
NAŠE SOXt ZARIZKMAdům velmi krulí Budou-l- i platit
i

uého Blainem aamezí m cesta ku

zlu zamezeno bude tím zlo sa-

mo A proto kdokoliv jest pH-zn- iv

dosavadnímu zíízení škol-

ním musí pláti ai aby přijmut

hyl dodatek ten C--
AHA ÍST PAUL

jiOsIuSenství celou Bosnu kromě

čtyř měst --

Sarajeva kei bylo
hlavni aidlo janičaraké Tra v nika

Zenic a Yisokého

Nesměje ae odvážit i do Saraje-

va vypravil tam tvého kaítan-a-g- u

(pobočníka) aby avolal jank
čárské agy a domlouval se s ni-

mi Tento zchytra mluvil k
: „Sarajevci drazí moji

agové (pánijí Potřebí vyplnit
povinnoau k sultánu a podrobit
se svému pánovi potřebí aby
všechno dělo eo podle zákona

sy přijde což ae ale neosvědčilo

neboť nebyla ani v Soulharopt
ani sde cosi podobného nalezeno
Od eestajkicL slyioli jíme toto

vypravováni: „Já a nacházel"

vypravuje jeden očitý sěd#kna
palubě podepřen o stěžen paro-
lodě „Moeel a pozorovat jtetn
přípravy k odjezdu Náhle jtu
slyšel bromu {odobajíci ae ránu

byl j'em k zemi na obličej po
raleo Prrnt mou myšlenkou by-

lo le se roztrhnul kotel buď pa-
rolodě HMoeP% aneb vedle Jeřicí
bo vlečného parníku „Simpaona'
—Velké ku§y dřeva železa skla
a kuiy masa padaly vedle mne

POKROK ZÁPADU
— — i— III "

Týdenník politický poučný a

zábavný
pro

CECHOSLAVY AMERICKÉ

podávající nejnovějsi zprávy ne

Íq z eeléko světa ale zvláště

Velikého Západu Amerického

vychází ktlJon středu
v OMAHA NEB
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vládo kteréžto plakáty úřady
byly ihned odklizeny Jak dle

pověsti se proslýchá našli Anglk
čané nové doklady le čínské úřa-

dy při zavražděni Margaryho by-

ly se súčastnily Při svéhlavosti
Číňanu je tudíž vidy ještě mol do
ie Anglie svou válečnou moc v

Asii bude moaetosv8lčovataneb

chtějte ji dáti v Evropě najevo
Číně bude muset popustit 1

Kulturní vývoj v Japonsku
ulinil zase značný pokrok a sice
tentokráte v oboru soudnictví
Ve čtyřech větších městech zříze-

ny jsou apelačnl so&dy a v hlav
ním městě říše kasačni dvora zá-

roveň uveřejněna jsou ustanoveni

jimiž jednáni před těmito soudy
se upravuje Jak v organisaci
soudnictví tak v zásadách jedná-
ní jak civilního tak i trestního

jeví se evropský vzor

Dr Strousaberg jest nyní jak
známo drlán v aamovazbi Sdě-

leni le bude dán skutečně v ok
žalobu učinilo naíi hluboký do-

jem zbledl a počal mluvili sám
k sobě Brzo však se vzpamato-
val a tázal ae pak zdali mu bude

dovoleno zařídili sobě separaci i

nyní ještě tak jako ji měl ve vě-

zení pro dluhy Odpověděno mu

ie vezme se ohled na jeho přint
ovšem lejen potud okud se to
srovnává s předpisy o vězních
V novém vězeni vykázána dru

