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f#ftastf — Korná ovtn dM i# po I tíi mMpV a p"--
l iřm jlfájmft fivh rte nt kftls k(to

fiirfotl ťmi "tiit hktffrh HOVORNA

(f nM tit ptm :# ft
tM'i '4 jHlm4i w))WMl (m

lírarioři H D IVím slili v

Hovorná? 1'fofl Jpa s iVri

přijmou aneb p'ljly tldř í

lAtft výiJiodřifrh {ft rtesrhtaljf
IVďbn Jk I m irilerifrn itnhm-v- y

HwaUk4 Nsnl ihyby f
tiit lfřii átli I tt hlt tm iftnbi
ht ft VÍifflřlí rftitíř t)t ktsríl
vliv řná lřit cnkfivimioký lťli'i
hlaofl přoj iriJni smlotivy
Ututlánu A fk J sk'iřfi kI
oi t OěUlttUh p'ifolk proto
usu pře Ití liti v jtk4 form ki
fi n př#l'M j řJ'l##

I n ffilioiN ii'(ll má
'! I liMři a ti JUmki míli
l ť l fnk'niíí ytt prvním
žřřif er % píi pa tťm Mil
tím biíot míli ImportJi tri
Ukovali ni jtkrti ivý(A rti $0

oíká4 litj lit aby # h"no
tí iá'b itnpttřili V lájm

příimyl práíiw byli by vl#m

kdyby předloha pMjua byl c

nj lřív tik aby prftwysl f44 v

dél ni íufffi stJímu a htm ml- -

dliilii' í'okdl to rebeli
tmMtnn (řkáviti ládný roiťtj
a irl)t přrttnynh našeho a tedy tť
ké h obnovu dfívljifrb leplícb

Vřtnl předloh i nnAlo

vjbof f Dfiidi novou prtofifa pel

i( ktrát pn přljtf v tnm'ftA
polfnr4 byla výboru tomuto u l

lilint Výboř unit! pMvil
M prVIlof ř#mof ny pdik ifnťn
la ajaftf (tlr tni k oi(i4r( nnti
JI Mlf VSti přVdloho ('iftgUyovotf
Opakaj # # df lo f trV
řnl iMjr kly totll prVdíoh Vil-onov- t

anlmovnon přijttá byla k

#jKiřáň( imifilft Mřialsrn

Mif Mfllftft ahyrhom oblím
'orovfiávilí rU pMhhy % bylo
by kotit A n MM i byle no Vhit-mn-

pom Jn slíneV h t n f

body v hUrirhf tmlni íftrty
bylv
Jsdn l imn kltrif fti

Itjfmi j#t ta f v přVdloh
fialu lln jno ílink nyrijJf
ho zákona rtlrtthn viUhajfel na

knihy tUUÍn v Mích Jínýt h nI
artjflicsk 1 Míl knihy Ukov i

RtdáU tf rit ď tUi m při
vifvnjr Lf tl mohou mr tť
ujímána proto riA!l ttvift
nt byla hlavni k nImi "líiia
Iluaj tehdy kdyl ijUtili ]frt 1

předloha v snemovná p Ure ko"

ntvrlfná ukládá inovtl lralí !

35 procent na vleehny knihy po-

dali Jsme rotft proti torru a vy
lolili obilme dlivody svf poli
datle senátora Tharttona aby prV
činil st vlemolnA by zákon nynřjíl
v tom ohledu roínín nebyl Obdr-lel- i

jsme od nn4ura olpovíd
kterouž uin%l důvody nimi podané

ií nevyvratitelný a připovMřd
nejen podali d A rody nSe v ulíím

výboru nýbrž i ku opravá předlo-

hy celní pflsobiti Csilí jeho vedlo
k cíli a očekáváme že nový celní
ikon v tom ohledu přijat bude jak

nyní v senátu navržen

Zmína kteráž dojista všechny
naie čtenáře a zejména Hladký aa-Jlm- ati

bode jest ta lo navrhuje
ae avýSení dane na pivo o fiO centu

sklt fill " Il M I d tliiJM
výhM fn I í m hf-rý- -h př#41 m

řibyřeJftA d )ty'k l Kffojy ldy
býi i] ť olyjn j řn)t pMiJ
pahihnf tnUifiintl j t riit}tn JfJ#
řoř lkri ! dí rit pi!b4 jotf

