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Proč byl Deronlede propuštěn?

Před dvěma týdny byl propuštěn
z obžaloby Paul Deroulede fran-

couzský spisovatel a politik jenž

byl obžalován z buřičství Propu-

štění jeho spůsobilo nemalý roz-

ruch neboť jest známo že pomě-

ry jež ve Francii nyní panují
nejsou utěšenými a každá vzpoura
v zárodcích se potlačuje aby ne-

vypukla v mocný plamen Kdo

jest Deroulede jenž sproštěn byl
z vážné obžaloby beztrestně? Ve

válce 1870 vyznamenal se neoby
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jsou makavé tedy prozrazuje za

poměrů jinak stejných rozený
Dán jenž stojí pevně při svém

jazyku a své národnosti značně

větší idealismus než rozený Ně-

mec

Je-l- i však tomu tak pak nemů-

že to býti nikdy ničím jiným než

přehmatem a ukrutností odbývati
— jak se děje teď v dánském

Šlesviku severním — všechno

školní vyučování po německu s

výjimkou ubohých dvou hodin ná-

boženství týdně ba dokonce

soukromé vyučování v

dánském jazyku A nikdy nemů-

že se to naznačit! jinak než jako
surovost a nízkost trestati pobyt
mladíků na studiích na dánské

půdě vypověděním nevinných
nebo odnětím prá-

va rodičů Tyto prostředky mimo

to úplně se minou s výsledkem

Vzbuzuje pohoršení Že Dánové

kteří proti své vůli stali se pru-

skými poddanými necítí se Pru-

sy mučí a trýzní je vydávají je

nejmalichernějšímu vyzvědačstvf

nejnižšímu udavačství se souvisí-

cím s ním pronásledováním a

pak jsou udiveni že se tím nepro-

měňuji v nadšené obdivovatele

Pruska

Dánská kultura jest třeba že

malý jest dánský národ Bylo

by jistě nemožno uvnitř velké ně-

mecké říše ba ani v celém něme-

cky mluvícím světě odloučiti sku-

pinu dvou millionů lidí která by
měla všechny orgány samostatné

kultury od rolnictví a námořni-

ctví a živého politického zájmu až

k cennému malířství a básnictví
ale v Dánsku existuje taková kul-

tura se zvláštním rázem Možná

že není zbytečno připomenouti
Němcům co každý Dán ví že

tato země splodila hvězdáře jako
Tyge Brahe zakladatele geologie
Niels Steensen muže který na-

lezl rychlost světla Ole Roemer

a toho který odkryl elektromagne-tis- m

H C Oersted- - že konečně
as # v a

Že dánský národ národ o dvou
millionech lidí před půl stoletím
nevzdal se války za Šlesvik když
vedla k válce s německým spol-

kem — že týž národ přeď 35 lety
odvážil se hrdinného bláznovství
vzíti k vůli Šlesviku boj s dvěma

spojenými velmoemi to jistě jak- -

oli by se o tom soudilo politicky
dokázalo přátelům a nepřátelům
národa - že si nedovedl myslili
budoucnost bez tohoto vévodství

