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bylo na místě usmrceno čtyři zra&0VÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
těchto cest je nebezpečnou hmot-

nému i mravnímu bytí národa na

Nejlepší TVRDÉ áMĚKE UHLÍ
Rock Sprlngs Ohio Hanna Walnut Block atd

ArnUnt OK A~nV~A „

Naše Beacon Nut uhlí $3 60
Přesvědčte se o tom

SQU I RES
Pígárna 1402 Famam St

POLITICKÉ

Z Washingtonu
Anglo-americk- á komise zahá-

jila ve čtvrtek zasedání svá ve

Washingtonu za účelem projedná-
ní a urovnání všech sporných otá-

zek mezi Spojenými Státy a Ka-

nadou a nejvíce času věnovati

hodlá projednání otázky rybářské
v severním moři atlantickém a

vzájemnosti obchodní V otázce

první volni jsou komisaři kanadští

poskytnouti značných výhod rybá-

řům americkým ve vodách kanad-

ských pak-l- i že připuštěny budou

ryby kanadské na trh americký
beze cla v otázce druhé pak prý
snadno dorozumění se docílí

Kanada od onoho usta-

novení jímž přívoz anglický po-

dléhá clu o 25 procent menšímu
než přívoz ze zemí jiných

Vláda spolková bude míti to-

hoto týdne hosta v osobě presi-
denta Inglesiase z Costa Ricy je-

hož příjezd v New Yorku v těchto
dnech očekáván je6t

V Mlnnesotí

hlasováno v poslední volbě o čty- -

trecn aoaaicicn k ústave statni a

dle úřadního sčítání hlasů všechny
čtyry byly přijaty Byly to:
datek o hlasovacím právu žen ve
volbě školní dodatek požadující
většinu všech voličů volby se
zúčastnivších ku přijetí dodatku
ústavního dodatek zajišťující v

každém ohledu samosprávu mě

stům a dodatek zavádějící státní
komisi čestní

'

Pro rozšíření území

Nejvyšší poŠtmistr Charles

Emory Smith kterýž vším prá-

vem za mluvčího administrace

McKinleyovy považován býti mú-x- ~

:ji:i „A „1 _ ul:

sledkem tak dobrým že jeden z
banditů klesl mrtev k zemi Ostat-

ní pak ztratili kuráž a utekli

Jsou pronásledováni šerifem a že-

lezničními zřízenci Byli to pa-

trně nováčkové ve svém "řeme-

sly" "

Osudný výbuch
Z Portsmouth O zvláštní de-

peše oznamuje: Následkem naho-

dilého výbuchu trhacího prachu v

neděli ráno George Ferguson la-

mač kamene umírá dvě z dětí
jeho jsou mrtvy a žena a jiné dít-

ko znetvořeny pro celý život

Ferguson sháněl dříví na rozdě-

lání ohně a našel krabici která
zdála se mu býti plna uhlí Vlo-

žil ji tedy do kamen avšak v tomt-

éž1 okamžiku zaburácel hrozný
výbuch jehož silou celá strana
domu byla odtržena Nešťastná
rodina jež choulila se kolem ka-

men rozmetena byla na všecky
strany Iva 61etá a Cyntha 11

roků stará skonaly téměř oka-

mžitě a Ferguson děsně byl zra-
něn Nemůže býti zachován při
životě

Dělnická válka

Město Pana 111 stalo se opět-
ně dějištěm krvavých výtržností
Ve čtvrtek došlo k četným třeni-

cím mezi stávkujícími bílými
a černými skéby a když

pak noc nadešla zahájena pravi-
delná bitva Střelbu slyšeti bylo
se všech stran tak že nikdo oka
nezamhouřil a muži ve všech

s nabitými ručnicemi
hlídali vchody do svých domů

Byla to hotová noc hrůzy Něko-

lik osob sporu nikterak se

zraněno bylo pole-

tujícími kulemi Ve městě nalé-

zala se sice setnina milice pod
velením majora Butlera ale ta ni-

kterak nedostačovala ku zjednání
pořádku Příručí šerif Sid Matts
střelen byl z úkrytu když vracel
se od důlu Springside a zraněn
tak nebezpečně že ruka musela
mu býti uříznuta V pátek ještě