$ykn řib #'ifř v řnfJ d dytk si

přvá'í k htl tnuk tfofí plpa
libí a ski JiW i Mnoftvft Jl do
lodí wik'4 li ) losldři podbt
oko!'!! a 10! l r f''í il Wí
kfi !t i' y 'fjif n rt4k'ilirfi 3

Jk yfi h'i o 1 lmof oby
í#ři I - v iajf h řlF fdířířl-- di

h řjfřif'rýr fmpInlA n%fmiU
WM 4 lil I II JtU al iU
s livna by 1 i)' i n 1 byli (ř#nt
Kťřo kurii iy! íoviní t
tti !' j ř i pí i lí'# foeti Antlf a

Aitřlii a [ ' I 'i po ihr ki klads
ní pfrďi ft ui ti

Afg!il Aioři!'i Ik t # i % fiíO tř#
-

ď'íky ! m ' 1 v 1 vitk J4i4
dnlSí I M nl 1 1 př' dopravu obnl
yh o 4r?

Zdarma! YúíElisWslroi
pT"H 4!trrřn b tni mnU I tMn

K)'l''rnii (mti
1 r íptitti 5lu

f ii nJnkoti
t )' l r a mph
! ' h Vtlir'i ll
v I (i b přl
vrřt a l'k n (Intiii

IiioIki roku n iM

k U iiiií kousku filif
A

Jí tn'4-- mi ilno
Irtii ti" vrnťtf { t t 'f vodním
W ku

't U ktrřli tt f'l'in pi"nnf híUví
l tni riiiiiMcI í lm íni a boli-u- l hlavy v

prvníid t S( tivsti h "iliriiii'nlm r&rml

ktl rnluliv ty piViilit NVotillcJte

ji sit lo n tifpfin'! PíŇtu anlirky na:

Ur i: i M OlíVJ" Axlilund (Hilu

Vyilnvati í ťih-ii- i li-- um ji ii"Kii vřřltl

}r in íiJiiiiA iiiťll íi 11 vily Iiiiiii-- í
jirÍKtrnJ

iliitl Notuji niť ly rw mimi

kijn i:&iiiiikd

ilia f MÉli časecb

[wim &

mi AiiŽi:iliiJkliWttrfti

Abyi-lio- prrKlcJ miíli-- IkkII
nťk liru iniiAit můt ilímy r) mH jmlmo po
přiíllch fii) ilnii cipliu liHHlciluJiui

phiníty pH iti zdarma vi""ívce
ittiiiiii H}i'li lnxlliU'1:
flíky k iimriňi-tnn- i iro iniiJo iii-I- i dámu 7

iloiiiun liitu crmi tJ) Uo

kravaty Blliií- -
pilm-ťmit-

i u knm kiimo-iii-- ni

l7ri náii-iik-t-- A vkliíilíirit) inrlcml MfiO

(llaiímiitoKiii širMif il liixllnky Jmiu

pvkriů lyliiniiiil
%il'ili-i- drží Kpršvuu íuh

Jwni hilni- - iiliíio víiné 1 1 K lati-i- 11 maji vlil('l
zliiiMli liixlliii-- tm lliHllnky I

'In ii k! iih iJohirka za
tÁ QQ it Ziiir:ivi-n- i iloii-Hv- ku prolilwlnu-v"i3- C

ti nimi KiMikoJi'111

vriiCie J 1111 n iitrnty Hodinky Miiiiotiia

iiuiji (Ivolntiřiohriou rcini Jakou my Ki'Atduju-in- c

ZaSli-l- fl M tt lny varn
aSlcmii zilurum Jeden r nailfh vyhliwriých

liro muži! neli 1IŠ111U J:iko y vláňtiil iro-in- ll

THDK-ft- k

Roya! Mfg Co 334KíínSt--

Kare ArQiii
vlajštrií— —

KREJČOVSKÝ a ODĚVNÍ ZAVOĎ

s~
V Crete Nebr

Hojno zásiby hotového řatstvapro
muže a hochy za ceny velmi mírné

Zároveň oznamuji krajanům že zho-

tovuji obleky xakiiíkové Kdo by
cokoliv v oboru mim nřco potřebo
val ať mne laskavé navHtívl 3itf

A' úctou Karel Aron

Cccliové !