které již za pohanského dávnově

ku bylo danske výsledek po-

slední války působil jak známo
že Dánsko ztratilo nejen německé

obyvatele vévodství ale též jeho
dánské obyvatelstvo a musilo žiti

dále zmrzačeno za nej nepřízni- -

ějších pro neodvislý stát podmí
nek Král dánský byl dotud jedi- -

zákonný zeměpán Šlesviku

prohlášení pruských juristů korun-

ních po válce musilo v rozčilených

německých myslech zatlačiti vše-

chnu možnou pochybnost o tom

Severní Šlesvik tedy patří Prusku

ýhradně právem dobyvatelským

právem druhého řádu které Pru-

sko samo v míru pražském činilo

závislým na svobodném souhlasu

byvatelstva Podmínka ta byla

jak každý ví před dvaceti lety

beze všeho škrtnuta se záminkou

Že slib byl dán jenom Rakousku

které teď se vzdalo jeho vyplnění
ne obyvatelstvu jehož celý ve

řejný a soukromý život byl dotud
veden zřetelem na toto vyplnění
slibu

V letech 1848—1850 nebylo

ještě myšlénkou Šílenou aby tak

malý Btát jako Dánsko ve své

vlastnosti jako válčící moc ná-

mořní mohlo púsobiti německému

polku značné Škody a tudíž býti

nebezpečné jako odpůrce Roku

864 ovšem nebylo Dánsko oproti
'rusku a Rakousku ničím než

trpaslíkem proti dvěma obrům

ale třeba říše byla sebe menší

přece ještě dokázala svou převahu
nad oběma německými velmoemi

blokádami severoněmeckých pří
stavů a vítězstvím u Helgolandu
Ale od té doby poměry posunuly
se ještě mnohem krajněji v nepro:

spěch Dánska Zatím co říše

pozbyla dvou pětin svého malého

objemu byla založena říše něme-

cká a nestala se jen nejmocnějším

vojenským státem evropským

nýbrž i účastníkem v závodění

velmocí o dělbu Afriky a o asijské
kolonie Nelze tedy již vůbec

jmenovati Dánsko a Německo

jedním dechem jako mocnosti

aspoň ne jinak než jak se mluví

srnce a slonu jako dvou ssav- -

cích

A tu vybízí k přemýšlení Že

nicméně od r 1864 dánské oby-

vatelstvo severního Šlesviku žilo

život svůj s očima neodvratně

obrácenýma k staré vlasti Žilo

bez jakékoli myšlénky na vzpou-

ru bez jakéhokoli pokusu o ni

poslouchalo pruských zákonů

platilo pruské daně podrobilo se

všem povinnostem vyplývajícím z

jeho poměru jako dobytého náro

du a výhradně jenom bojovalo
za zachování svébo jazyka a kul

turního svazku s tím národem ku

kterému jazykově patří Čím sil

nějŠím donucovacím prostředkům
je podrobili aby přestřihli pásku
jež je ještě poutala k staré vlasti

tím tužší a nadšenější byl jeho

odpor
Nelze přirovnati poměry tyto

elsatkým Uvede-l- i někdo že

obvvatelé Elsasu isou len neradi

němečtí odpovídá a tvrdí se

německé strany vždy -- žer 1870

vzali jen zpět svůj majetek pro
tože Elsasko je stará německá

země Zde nelze nic podobného
uvésti neboť podle historie a po
dání jakož 1 podle smýšlení je a

byl severní Šlesvik dánský

Někteří z nejlepších mužů Ně-

mecka též doznali' že je to pouze
dobré lidské právo Severošlesvi- -

čanů zacbovati si dánský jazyk

mateřský Bezpečně cítili že

vláda nečiní dobře ani moudře

dovolávajíc se nejbídnějších lid-

ských pudů nevěrnosti mysli
otrocké snahy zalichotiti se u

toho kdo má moc Tito muži

dokonce připojili slova Že by ne-

bylo možní ctíti odloučené kraja-

ny kdyby cítili jinak V tom je

správný názor který ku podiva
tak velký počet německých mulů
a Žen nemůže nebo nechce pocho
pit! že věrnost k minulosti láska

