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vence je také onen' kterýž týká
se práce dětí Dle zákona tohoto
dětí pod čtrnáctým rokem věku

nesmějí býti zaměstnávány v továr-

nách neb obchodech leč o prázd-
ninách a to ještě jenom tenkráte
když v roce před tím nejméně po
dvacet týdnů chodily do školy kde

anglické řeči se vyučuje Dítky
pod 10 rokem věku vůbec nesmějí
býti 'zaměstnávány v továrnách a
obchodech — Jiný zákon kterýž
má značnější důležitost nařizuje
že domy čtyři neb více poschodí
vysokémusejí býti opatřeny želez-

nými záchrannými žebříky v pádu
ohně a výstupky pod okny
— "Fusion" držela v Nebrasce

nejpevněji a nejdéle avšak začíná
se již také rozkližovati V Kearney
pořádali bývalí členové farmářské
alliance a zásadní populisté ze
střední a západní části státu veli-

kou schůzi v pátek a rozhodně
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pouze poa uusicem Kieriicaiismu

kterýž je dle Národa-Katolík- a ta- -

kovým dobrodiním pro lidstvo

Že chtěli zůstati věrnými syny
církve dokázali odesláním pamět
ního spisu papeži Lvu XIII
němž vyličovali skutečné poměry
na Filipínách a žalovali na řehol- -

niky že jen proto vyhlašují je za
nezralé pro světské kněžstvo aby
mohli lid libovolně vyssávati a těm

nejhorŠím nepravostem se oddá
vali Za těchto poměrů je to
ovšem zcela přirozeno že Ameri
čané rozvádějí církev od státu
kdekoli se usadí Klerikalismus

qa Kubě nebylo mnoho blabodár--

nější Sám ý biskup
Chapelle jenž poslán byl pape
žem na ostrov prohlásil Že byl
velmi zklamán chováním se du-

chovenstva Koraná v tomto
ohledu náleží však Porto Ricu
kde od nepamětných dob klerika
lismus byl u vesla a knčží starali
se o vychování lidu Dělali to tak
svědomitě že dnes ani čtvrtina

obyvatelstva neumí Čistí ani psáti
za to lidnatost vzrůstala a po-

tomstvo kněžské ie tak četné že

maji tam pro ně zvláštní název

Tyto věci zjištěny byly příručím
generálním poštmistrem Heathem

při jeho návštěvě na Porto Ricu a

americký kněz Sherman jenž na
ostrov odebral se za poloúřadním
posláním přikryl pouze chování

svých spolubratři milosrdnou rouš-

kou mlčení Tak vypadá to v ze

mích : do nichž ten hrozný libera
lismus dosud nevnikl Naše vláda

prokázala novým poddaným ne
ocenitelnou službu že vychová-
ní jejich vzala z péče velebných
otců

Rozklad popolismo

Dnešní nepopiratelný úpadek
strany populistické započal když
r 1896 přijala Bryana na svůj
lístek a spokojila se pouze s kan
didátem místopresidenství v oso
bě Thomase Watsona z Georgie
Zásadní populisté odchovanci to
farmářské alliance hned tenkráte
neviděli v tomto podivném bratříč
kování ničeho dobrého a než kam-

paň se skončila Watson připravil
svému kollegovi na lístku mnohou

trpkou í chvilku

Dlužno pamatóvati že strana

populistická objevila se na politi
ckém kolbišti jako strana čistě
reformní Na západě vedla sice

boj proti straně republikánské
ale na jihu s toutéž neb ještě
větší rozhodností potírala demo

kraty A najednou populisté
tamní měli zapomenout! na všecku
minulost a nadcbnouti še pro kan
didáta demokratického Takové

přemety jsou věcí docela snadnou

politických kramářů u nichž
cílem veškerých snah je úřad ale

massy voličů u nichž zásada roz

hoduje těžko jim porozumí Z

poslední volby národní vyšly pou
bé trosky strany populistické Ve

státech kde "fusion" zvítězila

dostalo se sice úřadů několika

předákům ale celek byl zklamán

Nejpevněji držela "nesvatá allian

ce ódou stran v rxeorasce do
mově Bryanově avšak i zde konec

její nadchází Není totiž spoko-

jena žádná strana Demokraté

říkají že se populistům dostalo
více míst volitelných a proto že

jim nalezl opet ta menši kořist--

Populisté domnívají se opět že

při celém "handli" byli hanebně

napáleni a slibují že do neidelší

smrti nedají se chytit na takovou

vějičku
5 -

První a skutečně ostrou ránu

vypálili proti svým bývalým spo
jencům na veliké schůzi ▼ Kear

ney kdež shromáždili se z celé

západní a střední části státu Vý
sledkem úrad bylo dlouhé provo--

ání jež sloužiti může 1 republiká
nům za výtečný kampanní argu
ment - S nynější administrací
zacházeno je tu bez rukaviček a