Jedete-l- i do staré vtanti račte sobč

zapamitovati ío cestující a jich
kufry hned po přistání parolodě do

pravují se po železnici bezplatný
až do mesta Břemen Chcete-l- i sobů

uspoíiti zbytečných vydání nesvě

řujte po přistáni loiit! nikomu lickety
a kufry nýbrž ponečkeite s tím až

dojedete do místa JSn-me- a pak

teprve odevzdejte švů tickety a kufry
jediné české finnč:

Kareš & StoízKv

29 BAHNHOFSTRASSE 29
byt m ivml kafry bi"ni (In dome So

lBl bfU mohli n-t-m

th ihtt% Jest Vllr4 Ip4(ft'if
tiíň m'MÍ ftorina bftl

Vtwnu — Ottit lrA(l( pAři t
pleobt stoji ( lyUřsí XAifií

kořny bylo tlltrrf ponlkt f Irf fo
bar Iwisj — fro siieMÍ korný

bylo ďnf přdil vilika lřbfi4
nbili stojí si dobr stromy r4

HtUn — VtAiA poismkl j#t
pff 4rii korný jif pFíprtvnt i
nlo Jt ji )ll ktrn Vyhlídky
n kliiffi ovor joi výlrfirní

##ml ity a fj křrn # d

i! tí
Joyl — Htl písnic skončeni a

pfri kořřl'l S pd li pflpřlf
Cmifíř — %n pníps a

viely krásni aA vir4t Jjirh vU
kým chladnem inanl sdrlsn

JMdi ~ '0 }ía4 jft Jil pro
4inl koray jst připravenou m(ty
lk ďt'id přilil mkM l'atvyIMt

! jil bojiiott
Holt — Zito Jist jil al U pf ft

vysoký m Dně ii a iit-- dosta
Vily s sbonbn4 fnfily

Madison — Pšenice a oves stojí ei

dobře a žito výborně VojtéSka
vesměs vymrzla
I5uíTlo — Jarka stojí si dobře

půda jest ve stavu výborném a orání

pro komu jest v plném proudu

Custer — Drobné obilí již vzchází

a stojí ei dobře se sázením korný již

započato Drobného obilí seto více

než obyčejně
Iloward _ Orba pro kukuřici v

plném jest proudu Vojtěáka po
větiině vymrzla Oiimka jest obstoj
nou a jarka pěknou

Valley — Drobné obilí a pastviny
jsou ve stavu dobrém zemčata jsou

již zasázena Veškeré osení jest
se chladny poněkud zdr

ženo

Red Willow — Travinám pšenici
a žitu daří se dobře farnieři se sáze
ním korný plně pokračují
Webster — Oves stojí si výborně

a pro kornu se již oře

Změna jednoho ročního období na
druhé provázena bývá revmatickými
bolestmi V případech takových
použijme slavný konejňítel bolestí

Olej Sv Jakuba jenž bolesti odstraní
a trvalé vyhojení spusobí

Nabídnutí k sňatku- -

Mladý 33 roku starý bezdětný
vdoveo slušného zevnějšku střídmý
a pracovitý a malým kapitálem hle-

dá touto cestou pro nedostatečnou
známost českou družku jež by jej na

pouti vezdejSího života provázela
Hledaná nechf je od 20 do 28 rokft

stará dobrého charakteru a i dobrá

hospodyňka Dopisovatelkám se

pod zaručenou mlčenlivosti podrob-
né sdělí Adresujte: R I!

