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visko své hájiti Když pánové Nové prémie
nebo dle jakéhokoliv jiného stejně
prospěšného

6 Komise odporučuje kongre-
su aby presidenta splnomocnil ku

po ní 3e jal stříloti Tti kule ji
zasáhly žila však ještě do druhé-

ho dne Robinson jest ještě Živ

ale lékaři nemají naději na jeho
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byl by jakýmsi kancléřem zemí

českých A to on neaí Jest
tudíž tato drobta vládou rakou-

skou Čechům hozená úplně bez-

významná a rozřešení otázky če-

ské dřena Rezkem a drem Koe-bére- m

neuskutečnitelné On to
sice tuší dr Rezek také a proto
vyhradil si při nastoupení mini-

sterského úřadu aby mu bylo
reservováno místo odborného Šéfa
v ministerstvu kultu které dříve
zastával v pádu že by odstoupení
kabinetu stalo nutným Pan dr
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dámy z tábora věřících chtějí boj
nuže nechť si ho mají Přiznej
me se veřejně ku svým náhledům
a zásadám veřejně je také hajme
Uvidíme pak komu spory nábo
ženské půjdou lépe k duhu zdaž
těm věřícím nebo nevěřícím

Zpráva komise filipínské

President předložil kongresu
prvaí díl zprávy komise již vyslal
před rokem na Filipíny Zpráva
ta pojednává hlavně o způsobu
vlády jaká by se pro obyvatelstvo
souostroví toho nejlépe hodila
Komise neuznává za vhodné zaří-di- ti

na ostrovech vládu podle
ústavy Spojených Států nýbrž
zviastm zřízeni podobanci se
onomu měst amerických nad ni
miŽ vrchní správu vede stát Pro
vincie by měly míti správu po
QODnou okresnímu zřízeni v úze
mích až na souostroví Sulu

V a#k a

nimž jest zviastnl smlouva uza
vřena

Dle návrhu komise by si mohl

Filipínci spravovati sami své zá
ležitosti obecní a okresní pomocí
úřadníků jimi samými zvolených
Právo volební by mělo býti obme
zeno jen na ty kteří se vyznají ve

čtení a psaní nebo mají jistý ma

jetek K vrchní správě ostrovů

pak by měl býti ustanoven jakýsi
sbor Američanů vzdělaných trpě
livých a schopných kteří by do
vedii s lidem tamním vlídně zachá
zeti Byli by to jacísi vzdělává
telé a rádci lidu jichž by tam
mohlo býti vysláno jen málo tak
asi na každých 250000 domorod
ců jeden Tito pak by byli povinni
poaavan zprávy ustream viaae v

Manile o činnosti své Hlavní
jejich povinností by bylo poučo
vati Filipínce o tom kterak mají
své záležitosti spravovati a bdíti
nad příjmy a jejich upotřebením
Komise pojednává o protekto

rátu jejž vykonává Anglie nad

některými ostrovy malajskými
jejž však neschvaluje pro Spojené
Státy Tím méně odporučuje plán
Aguinaldův dle nejŽ by stály
ostrovy pod protektorátem ameri-

ckým Komise praví ve zprávě
své že by Spojené Státy mohly
pak býti potahovány v zodpověd-
nost za veškeré škody vzniklé

příslušníkům jiných národů za

špatné správy domácí Vláda naše

by neměla žádné moci na ostro
vech aby následkům špatné správy
předešla nebo zabránila ale zod-

povědnost za ně by nesla přece
Kdyby však vláda aaše nechtěla
neb nemohla křivdy páchané na
občanech jiných států zameziti
neb odčiniti musela by dovolili
vládám jiným aby to učinilv a ku
zakročení některé jiné mocnosti
na Filipínech by se naskytla vhod
ná příležitost co nejdříve

