
slancedopisovala si se dvory
a nakládala libovolně

a jměním státním až do své smrti
POKROK ZÁPADU SBĚRATELOVĚ PREDPjLATMÉHO

pobyta z&stáva ve Švýeařkh roí
nS asi 100000 osob V kantona

Wsadta zdržuje se letos 17000

cizincQ % nich pak 4500 při jeze-
ře ženevském Velnu hojné na
vitevovino jest pohoří bernské
Iak krajina a jezeroThumu a Bri-enz- a

Také v Graubuendenn kde

dříve jen málo cizinců bývalo

POZOR l

věnovala jeho rodičtlm Žena
svolila a po smrti muže sloužilo

rodičam jeho Po nějakém čase
zemřel tchán a od té doby proka-
zovala všemožné služby tchýni
Když í ta zemřela nevzala více
ani potravy ani nápoje do úst a
sedmý den zemřela

Dle telegrama z Petrohradu
Vidně a Berlína uvalen na jmění
králo vioch švindlerS Dra Strous-berg- a

konkurs a Slrausberg sám

byl v Petrohradě zatknut a do

Moskvy dopraven poněvadž ee u
něho našly listiny kterými jest
dokázáno že chtěl udělat pod-

vodný bankrot — Dluhy jeho ee

páčí as na 25 mihona zlatých —

Mnohý český občan zdejší bude
toto kvítko znáti které svými
prušáckými úřadníky nechalo

Cechy nazývat! psy zloději a t p
Na šibenici a takovým padou-

chem ! — Ale jen že velcí zlodě-

jové obyčejně upláchnou 1 —

4!HnIeillJním' brtrfa-°- l předpútnéko n% nil ásipU --řCXCCX ZÁPAD IT tmlní a tt2líítta {vzaiMia za jkh sjuaikial
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Týdenník politický poučný a

zábavný
pro

ČECIIOSLAVY americké
podávající nejnověji íprávy

ne-

jen s eelího rtu ale avláStě ae

Velikého Západu Amerického

vycháxí každou středa
v OMA1IA NEB

VyDAVATU A majttzl:
JJJkW iiohkwati: 11

Uzoaktob:

l'řtijJitné na litt ohnali
i t ]ft#vni tátMou

$ 220 i rok $ 110
ruka a 35ccntl na Uvrť roka

ty taliáni DO kwkO S roín
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mi aa eJxMia( tofútlrlr
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„Pokrok Západu"

Omaha 3Yi

OmhaNeb lOlistopadu 1875

Z celého světa

Statistika obyvatelstva Pe-

trohradu Žádné jinó m5tto v

Erro4 nevtroatlo tak ryckie ja-

ko IVtrohral Za Petra Veliké

ho ( v první řtvrti minulého sto-

letí) raelo alejiž 25000 obývate-1- 3

Roku 1750 íitalo m fcO000

roku ITClale již 150000 obyva
Idi První fádná titáni lida
konala roka 17SI kdy mři
IViruhrad 192000 hlav do roka

100 vrotl ten počet ra 200000

roka 1Í2 bylo JKHOH) r 102
již 4200OO 1S33 415000 o 7 let

později 170000 za 10 let na to
&32000 Vli novém alitáni lidu

rka 1C9 mři Petrohrad CftS000

ubyvalcl3 Podávaje tyto zprá
vy podotýká "tíolos že vzmáhá
ni mo oby vateUiva nezakládá ae

na veli polet porodil nei úmrtí

nýbrž na píibývird obývatclatva
s venkova Od r 1761 al 1770

narodilo ao roínS o 4 15 osob více

než zemfeio A i do r I7í0 bylo
více porodil nei úmrti aviak od

té doby kleni jCt porod! a bý

vá každého roka více úmrtí než

porodí V celém století narodilo
v Petrohrade ÍC2CS9 osob a

a zemřelo 1000451 osob jest ta

tedy schodek 1S3-7G-
2 oob V po-

sledních osmi letech narodilo se

153777 detí a zemřelo 203IG3

osob V pr&rnSru umírá roíne o

&5tt tMb víc ncl se narodí V

jiných velkých tneatech jako v

Indýni v Pařili ve Vídni a v

ltťrlínS přibývá obývatelntvo hoj
noatí joroJ3 nehlelS aui k jdw
sUhovalc&m Za příčino velké

