hitchcock 21 1

Sioux 125 3

Hed Willow 18 2

Sberidan 8

Lincoln 56 5

Deuel 49 13

Holt 29 3

Chase 26 7

Brown 4 1

Oarfield 2

Salině 1

Franklin 1

Iloward 2

Úhrnem 705 73

Horní tabulka nevykazuje počet
apoleěností nýbrž počet přihlášek
od společností jichž jest celkem
menší počet neb některá společnost
podala vío přihlášek než jednu Na

každou stoku totiž musí být podána
zvláštní přihláška
Nejvíce bylo podáno přihlášek o

vodu a řek North Platte a její pří
toků Loup Niobrary Frencbman's
Creeku aPumpkinSeed Creeku Od

řeky Elkhorn bylo dosud málo při- -

hlášek ačkoliv se očekává že jich
přijde brzy též dost

Nedávné dešti neměly valného
účinku na počet přihlášek neb se

ví že byla úroda často poškozena
elním suchem v června a Červenci
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ttratili mnoho spatným obdělAvá

ním a nevčaanou akliiní svého ose-

ní Nejhlavnějlf chybou kmene

Omaha jest jich dobrosrdečnost

kterou jich vychytralí tiřátelé hledí

vyulitkovati aby a nah žiti Po

zemky kmene Omaha jsou jedny t
nejlepsích ve státu s hojností vody
a důstatkem lesa To vysvětluje

proč se o jich obsazení běloši tak

tvrdoJijně namáhají Kmen Oma

ha v r 1890 čítal 1153 člena

O kmenu Winnebago bylo prvně

slyšet v středním Illinoii Pak byli
odtud přestěhování do lowy Wis- -

oonsinu Již Dakoty a konečně v

r 1865 byli dopraveni do jich ny

nější reservace ťo se týče jich
dušeyních schopností praví se že

za stejných okolností vyrovnají se

bělochům Jejich tělesný tav jest
dobry víak téžko jen přemáhají
vrozenou jim lenost V hospodář
ství se víak nesetkávají s úspě
chem Když se jim dobře daří

stávají se jako jich sousedé kmene

Omaha oběťmi svých souseda kteří

i nich žijí Winnebagovó mají

cejvětíí počet člena ze všech kme
nů v Nebrasce a sice 1215

Poncové i Stntce jsou na jedné
reservaci Poncft jest 210 a Santee-- 5

809 Poncové obývali svou reserva

ci y Nebrasce a Dakotě přes 100 let

vyjma dvou neb tří let kdy byli
Indiánském území Santee Sioux

byli přestěhováni sem t Minnesoty v

r 1806 Poncové mají výtečné du

ševní schopnosti a stav jejich se

lenně lepší Jsou mezi nimi dvě

strany však strana pokroku sílí a

nabývá vrchu Oni se živí sami a

jsou slušní zástupcové indiánského

plémě O Huntee Indiánech se též

praví že jsou schopuf Šťastní spo

kojení a činí rychlé pokroky v civi

lisaci Spatné pozemky na jich re

servaci jim značně v pokroku pře

káží přece se vsak sami živí

Indián A kmen 5 Sao a Fox bylo v

r 1800 v Nebrasce uazeno pouze 77

a to na reservaci kansaské Jsou na

své reiervaci od r 1845 a jsou dosti
civilizovaní Praví se nyní že jedna
tele již nepotřebují

Z čtení těchto zpráv vysvítá že

civilisace Indiána pokračuje a že

brzy budou všichni vřadeni mezi ob
čanstvo Dítky jejiidi jsou postlány
lo škol a dospí li když jsou na svých
reservacích pobízeni ku prácí po

chopí svfij stav a příležitost jim po-
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tiťbto dnila poládili vyUn i anli