k jazyka a národnosti nepřestáva-

jí býti cennými vlastnostmi
se o NeněmcO Tyto

ctnosti vlak jeví se ještě v jasněj-

ším světle vyskytnou-l- i se u dětí
malého národa nei velkého neboť

poněvadl zevní výhody vejiti v

kilrxrrí íivot ve££io národa

Znám kvítko které nám Če-

chám iest tak milé že obírali

bychom se jím neustále Ono

kvete v létě i v zimě ve dne i v

noci rozlévá vůni svou na vše

strany a čichající ku kvítku tomu

nezapomínají na účinek této vůně

dlouho velmi dlouho Nám Če-

chům jest to kvítko tak milé že

měli bychom z něho učiniti ná-

rodní květinu která byla by na-

ším symbolem v dobách dobrých
i zlých A tážeš se milý čtenáři

co jest to za kvítko? Jest to

kvítko — pomluvy! My ssajeme

její vůni plným douškem nedba-

jíce že otravujeme sebe i celé

naše okolí jedovatou aromou

neboť nám jest milé to naše ná-

rodní kvítko Kdo může nám

brániti abychom nepěstovali
kvítko pomluvy a nešířili jeho
otravnou vůni v našem okolí? Že

to jest nešlechetné pravíš můj

milý? Nechť! Vždyť zmije také
nevšímá si zda-l- i uštkne scvrklou

babku neb lepotvárnou dívku

starce neb nevinné dítko jen
když uštkne ToťůČeljejí! My

sice nejsme zmije které hledí
uštknou ti naše spolulidi naopak
my jsme velmi dobrosrdeční my

pěstujeme libovonnou květinu

jejíž vůní zpříjemňujeme svým

přátelům trudné chvíle trampot-néh- o

života

O jak krásné jest to kvítko

pomluvy! Hleď milý čtenáři!

Ty máš přítele neb známého jenž
má něco co ty nemůžeš míti on

jest nad tebou a ty nemůžeš k

němu vystoupnouti on jest bohat

ty chůd on jest šlechetný leč ty
— také Není to však Od něho

hezké že co on má nesnaží se

tobě tím vypomoci však ty bys
to také nevzal kdož ví jak si k

tomu pomohl! Že jest nad tebou

čím vyniká? Vždyť nemá ani

ducha jako ty (rozumí se prozíra-

vého) on snad se jen chlubí svý-

mi přednostmi kterými ve sku-

tečnosti ani nevyniká což ty
nečiníš Že jest bohat a ty chůd?
Nevídáno! - Ty můžeš jím býti
také Ano ty jím budeš neboť

jsi šlechetný ty miluješ vše dobré

ty miluješ květiny a kdo ty milu-

je ten nemůže býti zlý Ty jsi i

upřímným vlastencem neboť mi-

luješ naši národní květinu tu

libovonnou květinu — pomluvy!

Tvoje vlastenecká mysl tě nutí

abys šířil mezi svými známými
náš českó-americk-ý symbol proto
trháš tak nadšeně tato kvítka a

obdařujeŠ jimi své okolí aby či-

chalo vůni z květu pomluvy aby
celé to okolí kochalo se v jeho
krásách!

Ty trháš tato něžná kvítka a

rozdáváš sám odpíraje si požitek
vůně O jak jsi šlechetnýl Leč
nemohu již dále přijímati této tvé

šlechetnosti aniž bych ti navzá

iem neutrhl jedno naše národní
kvítko Hleď přijmi je a při-

čichni! Nechceš? O ty tvrdo-

šíjný! Však máš také pravdu
Bylo by to nedůsledné abys ty

jenž tak nezištně rozdával jsi kvít

ka pomluvy měl přičichnouti ku
květince jež jest tvým symbolem
Co bys také jiného vycítil z její
pelu než pomluvu — pomluvu
tvou a to byla by urážka Ty jsi
šlechetný ty rozdáváš něžná
kvítka ale přijímati je ne to ne

Byla by to urážka tobě vržená za

nejnezištněji snahu Na tobě

byla by páchána křivda kdyby ti
mělo býti podáno kvítko pomluvy
ku přičichnuti Ty jinému můžeš

je podati neboť tak činíš z lásky
k bližnímu iiný však tobě ne
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KaUý jest ictlTě xfán

navštíviti nové městské úřadovny

Northwestern dráhy 1401 a 1403
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Lešetlnský kovář
Před nSkolíka letv vydána bvlav