Opuštění ostrovů filipínských
cd bpcjčúýcn otatu iiomise teprve
neschvaluje Tím hy byly obtíže

jan zvětšeny neboť by vlády jiné
brzy na souostroví tom zakročily
a jej se zmocnily Za nejlepŠí
způsob vlády považuje komise
tak zvanou vládu koloniální jakou
Anglie v osadách svých provádí
Komise probírá dále různé zpú

soby vlády koloniální a neodporu
čuje na Filipínech zařízení podob
né vlády jakou má Kanada nebo

osady australské Poukazuje však
na osadní zřízení tak zvaných ko
runních osad anglických jaké má
bntická Guiana v jižní Americe
Hong Kong v Asii Porovnává
zřízeaí to s vládou teritoriální

ř
Jan uyii zařízena v Louitiaoe po
přejasutí ji pod správu Spojených
Států
Konečně vrcholí zpráva komise

v následujících závěrcích:
1 Spojené Státy nemohou Filí

píny opustiti Není nám možno
se vyhnouti zodpovědnosti před
celým světem za vládu na Filipí-
nech a za zlepšení tamních po
měrů

ťilipinci jsou pro samostat
nou vládu zcela nepřipraveni
kdyby se jim dala neodvislost
nedovedli by si ji na dlouho za
chovati

3 Admirál Dewey nikdy neslí
bil Aguinaldovi neodvislost a

Aguinaldo sám toho ani nikdy ne
tvrdil

4 Není národa filipínského
nýbrž jsou tam různí knnové
kteří netvoří žádné celistvé těleso
národní aniž mají jaké společné
veřejné mínění Lidé vzdělaní a

majetní na archipelagu se jedině
zabývají záležitostmi veřejnými a

uznávají za nevyhnutelné ame
rické vedení správu a ochranu

5 Kongres by měl v době nej--

kratší opravit! pro Filipíny způ
sob vlády dle tohoto odporučení

Ačkoliv poskytujeme čtenářům

svým neobyčejně hojný výběr pré-
mií zejména románů a zábavných
i poučných knih připojujeme nyní
ještě další nové prémie k výběru
pánům předplatitelům a sice:

Bludný rytíř historický román
věhlasného romanopisce Walter
Scotta Nádherné vydání s čet-

nými velkými vyobrazeními Spi
jest velkého-formát- a čítá 54S
stran se 156 obrazy Bladný rytíř
patří k nejlepším románům Walter
Scotta zakladatele a tvůrce velké-

ho románu miláčka skotského
národa Romány Scottovy dobyly
světa a autoru svému získaly ne-

smrtelnost Čtenářův íájem strhnou
k sobě hlavně dvě proti sobě Do

stavené povahy a sice bídáckého
zvrhlého a ničemného krále Lud-

víka XI a hrdinného rekovného

právo a pravdu hájícího a jenom
na svou mužnou pěsť spoléhající-
ho rytíře Quentina Durwarda

jehož osudy pronásledování a
svízele jsou podstatnou částí celé-
ho románu Krámská cena tohoto
aesmírně poutavého románu jest
$130 My však poskytujeme jej
co prémii za doplatek pouhých
50 centů

PWertid hit — Velký a velice

poutavý román kapitána Marryata
s barvotiskovými illustraccmi Věn- -

ceslava Černého Čítá 492 stran
velké Josmerky Marryat spiso-
vatel tohoto románu řadí se k

nejlepším autorům anglickým vedle
Coopera a Scotta Vyniká rázo-

vitým líčením skutečnosti pravdi-
vostí a pestrostí povah věrností
popisu přirozeným rozvinutím
děje a zvlášť jistou rozmanitostí
ve vypravování což Činí sloh
Marryatův tím lahodnějším Prost
veškerých nudných a zbytečných
popisů i reflexu které čtenáře
znudí unáší zájem čtenáře mo-

hutným proudem stále se rozvíje-
jícího zaplétajícího a rostoucího
děje Slavný tento román dal
podklad librettistovi světoznámé
opery Wagnerovy "Bludný Ho-lanďa- n''