jímají oni prý ani nevydrží mezi
sebou nikoho kdo za lístky chtěl
bv olatit Dokonce iezdili na
zvláštních vlacích a měli volné

lístky i pro spací vozy Populi- -

visté vždycky slibovali že zbaví
stát zbytečných úíadníků ale fu

sionáři nepropustili ani jediného
darmožrouta ačkoli měli k tomu
všecku příležitost Železniční ko-

misi věnována je zvláště vřelá

vzpomínka To prý je ten "nej
větší švindl" našeho věku a úřad

olejního inspektora
"
není ó hic

lepší Populisté v Kearney při
znali se ovšem odkud vzalo se to

spravedlivé rozhořčení proti dří--

vějším spojencům Praví totiž v

provolání na jednom místě: "Po
pulistúm slíbeno bylo dobré ovoce
pomohou-l- i pěstiti strom fůse ale

byli hanebně oklamáni úrodou

Kterouž sklízí" lim na sebe po-

vídají že už nějak by si to se zá
sadou vyřídili kdyby dostalo se

jim něčeho pro utišení svědomí

Spor o politickou kořist rozštěpil
také fusionáře v okresu Douglas
Zde je zajímavo hlavně to že obě

strany asi stejně se nabažili allian-

ce Demokraté utvořili si svoji
vlastní neodvislou organisaci a

populisté na indignační schůzi v

sobotu týden pořádané také ulevi-

li svým citům

Toto jsou pouze příčiny místní
namítne někdo avšak tu pamato-
vali třeba že v jiných státech za-

počal úpadek dříve nežli v Neb-rasc- e

a kde nedošlo k tahanici o

úřady — následkem neúspěchu
fůse tam rozhodovaly příčiny a

pohnutky mnohem hlubší Někteří

populisté jako Peffer

prohlásili upřímně Že k populi
stické straně přilákala je hlavně
otázka měny a nyní když seznali
že se mýlili neviděli proč déle

ještě by tam setrvávali Příčinu
zvláště pozoruhodnou udal však

známý jibo-dakots- ký populista
Loucks jenž vrátil se též do stra
ny republikánské rromásil" na
státním republikánském sjezdu
Aberdeen: "Promarníte několik
let a značně majetku nežli sezná
te že ničeho nepořídíte v rámci
tak zvaných reformních stran-- —-

Reformní strana přivábí totiž

vždycky různé opraváře a poně
vadž každý reformoval by švě

jiným způsobem nemohou se
sbodnouti a stále více se drobí a

oslabují
Zásadní populisté se sice opět

probouzejí ale súčastní-l- i se příští
národní volby bude to asi jejich
labutí zpěv Osudným je pro ně
že ztratili důvěru Spolkem
demokraty přiznali nepřímo že
běží jim hlavně o úřady a to ne
mohou jim zapomenouti původní
Členové farmářské alliance a stra
ny lidu

Zprávy osobni

Pan Louis Jiran z Alliance
Nebr navštívil nás minulou sobo

tu Přijel se podívat do Omaby
a zdrží se nepochybně až do čtvr

tého července Sdělil nám že za

náší se úmyslem přesídlili se sem
a navštěvován skoiu obcnodni
Seznali jsme ▼ něm bystrého s

uvědomělého mladého muže kte

rýž dojista před sebou má dobrou

budoucnost

— Pan F B Matlach učitel

Colfax County přijel se podívat
na Omahu minulou sobotu a měli

isme potěšení jeho návštěvy Pan

Matlach jest vzdělaný a po pokro
ku toužící mladý muž výtečných

schopností a hledíme vstříc době

kdy bude jedním z vynikajících
Čechů našeho státu Pan Matlach

važuje právě o tom zdali práv--

nictví neposkytovalo by mu lepší
budoucnost než učitelství a nepře
kvapilo by náv kdyby vzdělání

