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Dělnici v dolech uhelných
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la nová hesla k novým sprosto
tám aby rozpalovala nenávist a
v rozkypřné a zjedovatělé vášně

lidu vrhala materiál k novým ne-

slýchaným surovostem

Kde je tu Pane vlast a kde je
tu národ f Dnen již ustáváte od

boj pro' i vlastním nepřátelfini
národa pěíe VaSo shrnuje se

všechna na tom aby potupena a

poražena byla jedna z obou stran

národních—strana svobodomysl-
ná aby přívrženci této strany
pouzo proto Že nesklánějí liji
před Vší autoritou že nechtějí e

podřídili vCii Vaší co zrádci né

roda co ikudcovó vlasti mravně
a hmotně byli zničeni

Ke 2 ie to elepá vášnivá kráť
kozruká nevla-teneek- á Kež je
to která niřic jednotlivce trhajíc

svazky řpoleřenuké a ubíj-ji- e cit
mravní cit lidskosti v pruou ná-

roda niří arově ec-í- ý národ !

V nejnovějlim véra pojednání
" roztržce v národu Českém"

lalujele veřejně na žalostný btav

nynějlí Z nápino z Valcho spis-

ku mudii každý že co patriarcha
národ" co vňdee pilnější strany
v národě pozvednete hlasu svého

dutkiivě v Žlechetué a vlastenec-

ké pečlivosti o SvBj národ a že

přičiníte bo nvědomitě a odstra-

nění toho zla které ni?í ná
všec hny I já měl za to že v po-

jednání VaSem shledám koneční
slova smíru slova utišující tu
bouři joŽ roziuřila se v ISně ná-

roda Měl jsem za to že co muž

k němuž národ největií přilnul
dSvřrou postavíte se nad strany
a porážeti budete v právo i v levo

co na stranách obou rozpaluje
zhoubnou vásoh "Vlak pohříchu
ravím to s citem nejtrpííha 6kl- -

iuátií neshledal jsem ničeho toho

nejnovějlí literní práci Vaší

nelišící se aní mluvou ani tenden- -

i od liétfiv přítele a rádce Vale
ho J S Krejioyského !—Místo

abyste bouři zažehnával lejete
olej do palčivých plamenuv Mlu

vou urážlivou tupíte celou řadu
vlatent-3- v užíváte nadávek běž-

ných a obyfejnýc--
h

jen v listech
nižšího druha jako joa

--Čech"

a lřrott!ek" Ba ae ám spiso--

atcl historie tohoto --svědomí

Člověčenstva" nad jiné byste vá- -

iti íMbě měl pravdy dopouitíto
se lži abynte potupití mohl celou
stranu svobodomyslnou

Opakujete snad vědomé i tu

nepravdu Že mužové strany svo

bodomyslnA spSsobili roztržku
Sám lépe než kdo jiný víte že

základ k tvoření dvoa rSzných
stran položen v roku 1871 kdyl
založili Jste sobě český klub
z jehož členstva vyloučili Jste z

předu veikeré vlastenec kteří
Vám pro rozhodnější a svobodo

myslnější své předsvedčeni od

delší doby již byli neplíjemnými
a nepohodlnými V tomto svém
klubu usnášeli Jste se o otázkách

politických sami mezí sebou od
tud poslanci Valí přicházeli do

fepolečeného tehdál jeitž klubu
všech posIancSv co zvláštní pev
ně seřaděná společným usnesením

již solidárné vazauá strana —

Když mužové svobodomyslní
tímto Valím zvláštním klubem

byli ze společného jednini a Vá-

mi skutečné již vyloučeni se stra

ny Valí vyvržení co jim přiroze
ným sp&sobem zbývalo než seřa

dilt se tak132 ve svou zviaitni a
a vlastní stranu f A přec toho ne
učinili Ant po onom osvědčeni

23 vyslanc&T dne 25 listopadu r
1873 v němž prohlásili že man

dát poslanecký alkádají-(te- dy ani

po dvou letech od té doby co

strana Vaio ve vlastním klubu již
se byla zorganisovala)—nezřizo-

vala se strana svobodomyslná či

miadočeská co zvláitní strana ne-

podnikala o své ójmě co strana
ničeho

Ze stoleté výstavy ve

Philadelphii -
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OBRAZ IV

Budova rolnická £AgricxiJtu-ra- l
BuiMwg]