Praze úchvatná výpravná básefl Svato- -
iluka Čecha Leietlnsk-- y kovář" M--

eno r nl otrými tahy ponemcovánl
českých dřdin cizozemskými fabrlkan-t- y

a vřelá láska lidu českého k řeči
otců svých Leietfnský kovář vzor

pravého Čecha vzdoruje snahám
a suplatf vzdor svůj iivo

tem neboť ca ponřmčovately stoji mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Báseň psaná v slohu lehkém a přece
úchvatně rajlmavém (působila veliký
rozruch VSak ten trval na krátce!
Vláda ji skonňskovalaf Jen nřco málo

výtisku před konfiskaci rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
e přijdem vstříc přání každého milov
níka ušlechtilé četby vydali jsme ae
svol --ním spisovatele báseS tuto v

plnéu: zněni konfiskovaného vydání
A v očekáváni tom jsme se nemýlili
Během prvého roku rozebráno prvé vy
dáni skrovné ovsem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepil a doko-
nalejší úpravě a větším formátě neí
bylo prvé Báseň tvoří knihu O 88

stranách a prodáváme ji po 25ct Do
Čech se zaručením za 50c z druhého
dáni (ana kniha valně těžil) za 6ócl
dostání za hotové u
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Nabízí tento týden dvě spojené

zásoby zboží Vykoupili jsme zá-

sobu dvou velkých a pozoruhod

ných obchodů a nabízíme tento

týden zboží za báječně nízké ceny
kteréž každého překvapiti musí

Zásoby tohoto zboží pocházejí od

firmy JENKINS & JENKINS
velkoobchodníků v střižním zboží
z Chicaga a ERNEST KROPPA
obchodníka v střižním zboží a Šat

stvu v Detroit Michigan
V následujícím uvádíme pouze

jen některé druhy zboží a báječně
nízké ceny za jaké se prodává
50c hedbáví pruhované a květované

yard za 15c
7Dc~cerne a Květované neavaDi po

rd

izvu nenvADi po u a ovc
35c celovlnéné kašmíry 9c
50c celovlněné cbahiei 12c

1100 vlněné látky na Saty po 25c

Pásky a maSle si do ceny 8150 po 25c

Zeniké dívčí a ditské rukavičky bez
prstů po 5c '

Ženské hedvábné rukavičky po 15c

Šátky bílé barevným okolkem p
2 centech

Šátky z indického lswnu po 5c
Hedvábné závoje černé a Jiných barev

10c yard
Dívčí a dětské černé punčochy 2c

Ženské dírčí a dčtské punčochy 6c
Dívčí černé bnědé a modré punčochy

3i centu

Vyšívané kraječky a vložky lic yard
NellenM vyšívání na nalntoocks jack

oneu a cambricu 6ic yard
Torchontké kraječky a vložky %{ yard
Orientálské a Jiné importované krajky

fyc yard
Dčtiké krajkové bonýtky 15c

Ženské dívčí a dčtské ipodní prádlo 5c
Pěkné ženské hedvábím vroubené

spodní prádlo tc
Dokonale ptilensict letni snerovačky

19 centu

NeJpěknělSÍ sočrova7ky i francoutké
bo šalinu a ] 3Uc

1200 hlazené rukavičky 69c
Pomačkané aneb sebe nepatrněji po

mazsné rukavičky 89

Mužské letní spodní prádlo 15c
Mužské prané bílé košile 59c
Bavlněné challies ceny 5c yarJ po 11"
Bílé lilky kostkované neb pruhové

ceny 10c po 8ic
Všechna kalika reny až do 7 Je po 2c
36 palcové perkály světlé neb tmavé

po 6i
Nové jarní Uwny po 3(
Zbytky ailkolinb i továrny po 2Jc

NiJlepSÍ musellny ceny až 12Jc po 44c
Nebílené museliny viech drubft po2)c
Těžké křížové lilky na kosilo 6c
Olejová plátna na stul 8}