úmrlnti v Petrobradi udávsií
#4T B(ia'jr ušpiněno ouijiiiuii iís
kamí fizká ne£itá dvorky do
nit-h- l ani světlo ani dostatek
vz4u La vniknoati nemile pře-

plněni obydlí ncxlcsUUoí po
traviny neďwUU-- řádné kana- -

Ittaceatd

Podmořský příkon Pří

pravaé práre ka sLavbtf podmoř
ského prokopa mezi Frančtí a

Anglií piiaS se konají a právě se

vyšetřuje hloubka pod níi budo
veden S dottavádoíra

akoutuiním jo inlenýrové spo

kojeni AVík letos ncbulou je-
-

It5 tyto přípravné práce vyko

niny

Čat( lékaři mezi ranřnými
Černohorci Dne 27 záíí odjeli z

Vídni dva lékali do Černé Hory
káral byli povoláni od vlády ír
tohonk# aby tam oietlovali ra-siS- ni

Lercegovské Jeden x nich

jet dr JioUymlI ČoaSck rodem

s Podibrad kterýl byl r 1873

re Vídni promován na doktora

lékařství druhý jest dr llicke
sekanJi Hudolfské nonvenice

ve Vídni

KozMthloMt Huška V Petro-hrad- í

vyšla nedAvno kniba o roz-

sáhlosti veikeré řiša ruké za } a

novánl nynřjstbo caře Alexandra

II od plukovníka StrelbUkého

Ile udání spisovatele má evrop-

ské Konko a vodrttvem vnitrozern-ní- m

& mořem Azovským 100130

Itv m? ostrovy a jezery
101-13-

3

íivr iniL Jinako Asiatské s

vodstvem vnitroieraním ostrovy

jezery Ara'kýn a Chvalínským
300-- 09S U r mil a jest tedy sko-

ro třikrát tak veliké jako Hasko

evropské Zaajími tedy celi ří--I

raki skoro ietinu velkeré

semS v" i
-

Ciziaci ve Švýcařích V ce-

lém Švtcaraka jsst nyní asi Sí'0

hotel á a hosti aca výbradnS pro
Mst0Ííc{ cizince 40-- 50 a nich jsou
závody 'první tlíJy podniky to

nejvíce akcijnL R 1374 lítalo
ve hvýtsrku 255000 ecstsjících

t tihto c#lvlo C50OO přes vrh

vtt Gútitrl asi 57000 přes

f -- ioa 100000 bylo na Ru

p " 1 nebj la ařízeca hor
" rivJtívovaiA to hora

- ť z:

Král žebrákem Mezi chudob-

nými dl "Secolo" kteří dne 29
září o vel k éra termině Michal-skér- a

ostali bez přístřeší byl též
mocnář potomek starého rodu
královského kterýž také měl do-

bu slávy Mocnář tento jest král
arménský Lev VIL kníže korigš-sk- ý

jehož otec r 1846 od Rusa

byl sesazen Brzo na to povolali
obyvatelé crivanŠU synajeho
jménem Lva VIL za krále ale

postačil pouhý rozkaz z Petrohra-
du aby byl zbaven trBnu Stat-

kové jeho jsou zabaveni a pense
12000 fr od Ruska mu vypláce-
ná zadržena Tento nový král
"bezzemek" měl sico peníze v an-

glických a amerických bankách
ale účastnil se nešťastných speku-
lací jež jej připravily o všecko