Stroussbergovi nejprostranněji
seperace která je mimo to suchá

a tepia Ve dveřích je malé ote-

vřené okénko a přede dveřmi

přechází neustále stráž Uvězně-

nému dovoleno stravovat! se a

používati všeho co muže si k

svému pohod'1 zaopatřit! ovšem

ie s podmínkou le všechny věcí
nežli se mu dodají musejí dříve

policejní úřadnici a strážníci vě-

zeni prohlednout! Osoby které

Stroossberg ve vězeni pro dluhy
beze všech okolku přijímati nio--

hl ro&že nyní přijímali jen po
svoleni soudce vyšetřovacího a u

přítomnosti Členy prokuratury
Z k něh muže dr Strounaberg či-

stí takové jel mo vyšetřováci
soud povolí

„Černý kabinet4 v Prusku
Již mnohokráte vedena ze stran

rozličných proti poštovním úřa-

dům pruským stížnost le poru-

šuje se tajemství listovní : všecky
protesty a Mížnosti zastaly však

úplně bez výsledku Jmenovitě

danu a platit ráji za práci nezů-

stane nic jim samým čími by Ž-

ivot slušně uhájili Ráj a jim dává

devětinu zo všeho obili a díl ze

sena Nechať rája dává pánům
třetino z obilí a e vleholoatatnl-h- o

a polovicí sena Potřebí Tur-

kům akázati le jejich dSchod ae

zvýší a potom a nimi promluvit©
nových ustanoveních Oni ochot-

ně přistoupl na vše a lehko zave-

deš tanzimát a rája nebude se

proti vovati
Tahir pala svolil a tak bosen-

ští agové oklamali Poitu novým

pořádkem sobě polepšili s ráji
přitižili Tahir paša povolal k

sobě do Trav nika knězy (obecní

starosty) z celé Bosny a oznámil

ie roboty a násilí nebude a že

budou dávat pánům třetinu
to knězové byli poražes

ní jako hromovou ranou Ale co

jim zbývalo ? Poklonili se k zemi

a odpověděli: „Podrobujem se

všemu co nařizuje sultán a vlá-

da" Za takou odpověď obdrželi

někteří knězové kabinaci (široký
zimní plášť) a jiní peníze po 50

piaslrech(S250) Avšak nepoklo-nil- i

se knězové z Poaaviny pro
hlásili le na to přistoupili nemo-

hou i žádali býti zachováni při
Ksavádním pořádku Na tu od-

pověď dal je paša svázali a biti

tak dlouho až zůstali za mrtvé
Dva skutečně zemřeli druzi zů-

stali mrzáci ale třetina byla po
celé Bosně zavedena

Z celého světa

Miliardy francouzské rozply-

nuly se po říši německé jako sníh
na slunci a teď neví nikdo kam
se vlastně všecky ty peníze ]Kdě-l- y

Dle rozpočtu má býti ještě
nějaká hotovost z ohromných
těch sum kdyl poslanec Richter

při debatě o rozpočtu říšském se

otázal jak veliký jest asi tento

zbytek nedostalo se mu žádoucí

odpovědi Věc ta jest věru pode-
zřelá a proto jiný zvědavý posla-
nec učinil podobný dotaz ve vý-

bore rozpočtovém však ani tam
nedostalo se um kýženého vysvě-

tleni vládni komisař odpověděl
že holovoM ta pořád se menši Z

té příčiny dali někteří členové

strany pokroku konstatovat! v

protokole Že jen proto nežádají
vládu za sdělení sumy té poně
vadž již z chováni komisara vy-

svítá že vládá povědřti nechce
kolik ještě má peněz hotových

Sebastopol Dopisovatel „T
mfsíu Mr R-e- d popisuje nynější

Sebastopol kterýž dle náhledů

dopisovatele poskytuje ještě nyní
větší obraz spousty než Porapeji
—Reed popisuje dva hřbitovy na

nichž pohřbeno jest etotisic ru--

ských vojáku Jaké množství dě

lových střel za války rusko-t- u ře
cké před dvacíti lety do města

vrženo bylo lze posoudili z toho

le dafi ze starého železa z kouíi
a pum které v městě nalezeny a

prodány byly vynesla 15000 lib
šterlinkS O budoucnosti Seba

stojKdu vyslovuje se Reed přízni
vě Má za to že dobrá poloha
města a hloubka rody v přístavu
připoutají k městu obchod s obi
lim který se posud táhne k pří-

stavům azovského moře Mimo

P leží Sebastopol po moři 60 mil

po železnici &0 mil blíže Bospcru
než Oděsa Od minulého roku

kdy Sebastopol přestal býti pří
stavem poutě vládním povznes
go v městě pr&mysl staví se tam
mnohé továrny a zakládají ?