Lock Box 638

39 3k tíchuyler Neb

HAŠIISOZUCI V TURECKří AUMAl)fc

Jlkou bio# mil ýhl ílko

im#)T t Sko lil #nbf lftá řlbt
tflbři v V§ťt aib v ipnrxki n

ftíktra tří II lid 1 snb el4 mi 1

Mnoholi dobyrá tnlM tlitt f IV

tu moofioH t Jf nkt t Jli
likon přijitý ř fcn MM řípJ-n- ýt h

Mtátsrh klerým byla íMtivtht til
btstřlbrt byld lrý a byl přiitt
dobr4 6myi přoA byly jřijl
l4kony l'd m I A!lion fuki h? a

Hbeimft1v Mtio V K Vnr4%k

0ltiifi I Nswhybn 1 líi-b-fý- l

lí'm s Jtkfr h přijrnut byt v

Vtrntt1%H Afýcrk I'i'ni a

fírckti řoku inin v KkoJkf S7í

a v jinch ímf ti v různýtlt dobách

totíi proto aby mll mn 8 po v nou

a ut4lenott hodnotou a n peníi v

holixt stál klealfcí 'i 'odi'

dojiiti nejvíf třllé praiovné d

alctvii rolnictva a obrlio lnictvu

bf buUii a kpitalité dovedou

Jil proti st fa zn jpitné uJuj vyplý

vajícíma dobřit kryti ba s filo i té

liti 3 Die zprávy řiditeln mineo- -

vny 11 rok 1S3 dobyto bylo v IVru

zlata v roce Ihuj 1 10 kilo v ceté

♦73000 v roce inn tolikéž v roce

1891 112 kilo v ceně #7 1400 Htřf

bra dobyto bylo v roce 1892 f9257

kilo v ceně 2(tC2700 polobné množ

stvl v roce 1803 kdežto v roro 1891

dobyto bylo 107070 kilo v ceně

4471800 poMtaje kilogram stříbra

za li 166 a kilrgram zlata #615100

V Japanu dobylo ae v roce 1 892 770

kilo zlata v ceně $511700 v roce

1803 728 kilo v ceně 1484000 a v

roce 1894 737 kilo v ceně 4H9800

Stříbra dobyto bylo v roce 1892

51986 kilu v ceně 2 285200 v roce

1893 57 978 kilo v ceně 12409600 a

v roce 1894 60869 kilo v ceně

529700 4 Na tuto otázku muHÍme

odpovedíli po americku zase otáx- -

kou: Jestliže zákon celili z roku

1890 tak zvaný Mc Kinlejho byl

dobrým a přijat v dobrém úmyslu o

čemž žádný dojista nepochybuje a

každý má v paměti ty dobré časy

kteréž nám sp&aobil proč byl zrušen

zákonem Wilsoc-Gorraanavyr-
a?

Linwood Nebr Prosím sdělte v

Hovorně: 1 Zlali se sují lovil v

Nebrasce ryby ve velkých řekách sf_

těma 2 Pakli ne jak je velká po

kuta 3 Když by majitel sítě měl

najmuté pomocníky zdali i ti trestu

podléhají Odběratel

Odpooéď: 1 Ne ani ve velkých

ani v malých Zákon zapovídá pon- -

žívání sítí a dovoluje loviti ryby

pouze jen na udici 2 Pokuta je ne

méně než $25 a útraty aneb vězení

ne méně než 10 dnfl Když se nalez

ne u někoho slf je to považováno za

důkaz že zákon přestupuje 3 Každý

kdo se zúčastní ať byl najat aneb šel

dobrovolně podléhá trestu

Dojde Nebr Prosím sdělte v

Hovorně: 1 Jak se jmenují různé

části lodě totiž co jest paluba co

mezipalubí atd 2 Mnoholi hově

zího dobytka Ue naložit na velikou

loď 3 Do které částě lodě se doby

tek nejvíce nakládá aneb jaká míst-

nost jest proň připravena 4 Jaká

největší délka lodě jest Vám známa

Tomáš Vogeltanz

OJpov&V: 1 Názvosloví lodcl

jest v české mluvě neúplně posud

vyvinuto a to hlavně proto že národ

český neni národem plaveckým Co

se týče jmen různých části lodě to

to závisí od toho jakou loď jest Ku

příkladu máme li první třídy loď

cestovatelkou upravena jest zcela

jiným s působeni nežli loď obyčejná
Je na nl "promenádě deek" kterýž

bychom nazvali nadpalnbfm pak

následuje paluba po ni podpalubí

Kfpraviddlné vojHko turecká zvané t)5itojiikavd skliidit se vřtšinou z dobro
druhu n tuláku Klon nemají ou vmuy zauny piai a vaixy používají ku picnu
a nif enl a Jhou proto viiy pobtraciiťin uuyvatciBtvu zemc uo kterc co ko