(Der fligende Hollaeader)
a nadchl mistra tónů svou mysti-
kou a svým čarem k tvorbě jedné

nejkrásnějších jeho oper do
dnešního dne repertoirní a úchvat
né Cena tohoto románu je f 125
a my poskytujeme jej co prémii
za doplatek pouhých 50 centů

Celý ročník Svftoiora — Každý
ví jak velkou a objemnou knihu
tvoří ročník Světozora neboť
každým týdnem vychází 012 až
16 stranách velkého íormáfy při- -

nášeje časová vyobrazení několik
rotnánů v pokračování v každém
čísle básně a různé články a po-

jednání jiná Ročník Světozora

stojí $500 v předplacení My
máme tři ročníky na výh?r a po-

skytneme kterýkoliv z nich co pre-m- ij

za doplatek $200 a sice buď
ročník 21 22 aneb 23

Libuie nejnovějŠÍ ročník totiž
28 Sedm svazků poutavých ro-

mánů od nejlepších spisovatelů
českých celkem 1200 stran Cena
75 centů pro odběratele co pre- -

mie zdarma
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Pouie Ji 50 atojí Hospodář na
rok do Cech

zařízení civilní správy v částech
ostrova kde pořádek zaveden byl

7 Jak toho dovolí stav finanč
ní měly by býti všude zařízeny
obecné a to bezplatné školy

S Největší opatrnost by měla

býti použita při ustanovován
úřadníků pro tamní správu Měl

by to býti lidé nejlepších vlast-

ností a způsobilostí strannictví
politické pak by se nemělo zavá
děti na Filipíny

NEBRASKA

—
NejlepŠÍ doutníky jsou Porto

Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 7gt
— Na Atwoodově farmě neda

leko Crete se splasiii koně farmáři
Freschovi a on vyhozen z vozu zú
stal na místě se zlomeným vazem
mrtev ležeti

— l Asnianau sseo vyjeli si
tři muži v povozu blízko m mě

stem však se vůz skácel a všichni

vypadli na zmrzlou zem Kdežto
ale dva si odnesli jen malé rány
zůstal Chas Walker se zlomeným
vazem ležeti mrtev

— Schuylerská máslovna vy

platila svým podílníkům 8 procent
roční dividendy rozdělíc mezi ně

čistý výnos I489 15 Řiditelstvo

společnosti pro výrobu cikorie ve

Schuyler zvolilo T WVVhitmana

předsedou F J Everitta tajemaí
kem a J S Johnsona pokladní
kem

— V Beatrice bude odbýván

irojnasoDny ponreo vojínu 1 ne- -

braského pluku kteří zahynuli na

Filipínech Byla tam dopravena
mrtvola F M Knouse v brzku

pak se očekávají ještě mrtvoly
Andrewse a Maceye načež všecky
tři budou s vojenskou poctou po-

hřbeny
T Duda v Liawood Neb

má na skladě vozy boxny na vozy

kočáry všeho druhu drtiče Šroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho drubn
řemení Krajané učiní dobře

když si u něho prohlédnou zásobu

zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí

Ve Weston založen byl klub

Záp Č B J k němuž se přihlá
silo ihued 19 členů Příští aeděli
bude se odbývati lékařská přehlíd-
ka členů přihlášených a sice dok
torem Peciválem z Prague Oče-

kává se že bude hojaě těch kteří
se ke klubu ještě před uvedením

přihlásí Přihlášky přijímá pan
J Hausner ve Weston

— Komisař práce Kent uve-

řejnil statistiku dluhů za půl roku
od 1 července do konce roku
1899 V celém státu bylo kni
hcvsč vícičuycu morgaga 1 Čeř

věnce za $154047326 během

půlletí pak byly dluhy ty
a- - _£0 Cl V v
1100071 zmenšeny taicze na

konci roka obnášely 1(152878
455- -

— V sobotu 10 t m budou
Clarkson bratří ZČBJ z Dodge
dávati divadelní představení "Pa
lackého třída čís 37" kterýžto
kus sehráli v sobotu 3 t m