Budova tato bude státi severní

od budovy zahradnické na Bel-mo- nt

Avenue Hlavni stavivo tu
užité jest dřevo a sklo Skládá

se z dlouhé lodě křížené třemi uli

cemi vi# kryto gotickými klenu

tími Loď bude S2V dlouhá 12y
iiroká m 75' vysoká Křižující
ulice střední má tutéž výši a 10C
liře ostatní dvě ulice mají 70

výie a 80 iíře Loď a ulice ty
nechají mezi zebou v rozích 8

polí která se pokryjí střechou a
budou též vořiti místo

"

výstavní
tak le pSdorys celé budovy bude
540'X820 což kryje celých deaet

akrS pudy Ilnect vedlé budovy
té budou stáje pro ystavené ko
ně hovězí skopový a vepřový
dobytek pro alepice ati
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(Pan Fr Palacký uveřejnil l

jednáni "i mzlrlo v nármlS

kltré nalézá o uí otistS-- v

]HIcJnich ivou ítíílech

SlaTÍ" Je iahoJuo a

aby CKljovřJna KjeJnání

to chI i J Krvína amerie- -

tuto iiitiuiť no ro htranníci alo

c latí kuří tíitíjí vře Tiuřti
oWu etran nclli o ni úmlťk

utvvři)
Slovutný pane!:

Smutno je v tato ihvili v iř t

tliáth

rHÍ lyii- - v 4itite imliifí o nuj

jtic hlro ua tm icí přeJ
ílr-Itá- i

ti U ty kvly poíali dobý-

vat vá j ráva Xcú-jíc- h politic-

ký a? jii zavinřa kýmkoliv není

vrchok-- uaíclio nynějšího neště-

stí Není toho řttriých přiklad 5 v

v dí jiiiáili ii ty iAr iovř hned

p první riz bylí dobyli mA-- e

ve-ke- ri v práva lo by po
krút-kéo- i

xiipu-- o byli domohli w) cíle

vtíkerých avýťh nal VSak Ž-

ivot liirinl-- v jct dlouhý a jakko-
liv j-

- t tru-lís- kdy2 národ dlou

lm Sta imií piiit ie veiikýtui

obiťliií doiisihatí toho řeho

potřebuje aby muil liti a íestnž

lili neni přť o právě svrchova-

ný ra nestřsíira když zipas jeho
c prcníluíujea prHllcním boje

národ ji n ježtě víc© tulí h a v

bojovítosti nabývá cviku l)lou:

hýiu ripaiom stává bo mysl jeho

ueoblooiřjSí síU Y"ltí mocnejií a

vlUnccký tápal nabývá lasu a

mahutaoali aby rozproudil o do

viet h i do ncjoiiíúh vrstev aby
v jediné jané tiři zaskvěl §e ce-

lý náro-- Jco kdy 2 neochabni

v lji k Jyi řily tvé nezmaří a

kdjí kořene jeho nedotkne #e

mravní nákaza Iokud joctivý

zápal vUtn0t ký plane v prou
Tkili jeho nynúv dotud věc ná-rtwl- a

není jcinwnu lo zljih di

hith uíu-- í oo mu končině 'WisUvi-t- i

doby příznivější a ty nahradí

mu trudy minulé

I o příití cwud nalího niroia
nemuselo nám býti teskno nemu-kil- á

by i hora kormoutí iw přítom-ii- U

a zouLtti ia bud ucuosti

jc--
u kdy by Lom neznamenali

mravní úpadek kdyby-

chom dciinS nebyli avidky toho

kterak otravuj© bx mysl liia í ča-
ckého kterak počestnost v blito
m ilapc a kterak lidí ulívajki
jména Vak ho za i til v 3j ped-kopáv- aji

jakoby zúmytdnž mrav-

ní kořen celého tároďa

Hyneme Pane! Hyneme
ia-lo-

!

Nikoliv zákony na úkor práva
ftamaiilatnoiti vlaU naií nám ok- -

troiované neb parlamentem ví

dcfiekým zosnované nás neohro

iují anii lá záblady plcmcnné

kterou ouedé jinojaryiní nim

vy h roluj i nehojíine se Oddolali

jm# po věky vic-- nával Jm ou

kedkíth a cámi Némcav oaaoiaii

bychom jim i přííte kdybychom
námi neničili i!y své

Ano hyneme hyneme vlastni

vinou neboť ničíme zúmyslné

pramen něho! válí svou lla

kaJJý národ: ničíme národní hr-

dost pustošíme obecnou mrav-

nost a potíráme na v zájem nahy
vlastenecké Jou to následky
nikoliv rvzítepení národa ve dvfe