! v

ladelphii1 při banketu V Union
i League klubu o otázce rozšíření

! ! ŤJplIpnif Tlllnrlolií5 v líliaefh tl fífi'
425 nejlepšf uhlí na vaření

Jest velké čisté a dobré

COUTANT &
Telefon 930 Sklad 17 a Mason

nebylo dosti Ubytovatelský od-

bor nemohl prý více učiniti pro
pohodlí vojska když gen Shafter
všecka opatření jeho svými rozka-

zy ničil Gen McCook z vyše-

třovací komise tázal se stávalo-l- i

nějaké příčiny proč potřeby k va-

ření a stany nebyly dodány z Bai-qui- ri

vojsku na bojiště "Nebylo
žádné příčiny" odpověděl pluko-
vník Jacobs "leč to že generál
Shafter něco podobného zakázal"
Dr Conner z vyšetřovací komise
tázal se zdali byl vydán rozkaz

aby všecko nemocniční zařízení
zanecháno bylo v Tampa a pluko-
vník Jacobs odpověděl že tomu

tak bylo On sám ví e rozkaz

takový vydán byl v přípa! ambu-

lancí "Bylo očekáváno že strhne
se tam bitva ne?" tázal se doktor
Conner — "Zajisté" odpověděl
plukovník "Šli jsme tam biti se"
— "Nemělo býti tedy učiněno ně-

jaké opatření pro raněné?" — "My-
slím že ano" — "Tedy" pokra-
čoval doktor "lékařský odbor za-

nechán byl ve štychu a ubytova-

telský odbor je zodpověděn?"—

"Ubytovatelský odbor nemohl bý
ti zodpověděn My jednali jsme
dle rozkazů Ochoten' jsem přisá-
li a ti že gen Shafter řekl mi bych
nebral ambulance ačkoli nepama
tuji se na určitý rozkaz ohledně
zařízení nemocničního"— Dr La
Garde v dalším svědectví vypoví
dal že v nemocnici pro raněné o

šetřpYáno bylo 1300 až 1409 vo

jáků a z těch méně než jedno pro-

cento rzemřéIo "rekord" to zajisté
výtečný Jiní lékaři vypovídali o

i bídném stavu vojska před Santi
agem Několik svědků vyslechnuto
bylo o táboře Wikoftjově na Mon-

tauk Point a ti všichni shodovali
se v tom že o pohodlí nemocných
v každém ohledu bylo všemožně

postaráno Dr Farwood svědčil
že v kteroukoliv dobu měli 500
prázdných postelí

' Stížnosti že

voda byla nečistá pocházeli prý
od lidí kteří měli na prodej filtro-vac- í

přístroje Co týče se kuchyní
v těch zaměstnáni byli kuchaři

kteří sloužili v domácnostech nej-větší- ch

boháčů východních Sleč-

na Helena Gouldova mnohé z

aich sama opatřila Není lahůd-

ky
z

kterou vojáci na požádání ne-

byli by obdrželi Když ošetřova-

telka požádala o láhev šampaň-
ského neb minerální vody obdr-

žela celou bednu Brandy a

whisky měli celé sudy Zpravo-

dajové v táboře byli prý gentle-
mani ale mnozí se přiznali že
měli rozkazy "sekati všecko"
Ge erál Young vyličoval kampaS
kubánskou i poměry v táboře na
Montauk Point kterýž zprvu řídil cí
a kde prý o pohodlí mužstva bylo
všemožně pečováno Vyprávěl
že útrapy poslední války nebyly
ani tak zlé jako v indiánských se
kampaních jichž se súčastnil
Tenkráte stávalo se často že on
a mužstvo jeho živilo se kukuřicí
a jindy opět nemělo ničeho jiného
kromě koňského masa "Avšak
to" dodal ironicky "nebylo v no-

vinách" — V pátek zasedala už

vyšetřovací komise ve Fifth Ave-

nue hotelu v New Yorku První
svědek Dr Greenleaf vrchní lé-

kař na Štábu gen Milese vypoví-
dal že tábor na Montauk Point
byl skutečně ideální Přepravní je
lodi byly prý přeplněny Prostý
voják David J Gooss z 71 pluku
new-yorské- shrnul své pozoro-
vání následovně: "Bylo to všecko z

LVI

Držte peníze v

3C

hezky drsné Nic nešlo jak se

patří Byla to něčí neschopnost
ale já nevím čí Chyby děly se
neustále" Nestěžoval si na zku-