Dodge velmi pěkně No vždyť
jsou to také samí dobří herci
Mathauser Studnička Čecha í

Frant Srb největší Doufáme že

zde budou míti velkou návštěvu

— V cukrovaru ameském pilně
se pracuje dnem 1 nocí aby cu
krovka tu nahromaděná byla spra- -

cována Při tuhých mrazech
mnoho řepy zmrzlo a při oblevě
na to následující zase rozmrzla
což jí velice škodí S farmery se

uzavírají smlouvy na sázení řepy
pro tento rok a společnost prý jim
dává lepší výhody než vloni Le-

tos bude také o mnoho více řepy
sázeno v okolí cukrovaru

— Harry Howard majitel ho
telu v Sheltonu byl třikrát po
sobě zatčen a obžalován Nejprve
byl obviněn pro prodávání líhovia
bez íicense dal I500 záruky a byl
propuštěn Brzy na to byl opět
zatčen za to že v hotelu nechal
hráti karty Howard se přiznal k
vině zaplatil $60 pokuty a tel
domů Hned ale byl zase zatčen
na obvinění že vydržuje bernu

Jí

začež opět zaplatil I30 pokuty a
útraty Všecka ta udání učinil

jeho zaměstnanec ze msty g

- Ve Wbitman střelil cestující
jednatel Robinson ze žárlivosti
třikráte svoji manželku a pák sám
sebe Byli spolu teprve měsíce

Robinson podezříval mladou to

ženu z nevěry Pozdě v aoci na
středu se opil a vejda v hotelu k
manželce počal s ní hádka aačel

zachránění

— NejvyšŠÍ státní soud splno-
mocnil vrchního státního nivlad-níh- o

ku podání žádosti za sesazení

nynčj fho komise otnaZské pro
a policie Má se dokázati

že nynější komise mayorem usta-

novená není zákonitá a pakli tak

nejvyšší soud rozhodnebude usta-

novena jiná komise od guvernéra
Též o zákonu proti falšování po-

travin má býti rozhodnuto je-l- i

ústavním

— Ve Waterloo přisel T W
Bartoň pozdě v aoci na 7 února
domu z čehož se strhl mezi man-

želi notný rámus Ráno přišel do
domu Bartoňových i61etý bratr

pí Bartoňové D?ve Ilively a její
rodiče chtíce odnésti majetek její
do svého domu Bartoň vyšel na
ně s břitvou mladý Ilively však

byl ozbrojen koncem ulomené

voje jímž Bartona udeřil přes
ruku tak že mu břitva vylítla a jej
na obličeji poranila V poledne
si Šel Bártou koupiti revolver a šel
do domu tchána že prý chce vše-

cky odprositi Zatím však vejda
do domu střelil po svém švakrovi

špatně mířená kule však se zaryla
do obličeje tchánova Dle lékař-

ského ohledání nemusí býti rána

Hivelyova smrtelnou neb kule
uvízla v lebeční kosti nosní Bar
ton byl zatčen

— Z Brainard se nám píše: V

pondělí odpoledne dne 5 února
vezl mladý rolník Antonín Pelan

bydlící asi tři míle od Brna v okr
Butler náklad nějakého stavební
ho materiálu z farmy svého tchá
na p Jos Semína na svou farmu

Když přejížděl křižovatku dráhy
F E & M V 7 jeho farmy na
svou nevšiml si že se žene osob
ní vlak od Brna k Brainard a než
mohl s vozu seskočiti zasažen byl
vůz jeho parostrojem a rozbit na

tříštky On sám byl odhozen na

40 stop daleko a roztříštěna mu
lebka Koním se nestalo ničeho
Osobní vlak zastavil vrátil se na
místo neštěstí a dovezl smrtelně
zraněného Pelana do Brainard
Zde k němu zavoláni místní dva
lékaři a telegrafováno hned pro
dra Breuera do David Citv však
než tento ae dostal do Brainard

byl již Pelan chladnou mrtvolou
aniž by byl přišel k sobě Pelan

byl teprv tři měsíce ženat a zane
chává vdovu bez dětí dobře zao-

patřenou Ubožák stavěl si právě
nové obydlí na své farmě a při
tom přišel o život