své dokončil studiemi právnický
mi

— Pan F H Svoboda chvalně

Prague byl v sobota v Omaze za
obchodními záležitostmi Prague

jest České městečko s českou sprá-
vou a proto hledí též k torno aby
dítky ve škole vyučovány byly ja
zyka českému kterémuž přání pan
Svcboda ochotni vyhovuje Ob

jednal st v knihkupectví Pokroku

Západu mluvnice pro tři různé

třídy rostlinopis silozpyt a jiné
spisy Školní Pro svou vlastní
knihovnu zakoupil si též různé

knihy a sice anglický spis The

Hiatory 01 Bohemian Literatuře
o némz jsme nedávno se zzmnui
že tiskem vyšel sebrané ' spisy
Karoliay Sté tli a některé jíaé spi

sy ran rnSitei svoDooa steaaje
patrni vývin nslf lilerztory a odr- -
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Ohlášky

v i

tobulíci palec íaime 75 centft za třikrál Za
Aznt ohlášení blahopřáni úmrtí jiná litá- -

1100 tři palce za kaidé oveřejniniSe lu li proto přiloží objednávce tolik
nanéz lalr velkou ohíiULu mitl ai nřele Canv
hlálek na delií dobuoznámi se echotui na
požádáni

Zaallky peaez
jsou nejbeipeíoíllí kdyi koupi na poltí
eb expressu "Money Order" a %fi nám ta
zaile Tát v registrovaném doplae aneb

bankovní jest zásilka Jista Kdo
chce platltl "oheckem" na bank nechť katle
86 centa více proto ie tolik mutime platit

banku za kolekci aneb af koupí aminku
(draft) na Omanu Chicago neb New fork Ra
míst drebnfch penis plijmeme tss i - a
akcentové kolky Váechny zásilky nechfjtou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tek-

lo :

Pokrok Západu
Omaha neb

Omaha Nebr 4 cerťce 1899

Od nastolení republikánského

presidenta byla zvýšena mzda více

než 3000000 dělníků následkem

čehož dostávají asi o dva miliony
dolarů denně více nežli za doby
posledního národohospodářského

úpadku Argument tento úplně

postačí republikánské straně pro

příští volby

JIHLE ANARCHISTI A SOCIALISTI

mají přece jenom pravdu že není

to na světě dobře roztříděno
rozděleno Carevna ruská si přála
tak velmi mnoho mužského po
tomka ale dostala zase holku

kdežto tamhle v Indianě manželka

jednoho konduktora měla stejnou
dobou trojčata a samé hochy

bTRYČKOVE SE MNOZL lEĎ SE

objevil ▼ Pokroku také "náš

strýček Není to sice náš Uncle

Sam avšak rozumuje o něm a dle

vseno pououa se nim ze není na

pravé cestě Tak dalece jak my
víme Uncle Sam nemá ani po

myšlení na to aby na Filipínách
přinášel obětě Rusku a jeho zá

jmům byť i tradicionelní politika
Ruska byla nám vždy přátelskou
za nynější aoDy veie vítr zcela

jiný kterýž Rusku nevěstí nic do

brého

řOvRMOVÁNÍ ŽE Y NÁRODNÍ PO

kladně jeví se schodek téměř de-

vadesáti milionů dolarů je velmi

dětinské Každý ví proč je to

Spojené Státy prodělaly válku za

kterou zodpovědní jsou hlavně ti

kdož na tento schodek s největším

gustem ukazují Během války
zbohatnou snad někteří jednotliv
ci ale žádná země a žádný národ

nezíská Ve Spojených Státech

nebvlo jinak Vilka stála až do

tud asi 1230000000 a nebýtí
toho jevil by se v pokladně pře

bytek dobrých dvaceti milionů do-

larů

Dle všech známek provádí se

Manile censura horší nežli ruská

a co jest zajímá vo že časopisy

podporující imperialistickou poli
tiku se proti tomu ani neozývají
To jest zcela přirozeno S rozpí
navostí a militerismem musí jiti
ruka ▼ ruce též í censura Je to

sic zastaralé zařízení despotické
za něž se stydí již i země kteréž

mají aspofi na oko vládu ústavní

ale ▼ té nejpokročileji! a nejsvo

bodnejsi zemi na světě jak jsme
zvykli Spojené Státy nazývati na

lezl se velká cist národa jestli ne

vlčina která proti censuře se ani

neozývá Podivno a zajímavo ale

pravda

Jednu skutecke blahodárnou se
formo zanesou Američané do no-

vých osad Odloučení církve od

státu poíinalo každý národ o

staletí ku předa a to stalo se již
na Kubi a Porto Ricu a sune se

fcií aa Filipinich V této nej

Tlili državě Strýčka Sama je

tsťku takového zvláště zapotřebí
Ta ta Lírtkkou skutečností ie

xra zirilená r 1896 Drem

r i" a a pozici opít Ajuinal- -

C - t!r:ii ca pnmlan ítzfi
L J_l:_ri To vysTÍj=e
C 2 i ("rclra rrrrzx crkání? po--