šenost na vrchu San Juan poně-
vač byla nevyhnutelná ale ostatní

nepohodlí a utrpení bylo zbyteč
né Henry Hauck jenž rovněž
sloužil jako prostý voják v 71

pluku prohlásil Že nemá žád- -

ných stížností na zacházení š ním
během služby William Hamilton

Henry jehož syn sloužil v setni-n- ě

B 71 pluku svědčil jak na-

lezl jej ležícího na holé zemi ve
stanu v táboře Montauk Point
Po té vypovídal sám mladý Hen-

ry Potvrdil svědectví otcovo a

prohlásil že lékaři na Kubě činily
se seč síly jejich stačili a zacháze-
li s každým stejně "Opravdu"
pravil Henry s úsměvem "byly
to dvě pilulky pro zimnici a tři

pilulky pro zlomenou ruku" Byv
tázán co dostal k jídlu po přistání
na Montauk Point odpovídal:
"Myslím že na nás zapomněli
Nedostali jsme ničeho až násle-

dujícího dne kdy pobočník dal
nám trochu polévky Lékař na
vštívil nás v poledne Zběžně
nás prohlédl a pravil že pošle lé-

ky okamžitě Léky dostali jsme
až pozdě toho večera" Prostý
voják Sowers z 71 pluku stěžo-

val si že s dobrovolníky nebylo
tak zacházeno jako á pravidelný-
mi vojáky Žádán1 aby se urči-

těji vyjádřil odpověděl že dů-

stojníci dobrovólničtí starali se o

sebe kdežto ' důstojníci z pravi-- --

dělné armády starali se o své
mužstvo V sobotu vyslýchán byl
kapitán Edward Plummer jenž
byl brigádním zásobovatelem na
Kubě Pravil že vezl 1 červen-

ce potraviny na bojiště byl však

povolán zpět gen Shafterem po-

něvač prý se očekávala bitva
Přes to však vojáci vždycky měli

aspoň ty nejnutnější potraviny
Major Lorrigan jenž sloužil jako
prostý voják v občanské válce

byl spokojen s potravou i zásobo-

váním armády Jedinou chybou
bylo že dobrovolníci byli nezku-

šení a neuměli si potravu upravo-va- ti

Poručík Charles Edwards
71 pluku new-yorské- vypra-

voval že po zotavení se ze žluté
zimnice čtyři týdny hladověl z na-

řízení lékařů a jedině tím se za- -'

chránil před smrtí Nutné opa-
tření toto vedlo k domněnkám že
snad vojákům potrava byla odpí-
rána

DROBNÉ ZPRÁVY

George S Harrison vynikají
občan z Upper Alton 111 za-

střelen byl v pátek večer když
vracel se v kočárku z jedné ze

svých faremK ú8při vypálení rány
splašil a přivezl pánovu mrtvolu

domů

Admirál Schley přijel v pátek
do svého domova ve Frederick
Md a byl nadšeně občanstvem
uvítán Všecky zvony ve městě

zvonily když vlak do nádraží

vjížděl 1

Ve Filadelfii zatčen byl asi

5oletý Ital Vincent Tortorelli na

podezření Že zastřelil atletou
May Boechovu s kterou ačkoli
ženat a otcem rodiny udržoval

milostný poměr Tortorelli při
znává se že u děvčete v neděli

byl ale tvrdí že zastřelilo se samo
jeho revolveru

Nebrasce

něni a pět podivuhodným způ-
sobem vyvázlo bez úrazu Bydleli
všichni v Jersey City —Násled-

kem husté mlhy dvě srážky udály
se na tratích blíže Moscow ve vý-

chodní části Iowy v pátek časně

ránq Srazily se dva vlaky ná-

kladní a později poštovní rychlík
vrazil do pomocného vlaku kte-

rýž na místo neštěstí ujížděl
Brzdař John Donahue byl usmr-

cen a asi dvacet osob téměř ve-

směs zřízenců železničních zraně-

no —Na dráze Camden & Amboy
srazily se dva osobní vlaky v pá-

tek ve Florence N J Parostroj
a jeden osobní vagon byly zniče-

ny nádraží shořelo a dva želez-

niční zřízenci odnesli si těžká po-

ranění — Na dráze Santa Fe v
Prescott v Arizoně parostroj vra-

zil do osobního vlaku a shodil jej
do příkopu Hlídač Hanks byl
usmrcen a tři jiní zřízenci nebez-