— Přtd státní komisí ž

ní započalo 6 února vyslýchání
svědků v záležitosti změny dopra-
vy dobytka Tibbles zadal u ko-

mise žalobu na společnosti želez
niční že změnily poplatek za do-

pravu dobytka berouce nyní plat
ďle váhy a ne dle kár K zaháje-
ní vyšetřování toho se však nedo-

stavil ani sám žalobce a ze zasíla-
telů dobytka tam byl jediný
kdežto tři růzué dráhy byly před
komisí zastupovány třemi zástup-
ci Gen Manderson co zástupce
dráhy Burlington přečetl dlouhé

pojednání o příčinách této změny
v němž poukazoval na to že po-

platek dle váhy je spravedlivější a
nevede ku přepisování kár Ku

zvýšení poplatku že pak jsou
dráhy nuceny vyšší cenou staveb-
ního materiálu i zvýšením mzdy
Gen Manderson pravil že stěžo-
vání si na železnice jest politickým
úskokem a všichni ti již na dráhy
hubují měli by vystoupit! na ve-

řejnost a ne se skrývati — Ve

středu bylo pokračováno u výsle
chu a komise konečně rozhodla
třemi hlasy proti dvěma aby bylo
upuštěno od vymáhání poplatku
za dopravu dobytka dle kár a po
nechán cenník dle váhy Zároveň
také přijato bylo usnešení aby
dráhy nynější cenník svůj snížily
a sice na hovězí dobytek o 10 a
na vepřový o 5 procent Dráhy
pak mají podati námitky své proč
by podobné snížení ceny nemohlo

býti provedeno

Tyobrazeaí elektřiny
Fotografování blesku Jest jednou c

nejnoféjfclch vymožeností vidy Nizýva
Je "elektroirraphy' a povsiují

za velice cenné pro budoucí znalost
elektřiny Jest dobře známo le když
nčkdo len usazen bleskem objeví se na
lĚlt známka podobající m stromu Klerlrn

rsph ťokáza) le to jest proto le blesk
sám jest podoby stromovité zanecoárá
patrnou snámku kdekoliv udeH V tom
ohledu jest podobným znameaitmu léku
Hostetters Htomacb Bitters který za
nechává tak téi známko totii známkn
sdravi — na kaidém kdož li uzfvá Ten

znamenitý výtefa lék pro viecbny
nemoce žaludeční jakodyspepsiezarpa
iloínatoat malarie neduhy 1e4ham a
viechuy neduh v kterei povstávají s po
ikoceoého trávení Není ns úkor sni
ejslabiímu žaludku
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Myl fitnise k objednárce pr!!oíny JaÍB d ronili otiláik obyíejné TclkoMi usprá
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Malíky psa!
u B]Daipanili kdyí a koupi n polt
I) uprtau "Muntr Ordtr" a fi rána ae
le Tšs risiroansm dotilia ariab rav

►sUoii baakcvai lest láallka Jista Kda
sace platili "chaekam" Ba han oechť aalle
a faun vire proto ta tonu musím piatu
nka sa kolekci aneb ať knutil šminku

Irert) Ba Omaku Chtraio neb New York Na
klát drebnrk vtrit p!!Jtrsrne téi i - a

nter kolky TscbD sseilky nccbf Jseu
kkay fM jaáaMitbou aareeou pousetst-

skrlt lipmán
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N&Ž V RUKOU DÉČKA A VLÁDNÍ OrĚ- -