Zbytky Orfranlino lawofi adimit&3TC
Krajkové saclony obyčejné ceny $100

ca pár po 15c kus
Záclony prodávané po 2 00 nyní 89c
bkvostné ciclony krajkové ceny až do

lS0069c
Záclony do dveří ceny ai 12 50 po

13 98

Těžké lněné nebílené obraty yard 15c

Zbývající Červené obraty yard 9c
Bufikovlté a křížové látky na ručníky

lc vard
Torecké látky na ručníky ceny do 50c

do7Jc
Všechny 23 a 85c červené ubrusy po

19 eoateca

rch 16 a DcrIia cl

čejnou udatností byl zajat a jen
lstí unikl ze zajetí Po té sloužil

ještě dalších šest roků ve vojsku
francouzském načež se věnoval

spisovatelství a od roku 1882

úplně politice On založil vlaste-

neckou ligu která hlásala odvetu

Německu za utrpěnou porážku
Konečně v letech osmdesátých

přilnul k Boulangerovi jemuž

zjednal vydatnou podporu této

vlastenecké ligy Hrdinné čin

jeho ve válce německo-francouzsk- é

získaly mu mnoho přátel kteří

nyní v době jeho zatčení uvedli

je v živou paměť a tím získali pro
něho porotce Zprávy o tom do-

chází následovní:

Generál Hervé člen nejvyššího

vojenského soudu stařeček dvaa

šedesátiletý vypovídá ve prospěch
obžalovaného následovně: "Upo
mínky na Derouleda jsou mi tak

drahé a v duších všech tak mocný
ohlas vzbuzující že jest mi věru
radostí sděliti je s vámi tak jak

jsem je až doposud v srdci choval

Bylo to v roce 1870 po bitvě u

roeschwillern Naši vojáci byli
v nepopsatelné náladě duševní a

zmalátnělí na těle Velel jsem
tenkrát hrstce zuavů Na pocho-d- ě

isme potkali sbor mobilních

gard bez zbraně když se tu De-

roulede přede mnou objevil:

'Dejte mi pušku pravil mi půjdu
vámi chcete-li!- " Co se mne

osobně týkalo přijal jsem jej s

nadšením moji staří zuavové jej
uvítali s úctou a obdivem

Několik dnů na to zpozoroval
a t t

jsem na Dojisti vennovsKy vozík
něhož starší dáma a mladík

skoro ještě dítě vystoupili Byla
to matka obžalovaného a jeho
mladší bratr Ondřej

"Můj starší syn je u vás" oslo

vila mne hrdinní matka "přivezla

jsem varn mladsino na DOjisie
Škoda že nemám než tvtodva 1"

Po krátkém umlknutí a za hro
bového ticha pokračoval generál:
"Deroulede zasluhuje jméno lva

mezi chrabrými Jednoho dne

byl střelen do prsou — neviděl

jsem ho od onoho času až jsem

byl později zpraven že žije s

matkoa v Poissy Navštívil jsem

jej — byla to nejkrásnější pouť
mého života V malém domku

jsem se sešel s obžalovaným kdež

jej milující máť a lehce raněný
bratr ošetřovali Světnička

které ležel mi připadala jako
stánek mateřské a bratrské lásky

svatyně vlastenectví !" '
Jednoduchá tato slova měla na

obecenstvo nevypsatelný účinek—

náhle ale vše utichlo svědek vy

povídal dále:

"Víte nyní proč jsem se stal

přítelem Derouleda a jak se svatý

přátelství svazek na bojišti utužil

je politikem a dostoupil politické
výše kterou svým vzděláním s

svou obezřelostí v plné míře za

sloužil — já politikem nejsem

nepřestanu ale nikdy býti jeho
přítelem!"