jmění I prodal všecky klenoty
a Šperky své a brzo přišel I o str-

žené peníze své Dnes jest v Mi-

láně s královnou a princem v nej-trp- čí

chudobě jest hotový žebrák
takže ubožák nemá ani kde by-

dlet a Čím sebe a rodinu odít

Nebezpeční tanečníci Ředitel

galejních vězení na ostrově Elbě

dopustil se mnohých podvodu o

nichž příslušný soud již delší do-

ba jedná Podvody ty prováděl
v mířo neslýchané Mimo jiné
dovoloval trostantam pracovati u
sousedních osadníka za denní
mzdu jednoho franku Vydělané
peníze sám uschoval a trcstenc&m

po odbytém trestu dal mnoho-i- i

sám chtěl Dovolávání se sprave-
dlnosti se strany trestanců bylo
marné nikdoť jim nevěřil ředite-

li každý Ředitel dovedl si i ji
nýra zp3sobem pomoci k peně
z&m Dovolilť totiž v masopustě
některým trestanoum za odměnu
lOOfranka Že směli vo škrabošce
v prBvodu maskovaného strážní-

ka navštěvovat maškarní pleny v

městském kasinu Mezi trestanci
bylo vždy několik kleli jsouce
majetní milerádi zaplatili za svo-

bodu jodne noci Žádaných 100 fr
Zároveň však možno si domj-slit- i

překvapení tamních dám kdj--

dověděly s kým nu na pleních ly

1 —

Koruna všech lž( Všeobecně

jest známo jak uměj! Maďaři

lhát Nejvýlečnějií však v tom
ohledu jost zajisté jeden v Rábu

vycházející list jenž přináší tuto

zprávu: Jajiýs Jan Sary z Kajaro
rád jidal švestky Nedávno se

jich aly tak nacpal žo v malé
chvíli zemřel a sice za strašných
okolností Pojednou totiž klesl
k zemi všechny údy mu zmodra

ly když jej chtěli zvedali — ulo

mily se um ruce od těla a koneč-

ně i záda mu praskla a— !vetky
a něho vypadly! —

IíOveeká£zábava Jest dosta
tečně známo žo ve velkých mě-

stech žije mnoho nejrBznějších
živnostníka v Londýně jsou ale
docela lidé ktelí se živi stříkáním
bblta na lidi Věc se má asi tak
to Každý Angličan chce platit
za vznešenějšího nežli je a vlast-

nost tu někteří spekulanti s dosti

dobrým prospěchem hledí využit-kov- at

Mezi vznešené zábavý
patří v Anglicka hlavně lov a

jízda o závod Kdo však nemá
koně ani tak mnoho peněz aby
je mohl vyhazovat a chce platit
za vznešeného člověka koupí
si nový lovecký Šat a odebéřo se

tajně do „splashing house" totiž
do domu zřízeného pro poslřiko
váni blátem ZJo posadí se hrdi-

na na dřevěného koně kterýž
stojí ve vaně naplněně blátem
dle hrabství v němž si jezdec
přeje být na lovu přidá so do
bláta hliny písku atd Na to se

spustí stroj kBří začne ve vaně

tápat a nový jízdecký oděv co nej

krásněji postříká jak by byl na
lova jezdil Za to zaplatí jezdec
tři šilinky a řinče ostruhama jde
na některé hojně navštěvované
místo kdež vypravuje svým zná

mým o rozkoších jichž zažil na
' "

lovu

Žurnalistika v našt staré vlasti
velmi ráda se zmíní o "amerlcklm

hambugu" Nem6žeme našem a

čtenářstvu odepři ti aby se též ne-

pobavilo pravým "český nv hum-

bukem"—Jeden pražský list má
tuto ozmánku Moji přáteJé diví
se že já bývalý mrzout v posled-
ním čase tak převeselýnv so stal
Prozradím to tajemství: vybrálť
jsem pomocí návodu pana profes
sora matematiky Rudolfa s Orli-c- é

v Berlině Winelmslrasso 125

při Pražském tah a velké terno
V Linerce' 4004 Jiří Schlosser
—Nevoní li to silně 'humbugemr