že v rukou McKinley-h- o jest jedno
a totéž — oba se pořežou

Pravda střízlivá nesrovnává se s

hlavou klášterníkovou a pravda
jasná jest opakem černých jeho
myšlének

TŘINÁCTKA JEST NEŠŤASTNÍM Čí

slem jak se praví Proto měl

by býti opatrnými vychovatelově
na i3letého krále španělského na

i3letého císaře čínského a na

i3letého následníka rakouského
trůnu

ťOSTUP RUSKÉHO VOJSKA KU HRA- -

ničím afganistanským opevňování
strova Madagaskaru francouz-

skou vládou a záhadný odchod

anglického vyslance z Paříže na-

svědčuje tomu že šalmaje evrop-
ského míru ustoupí brzy fanfárám

válečných trub

Smlouva mezi Spojenými Státy a

Anglií byla uzavřena beze všeho
hluku a hrdá Anglie se v ní zřekla
YŠech nároků na průplav jímž
spojeno má býti moře Atlantické s
Tichým Kdyby však nebyla vlá-

da anglická tak v úzkých zajisté
by nejevila tak velikou povolnost
ku Spoj Státům Boerové již
hezky zkrotili toho anglického
lva

Na Filipínech jesté není pokoj

jak by vláda McKinleyova ráda
národu namluvila Přepadání
malých sborů vojenských a dodá-

vek pro vojsko americké se tam
stále opakuje Die toho je patrno
že jen četné sbory vojenské mohou

bezpečně procházeti krajinou a to
utištění obyvatelstva nechá na
sebe ještě hezky dlouho čekat
Na pcsledy se tam bude muset po-

slali ještě několik tisíc vojska

Zdá se že Kentučané přece při-jdo- u

k rozumu a vyrovnají své po
litické spory bez krveprolití Dle
všeho má o to zásluhu ústřední
vláda washingtonská která nechce
republikánského guvernéra podpo-
rovali v jeho násilných činech Je
to již dosti velikou ostudou pro
aárod této země že za 130 let se
neaaučil ještě zacházeti s ústavní
svobodou a saká ku hrubému ná-

silí v otázkách politických Por-torič-

a Filipínci by to zajisté
také hůře nedělali

Rakouská vláda opět milostivě
shlédla k českéma národu a dovo-
lila aby v novém kabinetu Koer-berov- u

nalézal se též ministr-kra-ja- n

Čech dr Antonín Rezek Jest
to druh ministrů tihle ministři-krajanov- é

jichž rakouská ústava
vlastně nezaá a povolávají se jen
tehdy když jedná se o uchrácho-len- í

a oklamání lidu českého
Úkol dra Rezka spočívá v tom

aby smířil Němce a Čechy Aby
nóbl dr Kezek úkol svůj vyplnili
musel by býti jakýmsi představí
tělem myšlénky státoprávní která
jest ▼ prvaí řadě otázkou politi a

ckou a pak teprvé národnostní
Nesmíme se však domýšleti že
nový miaistr-kraja- n jest takovým a
představitelem myšlénky státo-

právní
lo

nikoli Neboť kdyby měl
býti takovým představitelem ne-

směl
né

by býti jen ministrem-kraja-oe- m

českého lidu nýbrž musel by
býti ministrem politických dáro--

dft českého německého polské-
ho sídlících v království koraný
svato-václavs-ké následkem čehož ivé

1

ř

Rezek jest dle všeho velice rozum

ný a šikovný pán který pamatuje
na zadní kala!