vkftaáj a íraticotmký nKjlčtiě ta

přlutié a bezodkladné ptri únl útofi

nlkfl a k lyl vláda k loma ne neměla

dodán Iá loti té nalelilý dftraz vy

alánírn celé řady válečných Icnlf k

hřrhnm uialo-aiiktr- a a tiroveft
' - # f

oznámeno portě Že vlády ony ne

átup!ě stojí na nolř kterou! opra

vy v Arménaku nařizovány Jou a

dobled nad prováděním jichž vládám

evropnkým ee avěřuje NejrozhoI
ně já í ho atanoviaka zaujala při tom

Anglie kteráž Turecku zřejmým apft

sobem na jevo dát i chce že nyní již

ta každou cenu učiněna býti rnuaí

přítrž barbarakým útokftm jimž

křeafané v Ariuénaku a v oatatnícb

čáMech říae turecké dosud podrobo

váni byli

Jako každá věc má avé dobré

stránky tak i t poaledních náilco

slí vyplynouti muže mnoho dobrého

Učiněním útokft ua táatupce uvede

nťch tří velmocí dána iim dobrá- m

příčina ku společnému takročenípři
čemž zájmy zemí jednotlivých jež v

jiném případu společné zakročení

úolně nemožnvm bv činily do
-

pozads ustoupili musí Kuako An

glie a Francie dovedou již naleznou

ti sobě cestu kterouž by rázným

spOKobem onomu "nemocnému mu

ži" jak portu nazývají připomenuto

bylo že požadované radikální opra

vy v říii avé tavésti musí a nebylo

by nio divného kdyby při tom záro

veň i přinucen byl k opuštění po

sledního onoho kouhku pevniny
evronské kterouž to tak dlouho

panstvím byl hanobil Hylo by to

tím pravým rozřešením otázky vý

chodní kdyby Turecko z pevniny

evropské úplně se zatlačilo a kdyby
obmezeno bylo pouzf na drživy

asijaké v nichž barbarství jeat do-

sud domovem Při tom ovaem mu-

selo by Turecku zároveň na sroz

uměnou dáno býti že ua dále s

křesťanským obyvatel neamí zachá-

zeli tak jak v středověku s ním za- -

cházeti zvyklým bylo To více

trpěno býti nemaže a nenudě neboť

jfMt to proti veškeré civiliaaci a

žádná velmoc neodvaž! se Turecko v

dosavadním počínání jeho podporo
vat!

Jezte vždv zdravou stravu a dbeite
toho aby žaludek a pořádku nepřisel
Objssné užíváni dr Augusta Kiíniga

hamburských kapek bude vám vidy
značnou měrou piospěsným

i m -
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W -" i? satčen a v policejním soude k po- -

"' il kuti #100 neb k lOdennfmu vřrcní

I odHOUíen Z rořHudku tohoto odvo
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í i' an patrné přijata byla ta tou jedin
kou příčinou aby jedué třídí oby

vateUtva na úkor drubé nadržováno

býti mohlo

A6 okolnosti v případu 6frnochfi

aoathcarolinnkých a Číňana Han

franniwkýcb jsou Bice rozdílnými

přec Íou oba případy v jednom
obleJu totožnými a to jest co netýče

nadržování jedno třídí obyvatelHtVH

na úkor drubé rozdíl upočívá pouze

v tom že v případu Číňana dílo ne

to aentrany úřad (i tuíntnícb v přípa- -

' l i du cernocbft deje ae to pak ne utrariy
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§ tř

ůřadft atAtnícb Při tom dlužno

že případ Číňanfl pokud

veřejného amýSlení e týkalo byl

dalekobeznadřinřjífmnež černochu

Možno proto tvrdili ž i regimrační
tlkon aouth caro'iiMký a tíchže při-Éi-

n

jako uvedena ordinance aan

řranciHfkA neútavním prohláSt--
n

bude Jinak ani očekAvati nemož-

no neboť aoudy poikovó nemohou

nikdy připnutiti aby komukoliv

při provádění úntavou aaručeného

práva hlaovacíbo jakékoliv pře

kážky v cesta kladeny byly

Ve ítnrttk dne 23 kvítna ze-

mřela na Smíchove pani Klička

Feíková proululé dramatická uměl-

kyně a upinovatelka čeká ve táří

63 let Národ čenký ttrácl v ní

oavědřenou h(Iu dramatickou a dlou-

ho po ní truchlili bude

11