O přepychu v - šatstvu Jeden
list pařížský obrací se k dámám

francouzským následujícími slovy
kteréž i jinde povšimnutí zašlu

hujt : Ctěné dámy kteréž vydá-

váte bez zdráhání cena vlnice ne-

bo pšeničného polo za bálově la-

ty ítěto a trocha přemýšlejte"

Spanilá vévodkyně Hn bohatá

Španělka kteráž se na avých eei

slách v Paříži pozdržela dala se

jednoho dne se svoa společnicí

dovésti k vyhlášené hotovilce ša-t- a

Objednala si Um 5 nebo 6

skvostných oblek 3 každý za 2—
tCCO frankS aby ďastojne mohla

pí da ďycLfcaku k ipunil- -

jest nynf návštěva hojna tak že
se tam utratí rořné 3—4 milionu
franku w

Konstvo x rakoaské armádé
V rakouské armádě n&lexá se 39-55-2

kont E torna jestř přijde
8172 dustojníckých koní kteří
slo u na útraty eráru krmenu
Výlohy na krmeni páíl se pro
konž erární na 7407680 ilatých
pro koné dlstojníkS na 1339445
zl Z erárních koní připadá 46
776 na jízda při pěchotě 963 na

poboíníky 4057S pro jízda a d&

loslřclectvo a 5230 pro vozataj
stvo a tažné koné a dél Cena ko-

ní tich v prfimřru po 250 zLíiní
23} milionu

Prameny Xila Dle telegra
mu do Londýna zaslaného ujišťu
je se žo americký novinář Henri

Stanlej-
-
který Livingstona v A-fri- cc

hledal a nalezl nyní tak
dlouho hledané prameny Nilu

vypátral když byl jezero Nyam- -

za jež Nil protéká obešel

Turecké hospodářství Rotní

příjmy turecka obnášejí prumřr-n- é

ISO milionS zlatých Z třeh

potřebuj© nejméně 20 milionS

sultán k vydržováni 700 žen a
£00 koní pro své paláce a služeb-

nictvo Kdežto v Malé Asii ně-

kolik tisíc obyvatel 3 hlady umírá

deje se to u dvora sultánova ne

slýchaná marnotratnost Tak
sultán staví v blízké osaJS Bešik-tá- S

mešitu na jejíž stavbu vypo-
čten jet náklad 10 milionS
Dalších 150 milonS jest potřebí
na úroky ze státního dluhu jenž
obnáší 2025544200 1 Zbývá

tedy na všechno v celku 10 milio-

nS Velký vezír má ročních příj-2500- 00

ti ministr financí 150000
zl miniitr veřejných prácí 100000
zl Není tedy divu žo pro uiŽií

úředník a vojsko není pcnřz a
Že kdežto vyšli úředníci Žijí v

ohromném přepychu tito hlady
umírají

Obrázek a tureckého soudní-el- í

Jak známo přeji si jovhlalci
v {Hlodavcích jež poslali konsu- -

lam aby křesťané byli připuite
ni k soudům co svědkové Vře ta
a' kol iv se na první pohled sdá
malichernou jest v Turecku vel
mi důležitá Na př v Caři hnulé

panuje ten zlořád že výpovědi
TurkS mají daleko vyšší dSleži

tost a vetší váhu nežli svědectví

kfcťana Vedle soudního domu

jest kavárna v niž se zdržuji Tur
ci tito jsou vždy ochoto! a botoví
za nějakou nepatrnou odměnu

složití svědectví jakékoliv Je-l-i

některý Turek v nesnázích dovo-

lá se těchto svědkB jež soud při

pustí k svědectví ačkoliv je vel
mi dobře zná a výpovědi jejich
považuje za tdatné