Guvernér Poynter zaujal již
residenci státem pro něho zakou-

penou t: íí'
Člen nejvýššího soudu stát-

ního Harrisoc oznámil že ne-

hodlá se ucházeti o zuovunavrženf
Při té příležitosti vyjádřil naději
že republikáni navrhnou a zvolí

nějakého dobrého člověka

- Guvernér Poynter vydal pro-
volání jímž vyzývá" občanstvo ku
okázalému přivítání prvního pluku
nebrasského Aby si nikde ne-roz- lil

ocet nezmifiuje se guvernér
o slavnosti omažské ani lincoln- -

ské

— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vázací provázek
pumpy větrníky vozy kočáry
vše co k hospodářství se potřebu
je Krajané učiní dobře když se
u něho přihlásí než budou jinde
chtít koupiti dt75tf
— Tři míle severně od Dodge

zemřela ve čtvrtek 22 červn
manželka pana Václava Krajíčka
jež po 28 roků v této zemi Žila

Byla pochována na katolický hřbi
tov Narodila se v léčbách asi
před padesáti léty

Na farmě J G Mulloyepět
mil západně od Fremontu 2iletý
syn majitelův Hugh cídil v sobo
tu "nenabitou" ručnici Když
dotkl se péra rána z ní vyšla
celý náboj vnikl mu do levé strany
těla '

Mladý muž zemřel asi za
hodinu

— Do Alliance přistěhován
byla z Hetningford radnice okresu
Box Butte po železnici Jest to
budova dvoupatrová 34x38 sto

pách a ze vzdálenosti 20 mil byla
bezpečně převezena Je to snad

první případ aby celé stavení této
velikosti cestovalo po dráze

— Poštmistr ze Sparr nám

sděluje že jeho jméno nebylo
onehdy správně udáno a že nazývá
se Josef F Holčapek Kdyby
nám to byl sdělil hned byli by-

chom to věděli My vzali jméno

jeho jak jsme je nalezli ve zprávě
telegrafické
— - V sobotu 22 července zkou

šeni budou vojenskou komisí 1

Lincoln aostojnici zvoleni v po
slední době ve státní milici Jsou
mezi nimi též dva Češi a sice ka

pitán Fred Vilda ze setniny B

nepřidělené a první poručík Jos
E Smatlan ze setniny Kdruhého

pluku
— Schuylerský krajan M- - J

Hejtmánek přičinlivý to muž s

otec rodiny uznán byl za choro- -

myslného a dopraven do soukro
mého ústavu v Council Bluffs 1

léčení Trpěl utkvělou myšlénkou
že nepřátelé jej pronásleduji a v
okamžicích takových i jiné lidi
ohrožoval Je naděje že se po
zdraví
— W S Cole jenž souzen byl

v Bloomington pro domněle úča

stenství na zavraždění zámožného

farmáře Filipa Kreichbauma a

prosince loňského roku uznán byl

porotou nevinným Po prohlášení
nálezu poroty obžalovaný vyskočil
se židle zvoiav: "siava bonu ' a

tiskl ruce porotcům obhájcům a
vůbec všem přítomným Pro
vražda Kreichbaumovu pyká tedy
jedině Jesse Tooman jenž se při
znal že osudnou ránu vypálil
avšak tvrdilže Cole vraždu sosno- -

vaL

— Okres Cuming bude přece

jenom zastoupen na výstavě omaž

ské a to přes protest obchodníků
hlavně veWest Point kteří tvrdili
že jim výstava hned loni značně

ublížila a letos že bude se to opa
kovati Okresní rada v poslední
své schůzi povolila I300 Franku
Petersonovi z Bancroít na uspořá
dání výstavky plodin a výrobků
okresu Cuming Josef Jerman
Clen největsi obcnodni nrmy ve