pečně poraněni
Indiáni se špatni chovají

Indiánský jednatel Nickerson z
reservace Šošonú obdržel v sobo-

tu telegram v němž se mu sdělu-

je že rudoši nezákonitě zabíjí
zvěř a zapalují lesy v horách

ve Wyomingu Kapitán
Nickerson odejel bez odkladu do
Fort Mashakie aby zavedl vyše-

třování Výstřednosti páchány
jsou asi Indiány kmene Banno-ck- ů

: Krocan pro presidenta
Krocan pro posvícenský oběd

presidentův vykrmen byl a připra-
ven Horace Vosem z Westerly R
I jenž ptáky ty do Bílého domu

po 35 roků dodával Krocan váží
28 a půl libry a odeslán byl v so-

botu po expressu do Washingto-
nu

Bestlální zločin

Na farmu Andry Shackleforda
v okresu Decatur v Georgii přišli
v sobotu tři trampové a žádali od

farrnářky jež s třemi dítkami sa
má byla doma

--něco k jídlu' Ona
nabídla jim chleba řkouc že ni-

čeho jiného nemá Chlapi chtěli
však maso Ženština se ulekla a
utekla do lesa hledat svého man-

žela Trampové zapálili ze msty
stavení a než pomoc přišla vše-

cky tři dítky uhořely Zpráva o

zločinu telegrafována byla šerifovi
do Bainbridge Ga jenž oka-

mžitě si silnou družinou a slídivý-
mi psy za lotry se vypravil Bu-dou-- li

dopadeni lynčování je ne-

mine neboť lid v celém okolí vel-
mi je rozčilen

Rozvoj železářského pr&myslu

Časopis Iron and Steele (Zele
zo a Ocel) píše: Dosti známo je
o železářském a ocelářském ob
chodu za rok 1898 aby se říci
mohlo že výroba za rok ten pře-

výší všecko v historii Zakázky
v dílnách na železniční vozy jsou
téměř neslýchané V posledních
několika dnech asi 800 vagonů
bylo objednáno od Erie Pennsyl- -

vania Baltimore & Ohio a několi-

ka západních sítí Většina práce
té zadána byla západním závo-

dům Mnohé společnosti stěžují
si Že ztrácejí obchod poněvač
nemaji dosti kár

Stroskotánl kritické lodi

Do Yaquina Ore došly zprávy
o stroskotání britické lodi Atlan-

ta jež pod velením kapitána Mc

Bridea plula s nákladem pšenice
z Tacomy do Capetown v Jižní
Africe Ve středu o půlnoci za-

chvácena byla divokou bouří pět
mil jižně od Alsead Ore a vrže-

na na úskalí Trup lodi přeražen
byl v půli a plavci přinuceni hle-

dali útočiště na stěžních Brzy
však i ty podlehly síle vichřice a

tak ze 26 tnuŽů zachránili se pou-

ze tři Isou to: Francis McMa-ho-n

z Belfastu Irsko iSletý
John Weber z Tarrytown N Y

a George Frazer z Filadelfie

Ostatní všichni zahynuli Byli to
většinou Evropané

Nezdařené přepadeni vlaka

Vlak dráhy Santa Fé zastaven

byl v sobotu časně ráno dvě míle

západně od Doggett Cal několi-

ka muži kteří na uhláku za paro-ttroje-
m

seděli StrojřídiČ Bunnell

přinucen byl nésti dynamitové pa-

trony do expressní káry avšak

poslíčkové Hutcbinson a Blakely
nedali se tak snadno zastrašili

Postavili se dveff s ročnicemi a

kdyl lupiči začali Ha ei stFfleti
odpovědni podobně a to vý

f

šeho je it nedůslednou vůči dosa-
vadním našim zásadám a vésti
musí k cizozemským zápletkám
jimiž zdržováno bude projednání
naléhajících otázek finančních ná

rodohospodářských a samospráv
ných ve středu našem Válka

španělská nemůže nikterak pova
žována býti za válku výbojnou a

proto také zdržovali jsme se do
kud nestalo se patrným že na

presdenta činěn je nátlak tak aby
konečně k přesvědčení přišel že

připojení těch různých dobytých
území převážnou většinou lidu
našeho požadováno jest Nyní
však nastal k tomu čas a proto
rozhodli jsme se založiti

ligu ne násle-

dovních zásadách: i) Středem

hnutí bude Washington kdež vy
držován bude tajemník za účelem
vedení korrespondence 2) Míst-

ní výbory budou jmenovány za
účelem združení vynikajících mu-

žů bez ohledu na strany politické
kteří ochotni budou pracovati
proti tomu aby válka lidskosti ve
válku výbojnou obrácena byla