£idovítí iejMiH' Poznani
Ruké pohraniční úřady přišly
nedávno na stopu rozsáhlému šej-

dířství jímž ruaké státní ]xA lad-

ný zkráceny byly o několik mi-

lionS Iluaké pohraničné celní

úřady nahražuji totiž při vývozu
lihu dan již vyrábitel lihujtapla
til Toho {toužila daleko rozvít
vená spoWžnost v ruském Polsku
a vyválela — řiatou voda do
Pruska při čemž udali že jest to

]íha shrábli náhradu za zaplace-
né daně do kapny Šejdířství pro
vozováno dlouhá leta a z několik

pozftankvch žida stali so milio-

náři Samo sebou se rozumí že
celní úřadníci při tom jim byli
nápomocni Nyní když věc ta

přišla na jevo zavedeno roztáhlé

vyšetřování a jedna firma jež
měla v podvodu tom účastenství
musela již zaplatit milion rubl 3

pokuty

Psí kvartet-- Jakýs Jan Tam-rno- r

vycvičil své čtyři psy Že dle

toho háb neli na ně tak či onak
bičíkem v tom neb onom tonu

Štěkají Každý pes Štěká re dvou

tonech první v c a g drahý v e

a h tíetí v d a a čtvrtý ▼ fa fis

Nyní dává a nimi v divadle pa-

řížském představeni & sice vvŠtě-ksj- !

tímto zpilsobem valčík a arii
x "UgoIetta": "La don na a mo
l ile" - i

Obchod s děvčaty AÍ do

nedávná kvetl obchod a děvčaty
z Uher do Egypta zasílanými až

konečně zakročením uherského
ministerstva zlořádu onomu učit

nna přítrž Nyní se ale obchod
ten provádí zcela veřejní a Více

zuiíliji se děvčata do Buenos-Ayre- s

Monto video a Iíio-Janeir- o

přes Marsilii Každý parník jenž
do oněch měst % Jlarseilu připlu

je přiveze jicb 25 až 30 a nesvS--

domití lidé prodávají je do po-

věstných doma kdež strašně pyh
kají za tvoa nevědomost a lehko-nyslno- st

Nyní se jich tam na-

lézá nejméně 200" T Uhrách po-

tlouká se několik jednatel & kteří
je-- li potřeba v 10 neb 14 ďnech

seženoa 20 al 30 děvčat Ifa loď
odebeřoa se zrovno před odpla
tím aby obfho4 ten nebyl Tyzra- -

_#n i I l r r t izen iyu sni ouvczi jicn ioa
--
Savoye" opět 31 '

Věrnosti Čininky Čínská

dívka provdal so v stáří iéstnáo--

U roka dřív ale nei uplynul rok
zemřel mul její

-
Kdyl ' umíral

zjevila mu žo k poctě jeho pa-

mátky se sama obětuje to til život
si vezme Umírající mni vymlou-
val jí to j rose jí aby tlali-- y v

1

-
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ZDO C2XCACO
Obchol s dřívím a ahlína ho

druha p F PliACXY (Ofi 4
Yard IW lOJLlOt W li St) jel
nám a vlastního p t e v ě d--č

o n i co velmi solida! anám—
Palivo se dodává až da doetú

vUstnimi pivoi za dobrou vá-

ha a nejtrpši jakost se rač i a cv
ny jsoa tr nej levnější
Není Uly příčiny nižádné pr£

by Čechové své zakázky tkli
cizkh nhrodaoalt pjdácali tím
méně an obc hod ana Pracný
diný tobo druhu Co vlastnt
c t v t Č jcha jU —- Paa Prat-n- a

sám jet co maž !ádtý všobeťě
znám a proto nráhlnte čvkéaa
obyvateltiva v Chi-ag- a Wnto ob-

chod co nejupřímněji
(Uhlk

Padouci nemoc hojí se zíarma!

ttr kTi iJ nt anaw n M a
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Co stála Francii mazkfzka