West Point odvolal se z tohoto
rozhodnutí ježto však distriktní
soud zasedati bude až v říjnu
Peterson výstavku uspořádá
— Na prvního července vstou

pil v platnost zákon jímž dohled
nad pojišťujícími společnostmi
vzat byl z prívomoci státního
auditora a svěřen zvláštnímu ko
misařL Auditor Cornell jenž se

tak vyznamenal ždímáním pojišťo-
vacích společností zdráhá se však

vydatí knihy a sice na radu gene
rálního náviadního dle jehož ná-

hledu zákon je "slabý na někte-

rých místech" II osejí zde asi
zakročili soudy Guvernér darazně

vyzval Cornelia aby knihy poji-

šťovacího odboru vydaL ale audi-

tor e -

patrni domnívá ' ie jest
ciaem knihy drií dile

zen a životopisu českých mužů a
žen národní práce XIX století
Nákladem Jos R Vilímka v Praze
Právě vyšlý sešit 13 přináší po-

dobizny sochařů Maudra Seidana

Čapka Wildta právníků dra Brá-f- a

Jeřábka Havelky Heyrovské-h- o

Havlíčka malířů K Svobody
E K Lišky P Maixnera filologů
Kvíčalyj Vyhnise Kotta Košuta

starých našich patriarchů Klicpe-r- y

Tyla a Rubeše a celou ještě
řádu podobizen ve vzorném pro
vedení a vkusném uměleckém vy--i
Zdobení NároHnf Alhnm
v seš po 40 kri a přibývá jím naší
literatuře zajímavé a důležité dílo
které by měl odbírati každý komu
poměry jen poněkud to dovolují

Zprávy spolkové

j fábop Seb á

odbývá schůzi ve čtvrtek dne 13
července Všichni bratří jsou žá-

dáni by se jistě dostavili an před- -

jiuuui
A F Novák taj

Tábor Nebraska ě 4771 M W A

Zítra ve středu večer určitě v
8 hodin odbývá se schůze v síni
p J W Hrocha Přítomnost
všech sousedů zvláště těch kteří
dosud se nevyrovnali jest nutná

J F Přibyl klerk

Podp Sokol Trrš l J

odbývá mimořádnou schůzi ve
čtvrtek večer v 8 hodin 6 červen-
ce Všichni bratří jsou žádáni

by se do schůze dostavili

Jan Chleborád V F Kuacl

výbor

líáj lily i 9W C

bude odbývati mimořádnou schůzi
ve čtvrtek v 8 hodin večer dne 6
července Všechny členkyně nechť
se dostaví Mary Samec taj

Velmi nízké levné jízdné
Do Richmondu Virginia a na-

zpět po Northwestern dráze

Lístky na prodej 10 11 a 12
července platné k návratu do 15

srpna O seznam dráh po kte-

rých se jeti může a další zprávy
obraťte se na Northwestern City
office 1401 a 1403 Farnam St
Omaha 83x2

LOS ANGELES CAL

2ST

KONVENCE ir— 14 ČERVCE

Lfitky na prodej od 25 řervna do 8
července platné k návratu do 4 zíti O
mfito ve iDacfch vozfcb a blI2šf znrávv
hlaste se

v městské nřsdovBÍ
Telefon 816 1302 Farnam oL Omaha

Ifotol o liiústa Prahy

[Fraerae XZotal]
v Praze v Omate ij a William ul

Jett lépe neZ kdy dříve zařízen a při-
praven ku poaluze ct bostům

Čisté a pohodlné pokoje a chutná i do-
bře prígravená strava pro ceitujfcí a

Omahy jakož i pro Itra-í-ky

'
Plteňské pivo stále na řepu

Znamenité Omaba Brewina Au'n pivo
a finé nápoje jakož i nejlepii doutníky
vidy vbojnézisobé
K návitívi co nejuctivěji zve

i Toset 3QapetIco
MAJITEL

X
VHISUEY
DISTIIXCOANO

DOTTLED AT THE

iiiT7S?-a::- 3

%m DlSTILLEÍcY

CUARANTCIO

PURITY —
5TRENCTH ANp

F LAVOR

K dostání V lékárnách batelb-f- c a
vUck aaáaaýcli obchodacb

tteint fobchodnn kajihv tatir Lede- - '
ra Josmaala áeuai fcaiky a iiateV

odsoudili další spojení s demokra

ty jež bylo prý reformní straně

jvuuv anvuui v vuauuv a V

klamaci praví se na jednom místě
"Situace vyžaduje aby populisté
kteří milují více zásady nežli úřa-