Kdybychom jednou opět musili

proti nepříteli vybídl bych k tomu

i Derouleda a řekl bych mu

"Vemte polnicí Deroulede! Utvr- -

zte tak důvěru zviklanou a u nás
vůči vojsku rozrušenou úklady
jež jsou proti nám namířeny — a

v před!" O věřte pánové že

nemůžete dopustiti by nad naším

národním svolavatelam do zbraně

francouzský soud ortel pronesli

Výsledek takového svědectví

byl zjevný neboť všichni porotě
prohlásili se rozhodně pro nevinu

obžalovaného vzdor tomu že tento

přiznal se k činu a vyjádřil se že

▼ tom smyslu bude pracovali dále!

y Wasb přijel v

oátek parník Italy se 300 havíři

z Klondiku Přivezli si za 1500

000 zlatého prášku a za #500000
bankovních píuklxek jako vý
aledek přičinění letošního jara

Krev e znečisti zanedbáním ja
ter a žaludku Dr Augusta Koe

nisa Hamburské Kapky regulují
olaledfcea toho se krev vyčistí
Vc vlčci VLinicb ta 50 centů li
ter ti i--

Hoyne Ave Chicago III

jyyyy
Cechové a jejich zápas

o samosprávu
Nákladem Pok Záp vydána byla v

brožurce přednáška pod vSe uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal-d- a

pro literární klub Astorovy knihov-

ny v New Yorku a upravil pak pro mě-

síčník Midland Monthly Tentočeský1

překlad přednášky tvoří broíůrku 40

stránek obsahující vyobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko-

menského a Josefa Jungmana Cena

pouze 10ctřcba v kolkách Dva sešity
wMcníku Midland Monthly obsahu-jí-cí

tutéž předuáSku v angličině ta
5ct& Pokrok ZrSpndu

Ouiaha Jlob

Dr ČEPELKA

v Čechách promovaný

i tiuíený

ORDINUJE

V ČESKÉ LĚKÍKNŽ

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE MEH RAŠKA

Veiker předpisy lékařská vyho--
tovujl sevtéto lékárně s právní a

V Uch léťebnicb prostředki gr tř K

i v

ZVLÁŠTNÍ VÝLETNÍ CENY

Jedno Jedno

jízdné jízdné

Plus Plns

$200 $200

ZA

cestu tam ix zpét
DO

DENVER Colo Springs
PUEBLO Glenwood Spgs
OGDEN a SALT LAKE

od 2$-- - řervna do ítrvence řpp

PodrobnSJil správy v mistk ářadovnt
1301 FARNAM ULICE OMAHA

2ĚjjTheBig4
1 Diiie & Colnmoia inlátiCíy nl:y1m
sou nejlepftiini apuhuiil olilu

n Kepřeionatelní jetÉTt slnDaOTuS

anpoH vám H viiw semeno Julelovcbo nefll
katd jlny stroj s aakiaane jo eeisti

III- - A & T rolnické a tažné parní stroje
Jaoa nojlehtimi a nejpevnjimi oarviU

IV A & T řezací troje teff
dhvl ku stavební aolcbodol potfobi

Vurábinu

Aultman & Tavlor
Machinery Co

Mansfield Ohio

to U$tm hXi%n

HOLD THE

a
Ul

RZC3RCO

CEO-UOEE-
nE

f II MUlMSwaiCkaaw

# i

to afl oTam éritspsctlas

"tsw fkas taká
ULVaU U

wfs CMxat

"7 ll±t XTttči Toa

v tomto národe zcela nova veaa

archeologie byla založena a se

vyvinula Mimo to podnes není

v Německu místa kde by dovedli

říditi mlékařství nebo pomalovati
kus porcelánu nebo zavázati kni
hu jako v Dánsku

Zachrání dítky
Chamberlain'8 Coueh Bemedy za

chránila tisíce dítek záškrtem trpících
Lék tento nemá aobě rovného v pHpa"
dech nastuzenin aneb modrého kašle