Hilítické strany jak ws obecné za

to má nýbrl joa tonaJoaKy
toho pSobtt boje těch zhraní

kterých se uiívi r domácím za-

pase mezí oběma stranami: ataro- -

íeakott lí konservativní a miaao- -

{ekoo íí vob0iiomylnoa
To není jil zápa pocestný to

nejde víc ani o pravdu aní o pro

spěch národa tu panuje vášeň

hlepá bezohledná íanalicki to

převláli oobní zášť která Jlapo

aby bylo pošlapáno ni:í aby by
lo zniZono Nikoliv aby národ

by
1

řpaen aby vhst byla Iťaať

u a svobodna nýbrl aby nay
cena byla osobní pemstaaby by
1- zadost učiněno soukromé cti

2idoti panovařnotí a nenivijíti
A v treto zápase nezřízených

oobn(eh vál o i yakýchto užívi ao

zbrardf

Vezměte Pane do ruky staro
řecké Saaopiny vezměte a ttopuj
to dcDQě tu &2 na nejnilli pro
atotou ee ni2ající mluva vlímnl--

te ttobě toho nešiuěrnlho Itvánf

toho hanobení ro2a neáhonných
těch 121 a i omluv těch pustých
nadávek v &opiecb "Pokroku"
PiIiúkM -- "BroBkuw --Čechu"

atl vesmě to litar Valí stra-

ny lii jkwI Valí firmou vycbJU

zajících a Vám sloužících I tam
Lie dosud klidni vadle sebe žili

£!vr2ooti obou stran jako n#
r ±1 i v Pláni 2IlXoleUvi a

i

jeho povoleni tsmi hnoali
via hlavy evropským podda-

ným —Už jako pámb--
2

Král a královna ze Švjkl-k- a

přibyli do Berlina na nivitěva cí-

sař© němeekébo
Vláda portogáUki íJaohla

ným uzavřettim stiěmit prohtiila
veikeré otroky na p£d onad jr-tua!-kýc- h

za svobodeé—- Teď

}sb Sjanělské jedinou tnorf v E-v-ro

pě a v Ameriew která jěíiě
drží otroky a nec hce jim #volly
dátt

Z CHICAGO 31 květ

CtJni redakce
Ve schSzi Ctenil

ského Sboru dne 28 t teř hyb
ujednáno dle možnoAti pracovali
na sestaveni statistiky Čeehi v

Chicago Jelikož vlak věc tako-

vá velkích obětí a nik lad 1 vyža-

duje byla konečně uzavře by
e požádaly veikeré rtsiak

čatopl-- 4 a vieky
rodiky vStec obzvliiii tLicag-k-l

jichž se to nejvíce týai o

potaoc k odniku tomuu
S 4ctou jcaeíetii boru

Jiří ia lIiř
(Odpověď re--L — Nim odtaj

z Omahy a jiným ro-iik&- arci
neLte přímá omoc--i v prie! !i ob-
tíži é I miněat byla by 2

nejjednuiiu:rjt uaJ vykoai mt U
když by se vyslala depatae ku
mětké statistické kanťvliři m
židooti a odpuručrním aby al
raětti úřelnici budou cpiovati
obyvatelstvo CLicam plie o t
dbali aby zaalo e rod Lite kaž-

déV jedttotStvého b co e

llakuana nebNJmcv al o č
cha nb Moravana A al
měita ep?4nl ta dohotoví n-h- ou

z něha Čri vybrali sezaam

svij lacino a bez ol-tilic-

by e

jim jinic ani arpolařilx)

2 CEDAU KAPIIKS IOWA

(vzLkt roli a !)
Ct! ná redakce !

Da 2tíw kvitaa
odo!edae vznikl obe& v ovlm
Blccka poty tři aov vystavené
story (krámy) na dobro tteya Čfvrtý a větli čisti poikuaee I
se pochybuje že bd k opravě
aviak e přece podařilo haaiČim
ohen ten přemoci
Požlr vznikl po lié kodsa

od]Kled y korní Čiiti sUvral a
netrval nic více a2r4luuaataa
v lameeevh sálajících a vleeb
oken kolem nové poíty strailivj
hrczii Vikkai jal v horai čá
sti poJty zaujatá mwta wii tkk
Čali v braku domácí nábytek ak

ny házet doll by co raožaá před
hrozícím ohniei zachri&iiL Ne-

trvalo to ne! at Čtyřioct uiaat
od vypuknuti ohaě a bylo sly-W-

zdii hmosci a doll aáramaýna
Šramotem které akazily předek
této krásné výtavnotL jil právl
byli taviuíové jejti doáSliraU
Ttkirna TwMmt jel pldl ae
diraetn c jiném mistŠ ohnim
zatčena byla m vUca nilinízi j
ko ja typy pír a alitírl Iky
kbír k ttaerai tyly a al„cíi
tillxtly Aliaíiv J :J 2-- i