dy navrhovali pouze přímé popu-
listické kandidáty a hlasovali pro
ně vystříhajíce se spojení s

jinou stranou jako
moru Tohle zní zajisté zcela
srozumitelně Na schůzi pouka-
zováno bylo též na zlořády ve
státní správě na přijímání jízdních
lístků od železnic a hlavně na od-

halené zlodějství v úřadovně audi-

torově

Výstava Vétší Ameriky

Otevření výstavy minulou sobo
tu odbýváno bylo způsobem oká-

zalým Průvod v hlavních ulicích
v obchodní části města byl maleb-

ný a sestával ze dvou divisí
První divisi čelila Četa policistů
pak následoval maršál se svým
štábem kapela druhý pluk neb-rass- ké

národní gardy Thurston
Rifles č 2 jízdecká četa A ka

pela první nebrasský dobrovolni- -

cký pluk pěší třetí nebrasský
dobrovolnický pluk pěší kapela
kadeti vyšší školyj kapela kočáry
Druhé divisi čelil maršál se svým
štábem pak následovaly unifor-

mované vycvičené čety a bratrské
spolky — V auditorium na výsta-
višti byl proveden pěkný program
sestávající z několika skladeb hu
debních jež přednesla proslavená
Gotfrey-ov- a anglická námořní
kapela dále ze zahajovací řeči

předsedy řiditelstva výstavního
George L Millera ze slavnostní
řeči guvernéra Poyntera a spolko-
vého senátora Haywarda a Chas
Mandersona

V budově kde budou výstavky
amerických kolonií vystaveno jest
též asi 600 druhů různého ptactva
z ostrovů Filipinských jež náleží
minnesotské universitě

Společnost místních kapitalistů
koupila 50000 výstavních vstu
penek za něž zaplatila 1 10 000
botově Tatáž společnost kou
pila před 14 dny 10000 výstav
nich lístků za £4000

1

#

Včera ráno přijel na výstavu
generální poštmistr Charles Emery
Smith provázen jsa generálem
oe Wheelerem jenž byl hlavním
řečníkem včerejšího "dne Sant

Vstupné na výstavu obnáší 50
cttt avšak řiditelstvo rozhodlo se
že po šesté hodině večer vstapné
bude obnášen pouze 25 ct jakož
v neděli po celý den Hlavní

budovy budou uzavřeny každý den

9 hodin Večer

Návštěva obe cťstva v první den
otevření výstavy byla slušná neboť
navštívilo celkem výstava více než

7000 lidí vzdor tomu že není
ještě vše dohotovené jak mělo

býti Nejvíce ovšem bylo živo na

Midway kam hrnuly se zástupy
lidí aby spatřili atrakce nastávají
cí výstavy Leč ani zde nebylo
vše dohotoveno ač podnikatelé
činí seč mohou aby v nejbližšícb
dnech bylo vše dohotoveno

zvěřinec jest již opra-
ven a navštivovatelé mohou se

přesvědčit! o výborné vycvičeností
četných dravých zvířat jel se zde
nalézají

Mim aa afctadS velké sanoiatví spi
e ailMvevck postřufch mm váecb
aoiaých obor Divadel ! splav zn-u- m

viectmv Jel jaoai k doctiai v rfts
fek aMrUekv PiSt metmmm m

též vrženo pronikavé a tfoUhlivitnkm Kdhel obecné kol
světlo na některé stinné praktiky
pánů tusionara zajímavé je vy
světlení proč téměř všecky popu
ístické časopisy staly se orgány
fůse Byly k torna jednoduše

přinuceny a to způsobem za kte-

rýž nemusel by se hanbiti ani
nebožtík Stambulov - Proti časo-

pisu kterýž odvážil se kíitisovati
administraci prohlášen byl boy
kott-- Nesměl dostati žádné pod
pory Žádných tiskových prací a

povinností všech fusionáfů kteří
živili se a veřejného ilaba bylo
psiobřti všemožně ka zničení ta--

kovOo icUeanta Tím prý se

ttIs Ie jeden jediný časopis v

ctuai suti zcatal vlren čisté zi--

s~3 ftikiá niiaí vol--

rrovcUzí sikliíi po--
zl zZztiz" tra

::j a cr~or j
- Daii c£sxy' r " '2 li"—

to" j_2 v i':zt ca 1 ř: -
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