tam banky
T Čechové vzhledem k povstá-

ní v Hercegovině a Bosně No
vosadská „Zástava" psala těchto
dn5: Vizme bratry naše Čechy
oni bez ohledu na rozličná svoje

politická stanoviska vřele se ujali
svaté věci srbských povstalců

Orgány starořecké i mladočesk

zastupovaly před veřejným mině

nim evropským osvobozením Srb-etv-a

a vyhnání Turku všemi po
litickými důvody Vřele uvítali
onu horskou střelbu která evě

stuje svátek slovanských naději a
snaženi Oni první chopili se i

Ruska neboť se jim zdálo le ono

svým věrnospojďQeťkým chová
ním poušti zájmy slovanské se

zřetele a dStklivě je vyzývali le
je nej vyšší řas aby ustoupilo z o--

né osudné jemu cesty A jestli
snad nikoli následkem toho tedy
přece potom Ital se obrat u tí
ckodni politice Ruska o němŽlo
sice nelze určitě říci kam povede
ale který vzbudil naděje a strachy
ne všech stranách Jako vždycky
echové i tentokrát ? osyřdčjli

Jakožto praví chlapíci Všechno

Jejicb chováni ca doby srbské
ho povstání zasluhuje naio
ho veřejného a úplného uzná-

ni Hercegovštl junáci jil dosud
mnobo vykonali Junáckíraje
jich pokřikem zachvělo ae lit( na
veliké slovanské lípě a bratrský
pozdrav ozývá se po slovanském
Jvř-p- Qsyědčilo ee le slovanská

vzájemnost není liché slovo frro
ská krev znova zalila sjovanskou
ípu ona ny ni Kra bujnSjl budo

šířili svoje haluze na všechny

strany „Slávy dcery"
BozBjfšku mezí Anglii a Čí

nou není dosud odklizena Dle

zpráv z Pekingu došlých panuje
tam zejména mezi čínskými úřad-nik- y

veliká rozmrzelost za příčí--

nou vyjednávání jel ms{ angtl
ckoo a Čínskou vládou ae dílo V

Pekingu dokonco finiji se za tou

příčinou v plakátech na rozích

přilepených jrudké útoky na
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Ař Crete citá vícero obchodní-

ku a průmyslníku českých přede

nejsou české obchody dosud tak

zaatoupeuy jak by býti mely

mohly poválíme-l- i jak fetné oko-

lí Čechy omazeno jest a jeat tu do-

brá vyhlídka pro mnohý jeSte ob-

chod a prfimyal český
Jednlan z nejatarších prSmyal-nik- u

českých v roeste jeat íeaký

kovář p W Aksamit který!
vie-obecn- é

přízni ae telí Y dílné

jeho zainéstnán jest též schopný
koiář aby vlein prácím do oboru

toho padajících vyhoveno býti
mohlo
Z hostinských mívá jak se zdá

nejvelší návSlěva p Č Duras je-

hož místnost jest jednou a nej lep-
ších v mentě Příčina hojné

že vytáčí Omahské

pivo vždy čerstvé a jako malvaz

P J Klíma má hostinec zrovna
u nádraží a cestujíc! krajané na
lezuou tu vždy dobré a ochotné

obsloužení

Sedlářský obchod jeát ta zastou-

pen panem J F Steidl kterýž
vou dobrou trvanlivou práci a

levnými cenami zíkal ai v po-mé-
rne

krátké dobe jméno nejlep
iiho ecdláře v celé county
PMČada jest jrvníra obuv-

níkem x městě a na countních

výstavách kterél ae každoročně

odbývají byla práce jeho vždy

poctěna první cenou Jeho ob-

chod se každoročně Siří i za hra-

nic Nebrasky Tak viděli jsme
!e onehdy zasílal pár bot al do

Laramie City Pan Čada přijmul
z ochoty jednatelství „Pokroku
Z" a páni odběratelé r&ítež m la