Pompadourová Pan Lo Roi
vo Vcrsaillesu uveřejnil

před nedávnem na základě spole-

hlivých listin přehled vydání po-
věstné milostnicc Ludvika XVn

markýgfr Joh Antoinetty
Pom-padourb- ve

(vlastně Poissonové)
od jejího povýšení (9 září 1745)
až do její smrti (15 dubna 1761)

Dala přestavěli a znova zřídit!

zámky Crécy Annay Ia Celle

L'Kremitage Ménars Champs
Saint Quen Ovili© Créon a Bel-lev- ue

Mimo to měla paláce ve

Vcrsaillesu v Cotnpiegne v Pa-

říži a ťontainebleau Jaké sumy
v stavbách těchto zakopány lze
z toho souditi že okrášleni jen
jednoho zámku v 7 letech 2903-26- 7

livrS vyžadovalo Od krále
Ludvíka XV měla markýzka ro
čni důchod 1 767674 livrú a na to
běžné potřeby Sunu la jí však
nestačila Obyčejně objevil eo

schodek 200000 franku který
kryla prodejem skvostu a výno
sem hazardii! hry Dno 31 květ
na 1752 vyhrála v Marly 28800
livrí a prodala erlový náramek
za 12900 livrB Za 19 let jejího

panování stály jojí cesty divadel-

ní představení a hostiny 4000900
livrB koně lSOOOOO livr8 vozy
lŠOOOuO Chudým dala za ten

celý Čas jen lóOOOo livrB Veške-

ré její v vdáni pokud se dá zjistit
obnáší 35327268 iivrfi Tím
však není ještě veškerá suma vy-

čerpána Svému bratrovi tnar

kýzovi Marigny-ov- i kterého udě-

lala vrchním intendantem staveb
zanechala ohromné jmění VSbec

prý se mfižo říci že markýzka
ťompadourová stála Francií cel-

kem 100 milionS liyra (l livre
—

20 cts)— rompadourová narodila
so v Paříži 29 prosince 1721 z ot-

ce Ant Poisáona který v úřadě
svém se zpronevěřiv musel utéci

až později zase dodáváni potravy
do invalidovny taříž&ké se súčas

stnil Matka její jak iila v mi-

lostní h jIctkúrh s gc-ne-
r

pach

týřem Le Norinundcm de Tour-nehei-n

který jak otec mlalé An-

toinetty se njal a nesmírný ná-

klad najejt vj chování ve lí tak
žo vzdělalala se znamenitě v bud
bě zpěvu tanci malbě atd li
1711 provdal ji Lo Normand za
svého bohatého synovce Lo Nor-

manda ďEtoiles Na to sídlíc na
zámku svého chotě v Paříží shro-máŽďov- ala

se svých salonech slo-

vutné umělec spisovatele a mladé

dvořany ktcíi slávu jejich brzy
roznesli Nespokojila se tím však
mladá pant ďEtoiles toužila po
uskutečnění dávného svého enu

státi se miloslnicí královou k če-

muž i ctižádostivá její matka stá-

le ji pohádala stále příležitost
hlodajíc kdo by ji král vyděti
mohl Poprvé spatřil ji skutečně
na honbě v lesíku Senartském
kdo za nymfu oblečena se mu ob-

jevila král ihned so jí naklonil
nemohl však pro milostné pletky
s vé vodky ni Chateaurouxovou v
bližší poměry s ni vstoupili Po
smrti však Chateaurouxové (8
prosince 1741) vynaložila pani
ďEtoiles všechny své síly aby
na její místo se doslala —Příleži-

tost k tomu so jí naskytla na
maškarním bále v radnici Paříž-

ské v února 1745 kde krále tak
okouzlila žo tento po několika
dnech v Paříži u její matky ji na-
vštívil kdež i potom častěji schtíx-k- y