Náboženské spory

Slyšíme tak zhusta od lidí růz
ného náboženského přesvědčení
stýskati si na svobodomyslné kra

jany že oni jsou příčinou sporů
které tvoří tak velikou propasť
mezi lidem českým v této zemi
Tu však v krátké době jen půl
rokuučinili cedarrapidčtí "Bratří'
dva atentáty na svobomyslné
nyní zase náš katolický farář pan
Vránek učinil třetí Hlavním

smyslem a účelem těchto nájezdů
jest dokázati našemu lidu že

mravnost spočívá jen na straně
věřících na straně svobodomysl
ných pak nemrav a všecky necno
sti

Jak letáky strany evangelické
tak nájezd pana Vránka nebyly
provokovány se strany svobodo-

myslné nebylo to odrážení něja-

kých útoků nýbrž byl to útok
sám Účelem útoků jest potírání
živlu svobodomyslného a když se

pak tento brání vypuknou zastaň
cové nauk náboženských v nářek
že ti svobodomyslní vyvolávají
spory mezi lidem naším

Co z těchto sporů vyznívá? Nic

jiného než nadutá pánovitost
která chce světu namluviti že jea
věřící a jejich kněží mají právo
hlásati své nauky nevěřící pak že

mají býti zticha I veškeré skutky
církevníků směřují k tomu Clo
__Vt __bV 1

ves muze v Krunu jejicn dati na

jevo tu největší nevěru jen když
s nimi táhne za jeden provaz jest
mezi nimi nejen trpěn ale i návi- -

děn Vždyť kněží sami mezi se-

bou vedou zhusta rozhovory jaké
jen v té nejnevěrečtější společno-
sti slyŠeti možno Oni nevěří
tomu co lidu k věření předkládají
a kdo s nimi stejaě smýšlí a stejně
pokryteckým se staví jest u nich
náviděn Ale člověk který tak

jedná jak smýšlí který své nevě-reck- é

přesvědčení nezapře nikde a

nikdy ten jest od nich nenáviděn
kde to jen trochu jde i proná

sledován
To pak má býti ta vyšší mrav

nost která prý jen pod pláštěm
náboženským 3e skrývá? Jakým
právem vy věřící chcete těm nevě
řícím vnucovati své přesvědčení?
Zapomínáte že žijeme v zemi svo-

body v níž zákon stejně chrání

přesvědčení věřících jako nevěr-c- ů

Sami na sobě dokazujete že

víra vaše nevede k lepší mravno-
sti než naše nevěra Porovaáme-l- i

pak zaslána zdejších svobodomy-
slných žen s oným žen katoli-

ckých jak ohromný rozdíl se tu

jeví Ženy svobodomyslné kárají
důstojně nesnášenlivost kněze ku

spolkům a krajaaům svobodomy
siným — ženy katolické mu při
zvukuji cnvaieji no za to zeny
svobodomyslné křesťansky napo
naínají k snášenlivosti ženy kře
sťanské spi lajíce nesnášenlivost

hájí a posilují Nemůže býti ani lépe
vyznačen rozdíl mezi věřícími

svobodomyslnými jako jej vyzná
čila ona zaslána našich žen svobo

domyslných a katolických
Tyto spory náboženské ukazují

nám jen vybojnost strany věřící

jest věru již na Čase aby strana

vobodomysisá též přikročila
výboji Náš "strýček'' ve svých

dopisech poukázal na nutnost or

ganisace živlu svobomyslného s

jak doufáme ne na darmo V

Chicagu se již utvořil výborkterý
sestává ze zástupců spolků svobo

domyslných a který se nazval
"Stráž Osvojených" Vyzývá pak
rodáky svobodomyslné aby ve
všech místech tvořili oodob
nou "Stráž" jíž jest nám nutně

_CL irv t
ireoa vseexy ryto vy Dory ze
všecn českých osad pak nechť
tvoří jakési těleso ústřední které

by organ isaci celého svobodomy
siného Cešstva amerického řídilo

odpůrcům spojenými silami čelí
To by byla nejdůstojněji! od

veta na všecky ty útoky podnika
stále na stranu svobodomysl-

nou

Proč máme stále sstupovati
proč jen útoky odrážeti? Vždyť
máme totéž právo co nali odpůr
cové veřejně vystupovati veřejně

náhled r oroievovati a stáno--
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