Adresář spolkft
Česko-Slo-v Džlnlcké Podpor Jednoty

pro siveroií padni fUty:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk-a

a obě Dakoty

Hlavní Jednota v MoDtřomery Mlnn
nrihtfvá iW ich&ze kaidou 4 sobotu v tntaicl v
lni r V BlaDKa o a o večer y eurapmiHna
J Nentavai veikmajemniK r v Bianea
Velkoúietnik Jot E rokol Velkopokladnlk
Joael Marutka

1 1 v Montgomerj Mina

odhfri své acháte kalnou etvrtnu neděli ▼

meaícl ťreaseaa rr & oianei iajemn'K
Pr Mixa Útetoík Jo E BokoL Pokladník
Toinii Ilarel

C II M ladočech v Le fcueur Center

Minnesota

oáhfri ív nrh&te katdou t nedřít v mísící
ínl IOOK ťředteda Jakub Kreník tajemník
V ŘtÍDán Lexlnřton Minu Acetnfk Jan Bi
cek pokladník Vac Kraia

t III v SU faul Mlnn

oňhivi nvé schftze katdou 3 Mtolu v mtelcl
ťtedxeda Jan Bednit tajemník t rank Bkok
6A3 West 7th Hu tbrtalk Kra DL bělka 1 Col- -

born su BU faul Minn

Karel Martiček BoroTukjV t IT

Minaeapolls Mina

orihf tí tri scb&se kaldou 4 nedíll v m&sicl v
ínl í Til cnrner o' Wa blncUm & Cedar ave

Ho PltHlneda Jan Bvllák taj August Menrtl
1411 Pt Ho pokl Joael rusuitii aeetnik rr
BviUk 2Ul-3- !4 Bt

Č T v Koré Praze Mlnn

nrihtvi mwé arh&ie kadon 4 nrdfll v mhle
ptodeda Volta Cbalupak laj PJ Norot-n- i

Acetnfk Varlav ťowl pokladník Jakub
BToboda New ťraf ue Mlnn

Komenský TI v Hajward
Minnesota

odbfrá nri scn&w t nertfll r mMrl Preds
Jos PelL doaoroa Jna ťunfar taj K Ponfár
GlťtiTlIle Mlnn stotatk J Kučera poklad
líaUJ Betu Uakland Mina

Karel Telikj é Til v Keré Třeboni

MianesoU
oHbf rá it sehtia kaldoa 4 nedili r mWcl
fredaeasjaa Klein poaiaania jwn kotj
4'řtník Jan Flllpek tajemník Jan Jindra
Kllkeney i sueur uo Minu

t TIII Boraost Owatoaaa Mlnn

odbfri ít4 ach&M kaldoa L aedtll v mMel v

dni C B P % Předseda V Martinek tajen
Dik Antoš J VaBuus sfetaík Karel Klnf
bofer pokladník Josef A Btraaský Owatoana
MIbbu

Č IX Česká Konina lUtjci 4UU

v Plae aty MiisesoU

pfedaed Antoa Pivek mtatnpredaMM Jsa
W LoTfík tajeainlk Jo Bartui b a Herou
Mlnn ietník Leapold Habermao pokladaik
rraat Pirek

t X ČeefcMioTia v OUrU Klan
Přwtaeda Karel Koho a(strfedds Mat

PetrKk s tajemalk Frant w htcs nos m
o na Mina Vtaík BedHck Koetk kklaď
aik Václav O Ptovbsrt

Cekle l XL V So Otuka Kek

Odbývá kaMf drskf Ctvnck v sM
f am Bodla vUt v ata! J Ktmukjha Ptad
sada Váf ajdř tajmolk Jsa Kousky aa
a Q U aectaia Jaa Hajal pokl i Kouč

XII Chratía v KUHoe Wb

odbfvásv aektw k4n Hi moiw v s
--ít! bo4ia voa IrwVsi" I- -rk M
f~~r UJ Jos fc k Jkdvaaaci

sa t~mi i i lf%Uak s