milostné a ní míval až kone-ču- ě

v dubnu téhož roka stálý byt
ve Versailiesu jí vykázal Když

pak soudní dvfir Cbateletský od
muže jejího ji rozvedl byla na

markýzka povýšena a veřejně za
milostnici králova 'uznána Vě-

douc Ze uebudo moct na dlouho

poutali omrzelého krále svBdno-st- í

smyslnou hleděla všemi mož-

nými jinf mi prostředky jeho prá-
zdné dny vyplnili a dlouhou chví-

li stále jej mučící zapudili mi-

mo časté vyjíždky honby-
- a ná-

kladní stavby byla nevyčerpatel-
ná ve vynalezeni nových her zá

bav a slavností kterými zvláště

pověstným se stal její zámek

Choisy Nevystaěujíc a tím vzala
vida i uměni na pomoc Shro-

máždila kolem aebelskoio všech-n- y

vynikají spisovatele tehdejší
Voltaire kterého učinila král ko-

morníkem a historiografem k ví

francouzského byl ozdo-
bou jejích tweed—} 1856 byla
nejen palácovou dámoa královny
jmenována ale učinila aé i sku-

tečno vladalkou dosazovala vo

jtvlíca a nioistryi pí ijímata vy
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ské královn-matc- e v Trouville
Mimo to dala si pořídit pocestnt
oděv za G80 franka Její spole
čnice žila v poměrech mnohem

skrovnějších ač byla také členem

vážené rodiny šlechtické Dáma

tato Šla druhého dne k hotovilo
oděvu a tázala se co by asi stál

takový oděv pro obyčejnou rmrs
telnici kteráž neni ani vévodky
ní ani manželkou peněžnika
"Mluvme spolu upřímně pravi
la krejčová "má to býti oděv pro
vásř"—"Dejmo tomu Že by byl
pro mne"— XuŽe vám bych ho

udělala za 200 franku"

Provolání

ku l'ec hoslovan&m Chicagskými

Rodáci ! Citáte každého dne

zprávy o boji který vedou bratří

jihoslovanllí v Bosně a llerceo
vině iiroti Turk&m odvěkým
svým utlačovatel&m hledajic vy-- d

obýt i si svobody neodvUlosli a

uhájili své víry
Po 500 let snášeli Jiboslované

těžké to jařmo a kdykoli se od-

vážili ku svržení jeho tu mocno

stí evrejsKé jim svázaly ruce a

tak stMjutané odevzdaly je ojt
na milost Turku který je pak
dřel ještě více

Tentokráte zdá se že boj jejich
budo mí ti lepšího výsledku neb

už i Angjie která bývala vždy
nej větší podporou Turka kloní
se ku straně utiskovaných křesťa-

nu a jest naděje že dostane se

jim zdaru

Avšak tisícové z nich obětova-vš- e

vše co měli jmění krev i ži-

voty pro svatý národní účel za-

nechali po sobě rodiny v bíJě po-

stavené a opuštěné kterým ne-

mohou {tomoci domácí sami nic

nezadrževši nýbrž musí se jira

pomáhali od vzdálených rodných
bratří Slovana
Osvobozeni jedné části Slovan-

stva povznese Slovanstvo celé

týká so tedy boj ten i nepřímo
nás bratři slovanští a proto jest
spravedlivo i radno abychom i

my dle sil svých přispěli k uleve

ní bídy nebohých
Čechové v Chicago nez&stali

nikdy ještě pozadu kde se jed-
nalo o sbírky k šlechetným ná-

rodním áčetSm nezSstanou za-

jisté ani teď Ve vlasti so pil-

ně sbírá v Kew Yorku Saa
Francisco v Clevelandu v Mil-wauk- ee

v Ractně v Cedar Ra-pi- ds

vj Omazo — všude se sbí-

rá — i zde doufejme na hojnou
sbírko Výbor od valné

ustanovený bude osobně vybírali
mezi Čeehy po městě a mimo
to vyzval písemně všecky ctěné

spolky české v Chicago aby se

s&častnili v dobraČinnosi této

Na zdar !
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