kaě na něho v záležitosti listu

obraceli
Mimo tyto obe body jsou to táž

hostinec pp ť XJě!y a J Svo

body Klenotník a hodinář pJ
Kopecký krejří p Yeleba Ob-

chodníci v obilí pp Kazda A Co

řeznici pp J Spirk & Co a kovář

p M Zirhot Lobrá vyhlídka
je#t to jtilě pro notáře obchod-

níka ve zboží smiienéui pro

klempíře a mnohé jiné české ob-

chody
Obecenitvo řeké v Crete í o-k-

jest Celkem svobodomyslné
a oměrriě čte e tu více tAsopisS

Českých než kdekoli jinde
Již několikráte děly se tu po-kiK- y

založili to Čcs-k- ý katolický
kostel vsak pokusy takové nena-

lezly souhlasu všeobecného Ně-

mecký katolický kostel v Crete

jet jen zřídka Čechy navštěvo-vá- r

čtenářký spolek kterýž jo ně-

jaký čas jevil známky života zdá

se že také spí a a ním i pěkná
ktiiltovna Čítající přes 150 svazku

Stěhování do okolí nebylo vel-

mi silné v roce minulém 1 z po-

chyby zastraiily mnohé kobylky
brzy se ale lidé přesvědčí že kos

by Iky jou pohroma pouze časo-

vá tak dobře jako Chinchbug

kroupy rez neb jiné stěhováni

nailanc pak opět v plném prou
d5 Není sice již mnoho pozem-

ku a ruky první ra prodej ale
od Amerikána mSie vykoupit!
skoro od každého převaha Če

h&v stává se jim nepohodlnou
VSlee jestli kdy byl čas kupovat
pozemky na západě jest to nyní

jelikož iimzf Amerikán] vypro

dívají z nouzo do níl áami svým
riehoopodářstvítfl se ovedtiajin
poněvadž chti jenom kde méně

Oihú a nabízejí pozemky dosti

letně A lepií ArolnějÍi kraji-

ny než jest Salině County jeat
těžko vyhledat Amerikáné v

Cit-t-e i-- oo V celku dosti svobodo

my kIhí však tejsperenelářum so

přtdce podařilo vynutili na jnjst- -

ké radě vysoký luerse (H200)

Litu angl jest v Crete dvé Poat

vycbázlji2 t pitím ročníku i
Sebtioel právě vycházeli počal
Ola aměren) svým fpubli-kánk- é

Mimo minule zmíněných dlu

no připomenout jelti následující

vynikající obchodníky
L P Gaekle hodinář a klenot

ník Ponouží každému ve svém

úboru dokonale a levni

Soudní záiežiloati zastárá IÍL
Cornwell amírčl aoudco a notář

kterýž také vybotovujo doedy

mortage a tlía podobně
Iyman k Iaofiherty jest firma

piávuickl kteráž teprvé nedávs
no praxi svou zde započala a t
tom králkém Zase značné obliby

t_ ~ttr A - r l 11
i ííHSIS jejicw jjibjh u uatua- -

zi so nad ba&kem V lem Crete-ský- m

přátelům mým na zdar I m

na shledanou J Hosjcky

Jak Turci zavádějí reformy

Kdy! sultán Mahmud zrušil a

vy his zoral vojsko janičáraké vy
slal do Bosny Iladlí Mostafu pa
šu jakožto inUtodrŽitele aby i ▼

této zemi zlomil krutou vláda

paša a kapetanu jamčárskýcb A- -

e tito povatali proti němu a vys
máli jej ze země

Po něm přišel Abderrman pal

jakožto místodrliUl do Bosny
Tento osadiv vo Zvoraáce ro-

zešli l posly na vše strany a rot

kazy aby ae k němu dostavili
všichni kapeláni a velící agové :

mladší t nich dal pobili a ttarŠI
podal do vyhnanství i přivedl v
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Yětií část země valí podrobila se i

palovi celá Bosna i Hercegovina
kromě Sarajeva i třech jiných
měst Kterak tu možno protivit
se carovi (sultánu)? Jestli rozhně-

váte pašu tedy jedním dnem biu

de s vámi konec ! Ale mně jest to
velmi žalostné Že turecké domy
budou rozrušeny a turecké děli
osiří lile eo učiňte: Kteří jsou
mezi vámi první agové vypravte