bylky vpadnou

na sud To ovSem nemámená

zdraženi pěti centové aktenice piva
ale npf Se ujmu na výtřiku nkladkQ

% hoatinských

D&ležita imína učiněna byla v

odstavci o cukru neboť navrhuje
80 touto předlohou iruKcní smlou-

vy 8 Hawaiakem dle které! a! po-

sud cukr t OHtrovft tich přivážen

byl do Sp St&lQ najmS na Pacifi-

cké pobřeží beí cla dála pak vy
puítíno též z předlohy cpalření
kterfm anémovna navrhovala vyšlí
clo na cukr te remf jež povtbuxují

vývoi cukru udílením prémií cukro

varn ík lim na cukr vyvežený Za to

mi tato vío regulována býti opatře-
ním reciprocitním

(plánek předlohy Hnřmovní o

vlně podroben též rfizným cmČDám

smiřujícím vítřinou ku snížení cla

navrhovaného na vlnu i na vlnénó

výrobky
Kftž kteréž po mnohá leta pro-

sty byly cla mají podrobeny býti
clu li o na libru Té! čaj kterýž

po dloubá leta clu nepodléhal má

obtížen býti 10 c na libru

Doba kdy předloha v platnost

vejiti uá prodloužena byla ku prv-

nímu červenui

To jsou některé s hlavních a

podstatné jSívh amén jež na před-loi- o

Dingleyově navrhuje finanční

výbor senátu V jakém spQsobu

konečné předloha projde jest vel

mi téžko předem urči ti Jak má-

mo nemají republikáni v senátu
vétíinu aby sami mohli proNaditi

nijakou celní předlohu vubeo a

musí tiskali podporu buď uíkalika

populistS aneb několika stříbrař-skýo- h

republikánu aneb konečné

nékolika demokrata Není pochy-

by že se vňemi položkami tak jak
jsou nesouhlasí ani viichní repu-blikán-

byť i považovali ta povin-

nost svou že pro předlohu co ce-

lek hlasovati musí Jinak bude

kdy! hlasovali budou rfiiných

opravách a jednotlivých položkách
Tu mohou pak JeSté rdiné zmény

přodsevaty býti Tak ku příkladu
senátoři 10 sUtft dobytkářských

přeji ai oviera rosholoi ochranu

81av osení r Nebrasce

Vládní úřadovnou povétrnostní v

Lincoln vydána v úterý následovní

zpráva o avu Ohení a povétrnosti ve

státu naŇem v tý lni pondčlím dne

3 kvčtna ukončeném:

Teplota byla o 3 stupné nsdprft

měrnou v jihozápadní částí státu a v

čáti ostatní byla o 1 až 3 rtupné

vysAí než obyčejné Dosti tuhé mra

zíky dostavily se v dnech 2829a30
dubna Spád deřté byl nad průměr-ný- m

v jihozápadní óásti státu a

v částech ostatních

Orání pro kornu po celém státu

značné pokropilo a se sázením téměř

vSude již započato a v několika

jižních okresích již skončeno Jarka

již vzchází a celkem vzato stoji si

dobře Ovsu též daří se dobře Voj-třík- s

a výjimkou okresu západních
témčť viude vyrarzla Hroskvoně

jabloně a vidně nalézají se již v květu

a nezdá se že by jim býval mrazík

uškodil

V jednotlivých okresech v nichž

značnějAí počet krajan fl našich usa-

zen jest stálo si osení následovnfi:

Uutler — Pšenice a oves slojí si

pěkně s oráním pro kornu započato

a stromy ovocné jsou již v květu ač

tyž není tak hojným jako obyčejní

Clay — Drobnému obilí a pastvi-

nám dobře se daří pro kornu značně

pfldy již zoráno a něco korný již
zasázeno Vyhlídky na úrodu ovoce

jsou dobrými

Filmore — Orání pro kornu v

plném proudu pšenice a oves jii
vzchází a ozimce daří ae dobře

Gage — Oves jarka a žito stojt si

pěkně se sázením korný již započato

pastvy jest vsak dosud málo