Rolnická budova

natclných resolucích a rozprchli
se do všech světa uhlí

GeneralSheridan který
tak jčasto slavil své vítězství na

poli bojovném podlehl konečně

malému klučinovi bSIku lásky
zamiloval se ve svém u2 "trochu

připečením staromládenectví až

po uSi a pojal dno 3 června za
manželku slečnu Irenu Kucker-ov- u

dceru generála Iluckera v

Chicago kdež se svatba odbývala

katolickými obřady ana nevěsta

je katoličkou

Státní konvence v Ohio

odbývala sezení své min týdne v
Columbu a nominovala za gu-

vernéra llayes-- e ač většina Něm-

ců chtěli Tafla ilayes prý je
velmi dobrý muž pro úřad

a Taft z úcty kanému vzal své

jméno zpět Obě strany hledí na

Ohio co na veliké a rozhodné bo

jišti letošního podzimku Zás&dy

vyslované konvenci jsou neroz-

hodné a polovičaté a jakoby se

bály dotknouti se pravého jádra
věci Zvláště to platí ohledně
finanční celní a prezidentské

Zásady ty (platforma)
praví : 1 Státy jsou jedno co ná-

rod a vlichni občané rovni pod
zákony 2 Má prý se vésti politi-
ka finanční tak aby bez ublížení

obchodu a pr&myslu zavedla ho

ponenáhlu tvrdá měna 3 Jnme

pro clo co důchod s případným
clem ochranným na americkou

výrobu 4 Jsme pro volné vzdě-

lání naše obecné školy a neděs

lení Školních peněz 5 Nechce

me nižádného spojení státu a cír-

kve a zákon nemá nadrŽovati
žádné sektě 6 Žádáme zlepšeni
patentových zákonu ve prospěch

promyslu proti monopolSm 7

Vojíni ať jou pořád nějvyplácení
8 Pozemky vládní ať se divajf
jen skutečným osadník Srn 9
Chválíme odhalování a trestání

pod voda a vládě 10 Moc obcí

dluhy dělati má se obmeziti 11

Podlé příkladu Washinstona po
važujeme že vzdálení se z úřadu

prcsidenbškého po druhé lhůtě

jest základním pravidlem nepsa
ného zákona republiky 12 Vý
borná vláda presidenta G ran ta

zasluhuje vděčnosti jeho spoluob-
čana

il spolkové pokladny
měli min týdne nemilé překvape
ní shledavie že se jim ztratil ja-
koby nic balík s bankovkami v
obnosu $47000 Žádný nemůže
se domysliti jak a kam se peníze
poděly Každý soudí že když jest
úřední ústrojí tak zařízené že
mBže se ztratili bez památky 47

tisíc že se toutéž cestou inSžo

ztratití i více Po zloději dosud

není památky

Poitovné na jednoduché
psaní do Evropy (do Anglie Ně
mecka líakouska Erancie Iíus
ka atd) bude státi od 1 července
1875 pouze pět(5) centfi Poale-I- i

se psaní nevyplacené musí přijí-mat- el

platit! 10 centS Money
o r der s vSoustátí budou státtod
1 července 1875 dle nového zá

kona za zasláni sumy al do $15

pouze 10 centů za sumu od $15

do $30 jen 15c od $30 do $40 jen
20c a za sumu $50 jako dřivo
25 centu

OSOBNOSTI

— Papež jest letos 84 let stár
— Čtvrtý v řadě boháč Ameri-

cký jext Trenor W Park z Bosto-

nu čítaje se na $17000000
— Hrabě Cbarubord který chce

mermomocí býti králem Francie
má bratrovce hraběte z Bardi

jenž bojuje při Karlistech proti
Španělsku i dal mu nedávno kříž
řádu sv Ludvíka za to že se v

bitvě u Lacar statně držel Jsou
to kluci co ?