je k palori nechať se a palou do-

mluví Nestane ae čeho vy ee

bojíte nýbrž čeho sobě přejete"
SmiřlivějSí odpovídali kaftan-agov- i

: „Všechno tak jak ty pra-

víš ale jsou mezi námi mocni 1k

dé a nesnadno s nimi se pMti" A

Kaftan-ag- a poradil jim učinili

seznam všech takých lidi „a po
tom— pravil—my o nich rozváž-

íme"
I stalo se Učinili jopi-

- a ni-

koli íediný ale tři nebo Čtyry
Jeden byl černý v němž pozna-

menány byly osoby které měly

platili svoji hlavou druhý bílý

jenž obsahoval seznam osob jimž
volno bylo vykoupiti se výkup-

ná cena obnášela 30 až 300 měšců

(měšec po 500 pi astru čili $25—

Agové vypravili se na cestu k

pašovi a když dospěli na rovinu

(laainaf ]olkal jo deli-paš- a (nát
Čelník jízdné stráže) vyslaný pa-

šou pobil všechny a hlavy jich
poslal do Zvorníka O synech

jejich připomněl někdo kaflan-agov- i

: „Zmije jste vy hladili ale

zmijcČky zaslaly Až tyto sezna-

jí o osudu svých otcův eynoyé
hned povstanou a podnítí válku"
— Kaitan-ag- a tudíž bez prodlení
zjíma! jejich syny a poslal k pa-

šovi do Zvorníka7kteríž je dal

vesměs stínati

Když Abderrman vyhladil před-
ní odpůrce I} vši Bosně odhodlal

se přesídlet! do Sarajeva Povo-

lal k sobě sarajevské begy kteří

bylPpři straně sultánově poně-
vadž od něho měli spahiluky
Sultánu toliž náležela desátá část
vši úrody tato desetina však by-

la odevzdána zuauieuiiě im bo

g&ui dědičně za to oni y
1 eavá

zániteavýini lidmi na - u náklad
dostavovali se k službě vojenské
Takovíto begové ziúui byli spa
bije Tyto paLii pozval k sobě

aby jej provodili do Sarajeva zá

roven jim oznámil kdyby bylo

potřebí dobývati Sarajeva mocí

že vydá měto v plen a plameuy
Přibyl do Sarajeva h vojskem

a přijat bez odporu !Castávaly

právě turecké svátky ramazan

Když první den nmautaa vyšlo
slunce nad Sarajevem z&stalo ve

hradě 25 srubaných hlav samých

velikých agu (náčelníku janiČar
ských Jak začat tak se i po

stupovalo každý den padaly
hlavy janičárských ag srubaných
za živa nebo s těla zardoušeného
S těch hlav stahována kfiže a vy

cpána pak posýlána do Mambulu

(Cařihradu)
Co Abderrman raša zabýval se

velikými againi policejní bim-b- a

a (major) Uzon-a- lí hubil prosté
janiČáry Kolik mrtvých k+ldi
den bylo na hradě tolik i více

padalo janičáru na dvoře Uzun- -

aliho
Tak uáio se po celý rok moc

janičárstva byla lim aioiudua ale

zpurná šlechta bosenská (potu?-
-

čenci) provozovala svoi zv&Ií

vzdorujíc i měčein míslodrŽitel&m
i sultánovi
Jioku ISiG ifOslán do Bosny

Tahir psi aby uvedl ve skotek
tíinzimát (z roku l59) prohlašu

jící rovnokl vidho oby ystclstva a

zrušil roJotu Tento svolal k so-

bě begy kapenáty a veliké agy i

vykládal bterak dlužno poslech-
nout! cara(sultána)zavesti tanzi
mát a pořádali ve správě dodá

valí carovi (turecké) rekruty ne
činit našili ráji uežadati na ni

roboty a jiných prací bezplatných
í platili caru pořez (přímou dsfi)
Jestli vy tóbo neučiníte vězte

bude zle Přijde seraskýr Omer

paša a kdyl on přijde ptide Le

přetrženi válka Kdybyste so ani
nechtěli bití ani jediný z vás ne
zůstane Omer paša všechny vás

posle dp fjhnanslvi" Mlčeli k
tomo poslouchači ač jím Jo slyše-
li bylo nepříjemno Pošlé z od

pověděli Tahir pašovi HMy jsme
ochotni nál česttý pašo sloužili
caru jměním a hlavou jak car
chce a co žádá v tom naše čest a

pýcha ale ostatU ii$rad není o- -

cholen Naši Tarcl přivykli aby
rája stálo jim sloužila aby jí stá
le rozkazovali i bili kdyl jim ne- -

cčiní zadost Také platif dah

Turci nenavykli bude těžko pří
mětí je k tomu"
Co takto vyjednávali přišla %

Koajiny (severozápadní čásť Bo

sny a nejzuřivějšími potorčenci)

rája stěžovat a prowthpašu :