3) Zabrániti dlužno fysické de

generaci zkažení krve a všem
oněm zlům militarismu jež vnik

nouti musí bude-l- i vojsko na Fili

pínách a jinde držáno déle než

nutno jest k zavedení samosprávy
kterouž by majetek a životy chrá-

něny tam byly 4) Nutno jest
pracovati k tomu by unie udrže-

na byla na týchž zásadách tvůrci

jejími vytknutými 5) Připojení
souostroví za následek mělo by
nutné rozmnožení armády a po
případě i možnost zavedení nuce
ného odvodu —Účelu ligy dosaže-

no býti má podáním následovní

petice kongresu v níž proti rozší
ření území našeho z příčin výše
udaných protestováno býti má

"To the President and Congress
of the United States: The under

sigoed citizéns pí řn the statě
of protest against any

of the sovereignty of the
United States over the Philippine
islands in any event or any for-eig-n

territory without the free
consent of the people thereof

such action would be dan-gero- us

to the republic wasteful of

the resources in violation of con-stitutio-

principles and fraught
with moral and physical evils to
our people"— Každý občan kterýž
s účelem ligy souhlasí Žádán jest
by petici tuto opsal a co možno

nejvíce podpisů na ní získal a pod
adresou: "Secretary of the Anti-Imperiali- st

League Washington"
ji zaslal

KRONIKA UDÁLOSTI

Nesmyslné "uvátiai"

Dr N M Sensibaugh zubní
lékař z Port Byron 111 nalézá se
v povážlivém stavu následkem

bláznovských kousků kterým byl

podroben při uvádění do jedné
bratrské pojišťovací lóže ve vesni-
cí té- - Během obřadů byly mu oči

zavázány a ruka jeho několikráte

přiblížena k "živému drátu" Jež-

to obvazek přes oči jeho náhle se
uvolnil chtěl přelstiti ty kdož
bavili se na jeho útraty a vyhnul
se drátu Jeden z uváděcí čety
strčil však do něho a kandidát

padl rukama na baterii samotnu
Zůstal v bezvědomí a když po
dvou hodinách byl vzkříšen shle
dáno že pravá ruka visí bez vlá-

dy Nyní hrozí zubnímu lékaři
ochromení nervů v kterémžto

případě nemůže býti zachován na
živu

Železniční neštěstí

Hrozná katastrofa udála se v

pátek o půl deváté ráno na kole-

jích Pennsylvanské dráhy dvě a

půl míle od Jersey City N- - J
Celou noc zuřila bouře ráno mlha

spadla' a kouř k zemi klesal tak
Že nebylo ani na pět kroků viděti

Trať železniční vyžadovala však
nutně správky a tu dělníci po-

čtem dvacet dali se chutě do prá-

ce Z opatrnosti vyslali dva sou-

druhy aby dali znamení kdyby
vlak se blížit Za okamžik ozvalo
e sice výstražné volání bylo
vlak už pozdě Vlak vrazil do

skupiny dělníků s hrozným účin-

kem Jak strojřídiČ později vyprá-
vět ruce noby i hlavy lítaly v

vzduchu krev zbarvila koleje i

lokomotivu Jedenáct ubolák o

území naseno nasieaovnerro-Žil- i

jsme velkou kapitolu dějin a

přišli jsme poznání že máme vel-

kého presidenta On netoužil po
válce když však došlo k válce v

zájmu lidskosti a spravedlnosti
řídil ji 8 moudrostí chrabrostí
dovedností a zdarem kterýž zí-

skal mu pochvaly celého světa
Netoužil po rozšíření území když
však průběh doby přinesl sebou

zodpovědnosti a závazky čelil jím
s rozvahou kteráž učiní admini-

straci jeho zářícím klenotem v

schránce svobody Netoužil po
otevření nové epochy v našich dě

jinách a po vedení země na stezky
nové a spokojen byl kráčením ce

stamt dosavadními Když však z

vůle boží odhrnutá opona objevila
nové jeviště národního rozvoje
chrabře přijal na se poviaost jas-

ně poznávaje v tom cestu osudu
Nevíme ovšem co před sebou má-

me Jednu věc však víme a to

jest nechť stane se cokoliv nechť
nesnáze jsou sebevětšími že pre-

sident postaví se jim vstříc s mou-

drostí rozvahou a s plnou důvě-

rou' ve vlastenectví amerického
lidu Nebude veden osobním přá-

ním nýbrž vědomím úřadní své

povinosti Máme důležité pro-

blémy před sebou? Nevíme snad
co počíti si dalekými územími

i na nichž chrabrostí amerických
T vojů vlajka americká byla vztyče-

na? Kdo vrátil by území ona

Špančlům? Kdo odvážil by se

přivolati nebezpečí hrozící z vlá-

dy rozdvojené? Co zbývá 'nám

uosio k neKoiika srazkam mezi

dělníky ale v sobotu zavládl už
klid Major Butler praví že ob-

držel od guvernéra Tannera in-

strukce jež umožní mu nadále po-

řádek udržeti Včera prohlásil
guvernér Tanner vojenský zákon
nad městem a okolím míli v ob-

vodu Nikdo nesmí nositi zbraní

veřejně ani tajně a velitel národ-

ní obrany major Butler má na-

řízeno zatknouti každého kdo by
se proti rozkazu tomu prohřešil

Vyšetřovací vojenská komise

pokračovala v práci své ve Wash

ingtonu a svědectví které vyslech-
la nerůznilo se podstatně od ono
ho dnů předešlých Byly to stíž-

nosti na nemocnice špatné záso-

bování vojska a nedostatečné opa-

tření při vstupování na kubánskou

půdu Jedním z nejdůležitějších
svědků byl gen Breckenridge
vrchní inspektor na Kubě jenž
nesvaloval ani tolik viny na oso-

by jako na systém v armádě pře-

vládající Dobrovolníci mnsejí prý
vždycky nejvíce trpěti Brecken-

ridge není dle všeho obdivovatelem

gen Shaftera Pravil totiž: 'My-

slím že bylo by to všecko jiné
kdyby byl gen Miles velel— kam-pa- 3

byla by bývala mnohem lépe
vedena Jsem jist že on jako ve-

litel byl by v první řadě" Co se

týče brzkého vítězství to prý bylo
docíleno poněvač gen Torala od-

vaha najednou opustila Kapitán
Rebert W Dowdy jenž řídil do-

pravu v Montauk Point vyjádřil
se že ty hrůzy v táboře vylíhly se
z většího dílu v obrazotvornosti

zpravodajů kteří měli nařízeno
všecko haněti a odsuzovati Dr

Weaver z devátého pluku penn- -

sylvanskébo stěžoval si na skrbli-

ctví vlády Občané pennsylvanští
museli prý sami zakoupiti potřeby
do nemocnice Major La Garde
lékař z pravidelné armády svěd-

čil Že obdržel vše co žádal od

společnosti červeného kříže a vy-

jádřil náhled že vláda mohla prá
vě tak dobře všecky potřeby pro
nemocnice dodati Ned statek

všude se jevil ale lé-

kaři činili se co jenom síly jejich

stačily Plukovník Jacobs z ho

odboru svědčil že

lékařské potřeby zanechány byly
na lodích aa rozkaz gen Shaftera

kterýž také nařídil dopravení pou
ze 50 stana pro nemocniční účele

a pevnina Teprve gen Miles

počet ten zdvojnásobil ale jek! to

1
povědnost kteráž před námi leží?

Neobávejte se že by lid am-ric- ký

s otázkami podobnými zápasiti
nedovedl Krev anglo-sask- á

jest pro vše a krev
americká není o nic horší Nepo-zbyde-

velkostí zbabělým stra-

chem velkými se státi Proto
čelme budoucnosti s důvěrou a
odvahou jež hodnými by byly na-

šich dějin našeho poslání"
Protl-laperUllta- a-

Bostonu oaoyvano v neděli

Ív odpůrců připojení
L poj JfoTÍnfm ae proti ohni o domic polec-nos- ti

vidy hodné nkl pHzofi Spoleooit
Uto organizována pod sákoaem 1873 a
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Filipín a výsledkem bylo utvořeni

organizace jejími účelem býti má

proti kroku podobnému všemi si-

lami pracovati V provolání kteréž
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této vydáno mezi jiným se praví:
"W-K- # aiiífnm (Mtrn ialr4

koliv musí státi se buď čistí úze-
mí naieho oeb driioy býti musí v

podiaastvi Kterákoliv s obou
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