— Tennysonova nová drama

„Královna Marie" nalézá se v tis
ku a vyjde co nejdříve
— Diderotových spiši vyjde

nové vydání v Paříži Netiskly
m už od r 1820 a teď budou roz-

množeny o rozličné rukopisy je-

ho nalezené v Buku
— Princ Kila Sira Kawá blíz-

ký příbuzný japonského mikáda
a syn egyptského místokrále

vstoupili do pruské vojenské služ

by by se seznámili s vojenskou
tamní disciplinou
— Bbmark odjel z Berlina na

sv&j statek Lauenburg by si úpl-
ně odpočinul od prací
— Císař Vilím 8 č odjel do

Etn2kých lázni v Ilakousku
—Stephan Grant v Maine byl

od jednoho listu tamního nazván

„ li ej větším lhářem ve státu" Ža-

loval a porota rozhodla že mu

nebylo ukřivděno

—Guv Evans hodlá býti prv
ním spolkovým senátorem z Colo

rado
—Tajemník Brbtow prý jest

též na listině čekancu president-stv- í
—Poctivec jol

—V Paříži žije 4900 Duvalu

3250 Lenoux-f- i a 3600 Dubois-f- i

V Londýně jest tolik Sraithfi Jo
ncíi--u a Robinsonu
—BíSá vrána s W C Lovering

senátor v Mass navrátil státní

pokladně $250 ze svého saláru

jelikož byl Čásť doby zasedání se-

nátu nemocen a nemohl své po-

vinnosti "konati Nechce tedy
plat za darmo

—Demokraté nechali zhotovili

podobizny presidenta G ranta ve

společnosti 31 jeho příbuzných
kteří všichni byli nim povýšeni
k výnosným úřad&ui

—Gen Sherman nebude jistě
zvolen za presidenta On vždy
poví hned co si myslí—a to bo

zabije
—Americká zpěvačka zpírala

nedávno v Don Juanu v Pešti a

studuje teďAidu Frant-Lis-
zt ji

pochválil velice
—Gerómefranc historickýma

líř byl objednán sultánem by mu

maloval v paláci jeho v Cařih ra
dě
—V Baltimore zemřela známá

„tlustá žena" pí Hanna Jane
Bohno Byla 29 let vážila 5831b

a měřila 5' 9"
—Alvan Clark v Cambridge-po- rt

Mass má právě v dílo tři
dalekohledy jeden pro

rakouskou vládu druhý pro
ů-st- av

Putchard v iIo~ a třetí Dr

Drápe ra z Ji Y

—Tom Thumb trpaslík známý
má 32 stupeň ve svobodaim ses
dnictví

nalézá se teď v letním sídle viád

ním v Lon Branch
—Gev Sherman bude trávili

léto y Idaho Springs Colo
— Znamenitý znatel indián

ských jazyka a literatury JIIara-mon-d

Trumbull z Hartford zvo- -

en za předsedu dějepisné spole
čnosti v Connecticut

—Brigham Young papež Mor- -

monS o{ět postonává
— líochefort se oženil se

Larabcrt de st Croix v Genevě
—Revivelita Hammond se ho

nosí že obrátil přes tucet židS na
křesťanskou víru „San Franci-Hc-o

Ilebrew Observer" nabízí mu

$1000 za každého skutečně žida

obráceného ním pakli se a ním

proukáže Hammond se ale jel-t- ě

nepřihlásit
—Sultána ze Zanzibaru čekají

právě do Londýna návštěvou

Ze starého světa

Anglie tuší násnále závažné
v Indii v provincii Burmah kte
rá jest nejlidnatěji provincie an-

glická tamto Mluví se o vilce s
Burmah ale nejsou dosud známy
obecnosti příčiny nepokoj a těch

Francouzská bank& vešla s
vládou ve smlouvu Že bude od 1

edna 1878 vypláceli tvrdou taě--

nou vlečky papíry státní Úpisy
bankovní jsou teď už přijímány
v plné ceně

Cár russký před svým odje
zdem do Berlína podepsal smlou
vu s Japonskem dle niž Kuko
obdrží celý ostrov Sac-hali- ve svá
držení AŽ dcMud mělo jej Ja-

ponci na polovic Nalézají se ca
ostrově tom velmi rozsáhlé uhel
né dolykamŽ vláda rutká polle
tresUnco ze Sibiře ku dobývání
jeho