Násilí pašo násilí našich ag Jeat
nesnesitelné pro nkrulné roboty
nemáme kdy pracovali pro sebe
nemáme čím tebe a dobytek Uvi
ti To bosenský potnrčeneo Pazli- -

paša domlouvá Tahir-palo- vi '

„Slyšíš-l- i tyto prosby Takých
'

bude ještě t sic Co budeš činiti

s nimi a co s agami f Kdyby vje
'

bylo podle zákon bylo by Tor--

na palubo Byt to pohled k aer

popsáni strašlivý"
Karel F Miller a Milwanke

který se v tom čase tél na lodi

„MoneP nacházel byl jako by
neviditelnou rukou aesvhodoa do

kajuty vedoucích dolu ehosee

Kdyl ze vébo omni? en i u k

sol přišel vmee se na palubu
zhrozil ale ohledu který eelé
v&koli poskytovala Paluba se
zdála býti jedinou krvavoa louži
v které al k nepoznáni zohavené

mrtvoly hlavy roce pruty nohy
a ty nejrozmaaitějši věci po rSzx

na ležely Ještě dnes" praví
pan Miller "tuohu jenom hr2- -

zou na onu Ddáiont mysletí Mno
ho mrtvol bylo úplně b oděva
na jiných vUetošatvo jako hadr-v- i
na Viděl isf ietlaoLu muže

{Knlepřeného o bedso který šat%f

stva úplně zbaven byl Hlava í

jebo klesla nazpět a zdála ae Je

je udušnl na blízko Vzal jtua bedny jej íl víko utrženi byla
něco peřin a upravil raa lil
ko dle mol noaii pohodlné
Jeden plavčík přineal tun voda

avšak abožák jí nemohl plko-t- i

neboť hyl uvnitř celý zakrvá-

cený Za pět minut později d
konat Sel jm pak k jedeé mla-

dé dámě která o omoc voltv
Tél i ona byla úplně nahá i při-

kryt jsem obnažené jeil třL ha-drar-

roztroušen nými po pi!ali
železná tyčka ze zábradlí loU
vytržena [k razila jL4

Jak znaní" přivezla paroloď
Salieť" lél zachráněné cestora
tele s lodě „Dat hUnd" Cesto-

vatele a mezípalubt obdarováni

byli zle každý šestí dolary zbyt-
kem to z jedné londýnské sbirky
Dnes pojede kal lý na své mUto
dále

NOVA IDEA
70 ct

HŠlete-l-i na NCW YtiUK A

ORIKNTAL TřU CoMPANY

obdržíte obratem 1 1 bbru v
iMirného čaje K Vun_r Hv- -

son Kngli?th Cracktat Jaian neb
Mixed takového jaký ohvčejai
pnxlává se v malém po IIJSU al
1150 libra
Je to skutkem ne vesměs zná

mým le nocým upravením pošty
malé zásilky zUji utohoo ae za
stali za velmi nízké výlohy leT-ně-

ji

nel li po Kapře IVaa lib
taje jest pouze 8 clo

V 1 t - t r- -

k iurK a unfBuu lea v

Hu2iá této výhody-
- zvllltat a

rozemílá svým odběralel&m ti ce-

lém Sootáti nejlepši čaje které
Sti kdy dovezly sem

ZA CřY VE VELKÉM

Puhnútky proč bvst měly ob-jetln- ati

čaj avúj od New York aad
Oriental Compaay joa :

L Poněvadž cpoleCno-- t ta dr-- lí

jedině či-- té a nesfaUovaaé dru-

hy čaje Je známo le ohromné
množství tak zraných čaji jetzfalšováno listira s vrby a jta) k
stroma ano i zrnky pUku koe-k- y

olova a pilinami z oeetě a bý-

vá barvený ?cli'k a prKÍávaaý
za čitý čaj Za to male kopec od
New York A Oriertat Tem Cona-pan- y

novým sptUoberti tíiála zaá-iný-m

odkrýii ptítomnot aCiišová-ň- i
čaj-

- a stotečaoat ta bude hV
děti udrželi svoji dobtoa pově r
tím le nebude prodávati ntejíné-h-o

nel di jako donad

m CISTY ČAJ!

2 Poněvadž naíe majetnost
ti ii m— hopřiuje aby botu imr-or- -

toiau sa luiuie ve veiav a záso-
bách a tak můžeme prodivali za
levné CMřnr Kupujme vlkr
íaje naie v přiatavech Číny a Ja- -
iMnKa a UK ňopoaattin mno--
bé výlohy na proatředaíky av i--
tra ty
S Poněvadl jcn zavedli so--

Xj ystém oU noroa ideo
v tieo urn apoiiiu# vv Jělek tro--
střHtnika a překupníka a dává- -
io j kupujícím poi tajíc pří
mo na kalaou aareso tr ueilepái
druhy £aj za cena ve velkéaa

4 Poněvadl

jt dobrý a kciaý 4aj % cbtějíc
poitetHl teto vyaoveti j to ve
vál pro4eh byt ai ubjednaii
ihned od nás Saje

Buf Vizte náš ennik :
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„Pokrok Západu

[Omaha Xeb

Omaha Neb 12 ledna 1876

Veřejné ikoly

§— přetbuiaty knělatva katoli- -

kého jejich Zařivoat proli ITO--

Uhinjm ikolám a ládosti a vydrx

lvání katolických iko! vě vět

iUU městeth jako Ponihkeepsin

Pton New York a jinde ze

strany jedné a povolnost stranv

demokratické a jich vfidcu vtči

{ořadavku církve katolické ze

strany druhé vyvolaly na povrch
otisku o veřejném ikoNtví a

poslance lilaioa ku podáni

naalcdojú luo návrhu opravy kon-alitijc- e

v domě : „Žádný
Mát rerná utvořili jaký zákon

téimi by ustanovili a jaké nábo-

ženství neb zakázala svobodné

vyznání kteréhokoliv a Žádné

jmění získané daněmi v kterém-

koliv státu pro podporu veřejných
kol neb získané z kteréhokoliv

fondu pro ten aruý účel neoiá

t ikdy býti od zprávoa kteréko-

liv nibolenaké sekty anil rozdě
U-r- býti má mezi jaké nabolen

ké sekty neb denominace" Yú

či tfmo i kalt!i ká církev jií ra

vtc luUtecl iádU rozdélení

iaoitt Školního a vydržováni far-ul- U

ikol a índo pro ikoly ob-n- é

vfiíi Uma i kněli z kazato-le- a

pííniajf proti tvoUdn$fn
iko-lá-m

ZOVOU4 je bezbožná a bez-fáU- lf

nké a odpírají avýra ovf-kiu- i

kUřé dílky do veřejných

ikol toí1aU aeuaúvají aválotí

jako opetni minulý ifjea T lo-toju- e

Fa vzdor zíejrof tu tluUo

znamením řau Ivr li rřkteré fa

le tlechno toto nebezpečí

jt pouze zdáolité ! posud ku

dovaleni tuho í a Udil podob
ný návrh zbyteíný Toť are

prarda J donod }idr o stran

p ]t k h neprijmnla za zia iu
(1Mzmí vcijoých aekrelárokých

Ikolak ivby toJúlíilo k ml

!ui otázky té byl by jí arci ko--

tt--r AI i=t druhá etrany také

uvít pravda le velká mocná o--

bezretná církev katolická která

u t tavl nad vláda et- -

kou plítnž a Ui obalu j roh la

lj a iroii ikolim veřejný ni a

ylluje na rozhnjth iiuntech

rozJélenl Ikolníha f'nd A lato

íí'rá církev dovede ovládali tle

uy vé nvieji u'I kterákoliv

církev jiná a hlay tich to řLenft

nadmíru d5U itá pra kterou

tí!r z bohtickfchaUaa Poku- -

fccnl kterél pkytuje ní tu vud

tim traa leglétlatorSia koupi

(í m podporo hii3 lích volno

ti a £tpky třm kdož hlasy léroi

táifco jet koro neprctaoiítel
ui V Xew Yorku Ohio Cone

ttirut a jiných tiu--4 h skutečné

aialy jil 6t8pky poíadavkia
kfcilkýan a legilalory ]odríze- -

tty byly propeehflm cfrkve

ioaal láifcá tra na lak dalece

nepodala ae požadavkem církve

katolické aby navrhla rozdíl ní

:Ví!ních tníz Viak ned tm

t la 4i vid nich zuálaek upřítí
la to j hájumZhf cíl té cfrkve a

j:kol tato m vých nikdy

wř zdivá jelikoí jet nekůfieřnž
rjvtrvahl a obezřetná a má pro

atředka po roc n hlaaa jí kai

J ra3 p'býv
-- lává ae lak

--miiIii politický n ffidSm né-kter-

alátií nezbytnou ro 6 leiétó

ukávaU 1 v brzko buJo suali-ti#- e

toimiti řJiUStíni otázky té

mu za jakou! podpory blaty

rýníHi kvtn té které alraně
V tomto není nic zdánlivého na---

jt u vrlmi pravdí podob--#
b uválíme li dusavádní zna-Hrk- ve

— fitivnl Každý
roboónl nylici f lov Sk ozoati

mJ le zařízené sektářskýcb
kol míité dvidního avoboď

ié!i zHznf bylo by velkým

uteM pr republiku tuto Proř

I lv- - iiuí-l-i 1" }'" ae bzžil

twi pti!a?ít zh toho jil
„}' I Pc"5 íekati al zlo to

11 Ut I ptlařenl jebo
' t le ilit! Pakli le

' uííki ddAik naTrl- -

mnozí poslancové oosičnÍ pro%

hlalují Že úřady poštovní věnuji
dopistim jejich pozornost až pří-
liš velikou listy jel oni dostá-

vají nebo jinam zasýlaji mívají
zhusta na sobě známky násilného
otvírán! neb rozpečeťováni : jíl
za předešlého zasedáni říšského
sněmu interpeloval poslanec
Schorlemer Alst řiškého ředitele

pošt Stephana pro nápadné otevi
ráni listu soukromých doia!
však za odpověď nejainé vytáčky
a bezpodstatné výmluvy —Těch

to dna konstatoval poslanec Iieb
kn ech t ze soudního řízeni že psa
ní jel zasýtal svým stoupencům
byla na poště otevírána Heditel

polt Stephan hleděl omluvili při
pady ty nejapným vtipkováním
le prý papír jest nyní špatnější
a proto při otřásáni vozu poštov
ského neni nic nápadného jestli
že obálka se rozedře ! !

Český spolek v Brémách

Čechoslované v přístavním městě
Mrč much useull sestoupili se ve

epolek pod jménem Husité je
hol je předním účelem zachován

národnosti značného počtu Cecbrw

elovanQ Um osedlých vyvrát'1
nepravé pojmy Němců o vzdělá

nosil a pokročilosti ČcchS jakol
j poskytováni rady a pomoci Če
chům a Slovanům vůbec kteří do
Brém zavítají Spolek ten čitá
již 23 údfl

Co stála válka francouzsko
hěmecká Dle podrobných výka
z2 stála válka kterou Francouz
sko v letech Í370 a lšTl Něm
ckem vedlo neméně 5251128000
franku válečné náhrady Kromě
této obromué mmy přišlo ješt
Francouzsko o dvě se svých oej--

krasnejšich zemi

Adelina Patti Z Moskvr se

píše Adelina PaU ktefil zde e

výsledkem skvělým zpívá kal
dého večera divadlo naplňuje stá
la po dvě neděle o portála kalo
lického kostela a vybírala pří
spěvky pro uprchlíky jiboalovan- -

tké Hrst dukátu a poukázkyas ea t "
aioruuiúVB uyiy obyfejnýnn dár
ky jel zpěvačka přijímala Mk
mo to bude umělkyně tato píva-- ti

taká v přestaveni ve prospěch
oprchlícb Hercegorívco ve veU
kém divadle moskevském

Podrobněji (zpráva o hrfiznlm

neltestiv Dremcrhtvca

NrurYoRK3 Ielna
i n :

Včera přistála zde paroloď „Sa- -

lier4 na kterél jak známo druhý
pekelný stroj nacházeli o měl

Kapitán této bdě odevzdá! ihned
pří svém pří hodu dopis bremer-hftvenskýc- b

uřadfi sdejiima ni
meckéma konsulovl Nelit se o--

debral na pernou zemi nařídil dli-stoj-
ní

kom ie rozhodně al do Ča- -
ien ovetio navráceni se ntkdn na

aroloď vstonpiti nesmi led ářad- -

nlci k tomu oprávněni rzaní
které kapitán konsulovi odevzdal
bylo psáno bremerhavtkým áft
dera patrně v roaochylnl no n
Šťastné události a v Amn i
o po dfiklado prohledání lodi
lier nad ra datlí k kmíoé--

nim a zločinu au vztahující dika- -