Perský laeh nic nezmoudřel

svými cestami po Evropě Právě
vdával dceru což jej stálo 60000
liber Iter! a při tom se vypučil
48000 liber na opravu svého voj
ska Nedávno obdržel v dar 25-00- 0

lidských hlav Turkeman&tn

uřezaných od jeho vojska
Maxmiliá&ová žena bývalá

císařovna Mexická Žije doSid v

Belgu o samotě ve svém zámku
Zdraví tělesné jí slouží ale duch

jest úplni zmatený Ani bratra
svého krále Leopolda nezná S

níkýra nechco hovořit prochází
se maluje ktesií a hraje na pia
no a jest dosud velmi Krásná

Císař Vilím udělil záslužoý
kříž dvěma Amerikán&m a sice

básníku Longfellow a historiku
Baccroftovi

Russký cá r je teďpánem
Evropy a mocnosti ostatní jej
musí poslouchali Nežli jel do

Berlina posled&S poslU Orlota

vyslance svéh v Paříži k Thier
sovi aby od něho vyzviděl jeho
náhledy o stavu ve Francií Ne-

víme co se u Thieraa dozvěděl

ale muselo to býti mu }Mtačitel-n- é

neboť víme ie pak v Berlíne
zapověděl císaři Německému a
Bismarkovi veikeré vojenské ko-

medie Cítí to Německo dobře

že Ih % carovy v ulo nemIa se

hnoutt do války cár jet uT pa-

nen tsíro a viíky v Evrc-- 5 tza

pennsylvanských stoji dosud bez

prače Asi ZW neb dUU jednotli-
vých nastoupilo práci za loňskou
mzdu ale ostatní asi 30000 nech
ce nízké té a k výživě nedostateč
né ceny příjmouti odvolávajíce
se že to jim nextačí ku vyživení

rodiny Příčina stávky jest že

dělnici žádají od dobyti tuny uhlí
50 ceotS a majetníci nechtějí jim
diti více než 42£ centu Uhlokop
muže denně dobýti 2 až 3 tuny
vydělal by tedy nejvýše $150
musí si ale sám nechat své náčiní

řídit a u kováře spravovat což

činí každý týden značnou fáat vý
loh tak že výdělek je prabídný
K bídě té přibývá když někte

ré iniké tlupy tajného spolku
Molly Maguires pálí rozličné

zločiny čímž mysli bouří se pro-

ti v sem dělníkům

Poslání Indiána ve Wa

shingtonu jest skončeno beze vle
ho výsledku Vyjednávalo se a
mluvilo se sem i tam (nái dopis
z Washingtonu o tom podává
zprávu podrobnější) ale koncem

dílem zastalo vše pří starém
Siouzové bezpochyby se uvolí
že vzdají se práva loviti po řece

Bepublican v Nebrasce a že tedy
Nebraska od nich bude jednou
bude míli pokoj což bude vládu

stát nejméně $25000 ale přene-
cháni Černých Hor nechtějí rudo-i-i
ani slyieti VŽichni se usnesli

ie v&bec s těmi zlodějskými a

lhářskými úředníky jak to zřej
mě řekli tajemníku do očí nech-

tějí nic mít co dělat a že když
oni běloch 6m zemi nekradou aby
běloši jim také jich zemi nebiali
Černé Hory tedy zastanou uza-

vřeny i na dále—a na jak dlouho
bude možno je hlídat nemSže se
určití

Gen Sherman vydal své

zápisky z doby poslední občanské

války kteréž teď vyvolaly se
vlech stran přísné kritiky proti
němu a vysvětlivky rozličné
Sherman jest ale moudrý muž a

praví o tom to že je právě co

zamýšlel svým spisem aby se to-

tiž pohnuli víichni kteří vědí

něco o hnutích poslední války
by to uveřejnili aby měl budoucí

dějepisec hojnost látky spolehli
vé % niž by mohl sestavili pak
pravý dějepis války té Jiného
že si nic nežádá a nepřeje nežli
větlího světla a dokázaných fakt

Hrůzné komedie prová
děli min týdne temperenclářt
obého pohlaví ve svém výročním

sjezdu ▼ Chicago Nepořádek
štvanice rvačky jazykové křik
a nadávky byly stále na tapetuj
předseda nebyl slyšán kdyl na

pomínal fúrie ty aby co tempe-renč-nf

lidé trochu se temperovali
(mírnili) Vadili se tam o kořal
ce a o pivu o tabáku o vodl o

víně o kostelním přijímáni vína
o ženských právecho nevlstkách
a o vlech kozlech až se konečně

tuaesii o avýdi cbylej&ých vod ?

tju jí vi—:i LZzzi i:


