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nWováním pi"telív4ii(in a úitj kyi
xKÍry v ati důvěru v Národní výlmr a

Jeho pňaobiioit a tiitifitl tak alibi kt

réí týl tuk pracně buduje že by ani

váll ne jako zákelník vzllt M terí

avých 11 4té pk A a jKnlezIívání ty ktill

nejvíce pláce na této roli nárinlní ko-

nají a liejvétM nlrěti píináiejli "~ toho

e výlir ovsem nenadál!

Víik takový ákůduík ne nalezl a

(m! minulého léta ztrpéován život hla-

vně členům výkonného výlioru zlomy

alnýni nenntálýiii útočením 11 jxKlezřl

vlním ne občasným ale soustavným
— každým číslem Slovana Americké

ho A nyní konečně nalezl se i nK-b- d:

který toto řkůdnictví tuto zlomy-

slnost béfe ve svou ochranu jHd vy

lhanou záminkou "svobody tisku1

Nebylo zlosyna aby nepovažoval

zákon za obmezenl nebylo trestance

který by trest svůj nejMivažoval za

bezpráví na něm spáchané není své-

volníka který by omezení svévole své

nepovažoval za zkrácení své osobní

svobody AvSak mWi wid nvé mnzt!

Va Slovan Atnerický jménem svobody

tisku páse je zlosynství na národě

Kdokoliv stopoval jeho paličakó jel-ná- ní

musil vidětí ze nejedná se mu
o kritiku ale že je to nepřetržité tý-

rání podezřívání a osočování tak

aby práce výlioru co možno ztrpčová-

na a ztěžována a půda pod nohama

podrývána byla A spolek který k

tukovému dílu zlopovČBtnému povzbu-

zuje nemůže činiti nárok na to že

Je vlasteneckým an snížil se za nízký

nástroj podlého zlosyna
1

Mimi mnoho

Vávmjlilii lo Oká: lioivfilíull tímto

Jniim úrodni Allenův bíleni lmlntm(AIIrf Iu
nutriím) mnoha onolitm ktoré byl mlováii

nimmnil krCnlml a pllcnlml kdyl Jni-- byl

nř) ioUilán a vllohnl byli tuokojiinl (W

Merrll DnigKltt a konntelil pro Cirollni! V"á

Necítí bolcKt

Ct p Dostal :— Iluďte tak Ianka
a pořleto mní jeňtí dví láhve vaíelf
lli iiilin winuiiti rit iijiit v ifTUllljt1

nlouží že necíťm žádnou bolest tvť
ornou Kiiy jej uzivam a pn lom--

cdnu krabičku pránkn proti liolenjT

davy 8 áctou J Málek i-

Hraceville lití

Velká vchodu

Na prodej jeden čelný hostinecf t
živém měntečku v Nebranou r
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ti#o4vito tfciiba h# la "utru1 l ttl

y m tm (o ku i"iiaiil lrlitu
or4iifiill ntnku

Je-lli- ( fk ' H rn liajmoeliíjtl

orittiUaf# érkJ nitil4 a )ebi
avin v arrnu f lallvantn
iltiJiio vftl V nvahu ro I7 v rljuoi
li itetn Utníiii at4tl a tnélu ii té Km

6'a!em rvoliU i bo utlrdu NAfod-n- í

Vbof teeb Jitní ajeifm liitn

titolana dujlatN I4dný Jl

nav) hlt dávní bn tiéklefí nul vdle
píítorniil rielyll Jko ku pf pito K

JhU 1 V MatrJka N Jan Iťnlek

První aje iHlblváu byl p!r p( mí

lr a tu nti4v4no vÍcmIiihmič a Jcl

tptffhl tiéltiltl opiitleiil ku lepiímti

aenuií ri4roU tenkého li Jeho Kliih

e airatiy auierlrkého obeřnintvu n

pifdeváím CHKipiw tva

ZnaJíct Juk neatnynlné a plevrbe-li- é

pojmy v Kvrojí piiuujío Amerlre

Jtk málo m tam vSeíilcní ví o zílenl
a jKiinérech zdeJMeh iietnňJein ne

pince dlvitl Jealli řdeJSI otcenstvo
ví p tlivé tak málo o Kvropí 11 nbzvbi- -

4té o malém iiiínnlé českém který

pfed :i Htoletím z déjinté nvřtovélio

do úntrauí byl zantrčeu

Aby velejnontl dontalo n plavého
o mis ponřtí tiHiienl n Niir Výbor
IIhviič o til vfcech tolií!: I) Zalo-

žení maličkého ČHfMiplnu n čehkou ten-

dencí 11) Zjednání mojno-l- l prů
chodu zprávám v reHkých pramenů o

udnloHtech v (''echách do zdejších zdro

jů zpravodajných 3) Vydání déjhi

čenkých y anglickém jazyku

Výbor byl ni včdotn plnou měrou

obtínontl úkolu který podniká Vč

děl íe založení čunopimi jest pod ni

kem velikým který může vyžadovat!

HflpofJ z počátku velkých obětí olr

zvláStč když má 1 velké Čňntě rozesý
lán být zdarma na mínta kde je ku

přání aby hlas ná£ pronikal Věděl
že zjednání bly8ení proHtřednictvlm

zdrojů zpravodajných Jnt úlohou

obrovskou i)knd národ český svými

rnahami pozornont Květa nepoutá vě

dél že již HHino zpravoilujitví v Pruže

bude člnltl obtíže veliké jednak pro

to že je tak nkrovní tura onob znají
cích řeČ aiiKlickou (v celé Praze uhI

púl tuctu) 11 majících býti zároveň ku

zpruvodíijHtví způsobilým! védě! že

když i podaří ne zjednat! průchod

zprávám čenkým nebudou je impof!

z počátku zdejíí listy vSevhmj použí

vatl považujíce je zn podřízené důle

žltosti Včděl že bude nesnadno na-být- i

přiměřeného dějepisu Českého

Viděl že nepodniká práci kterou lze

skončit! zu rok neb dva nýbrž Že vy

žadovntl bude dlouhá léta pilné obě

tavc a neúnavné snahy Vsak pova
žoval za uvoti povinnost této nesmírně

obtížné iiloliy ne přijat! a učinili vfie

co bude možno když nebylo by lze

učinit! co je žádoucno

VAnk hned pí! samém počátku na-

skytly se výboru obtíže nesmírné Jak

známo předseda výboru onemocněl

smrtelní hned po sjezdu dííve než se

pozdravil zápasil také již tajemník
mezi životem a smrtí a nemocí oIkiu

zdržely se přípravné práce tak že te
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orj4ři-- V Nw Yorku vjplirt
být

tli-tH--

Tmnany
1'ANAMIKfi HKXsoXIT ZNOVl SIRA- -

5í Nyní luw htelo y uui vfc Ufí

aby li iu]U'H nekukali n KiiTdavy

tříe a dole ak ly nikdo }tf4ditř
rametl

JlKTLl ELEKTRIKA BCDR I'Ol'£í VANA

v kucliyni jik nejnovřjSi jiokucy lo

dokaxujf pak Ludo )řlru kuchař-

kám tejirvé liťj budou tím lío ku

KouHcdco moci jdi na ulov íčko

JDOU Do Mfíll Jdiiatclovó již

prodávají tvriló uhlí v New Yorku

nnížili cenu o 50 etft na tutx" "chont-

nuť — ale jen v New Yorku pro
nú ubo2úky na KÚpadě to neplatí

CMCAOhKA VÝSTAVA POJRVX PRÝ

jH nejnienSíra rok ! Na vAtaviřtS

již nyní vetupné řvýiili z --'5 na 50

centft 1'atrnS chce "mfwto zahral"

vytlouci z výstavy co nejvíce se dá

Redaktoři demokratických ca

opio w?muí pry ne těňiti na nřja- -

ký ten "job"z rukou Clevelandových

jeňtS jedna vwuk zbývá jim naděje--

mohou tláknout redaktorHtvím a

"chanco" je tu

Jednotlivé utAty jeí yvhtavo- -

valy no na odiv celého světa nvmi

iinřniy a jednáním třehto mely by

jít nyní trochu do nebe a napraviti

co bylo pokaženo náležitým hucanť

nřním nvřtovó výstavy v Chicago

To netýče o pouzo Kannanu I

ZApadní drAuy povoiiLir pouze 20

procent srážky na jízdném na nvřto- -

vou vÝHtavu do Chicago kiležto ka

nadíké dráhy nnížily jízdné o 33

Todtvno V&iwum u r&tiy
Íirocenta podniku liberáí--

ynini A mrír'AiuV

MA88ACIIU8ETTII tX KNIHOVNU NA

každťch 4000 obyvatelů čili jednu
knihu a pni na každého muže ženu

a dítě ve utáté To by uňlo a více

vydá neždi celá řada ♦'uSlechtilých

zábav" naŘich jež povznéti mají
národnost rai prea ivun ciziny

Jestli It htAtnÍ snem nedA v

obžalobu utátní úředníky kteří buď

t trestuhodné nedbaloHti aneii

bAdlerutví dooiiHtilí Svimlle při tav-li- ft

přÍNlavku ku káznici n jent-l- i

stíhat bftdlery v ji hž rukou

pnfjto uvázly pak neučiní hvou

Taktf likoii by ř l v (

řk"iiv Jm fftí 'ooitt j#l fimUiá
# I [! rif íelrlMÍ ff I ajrfiUř

ftoati

lo b k'oiíl v #fi4tn f lfi ili

pí-
- Inii 11 11 onitoii % jiJfibh

k MU llilfil li kiliiUI t (tmí
imjí j řtUřdnírttl jihiiní To

J v riilitii při)ku Jih t"fl
liřji It knotru alr tká ítinj
iiikrii'ii — cvprnř tmk ři!

jm piiubjm i'Ak řii jilťt

NARoimí Vfo jt%f f ! Cmicao- -

V6 Maty aó d4co
mriJno a iu11# vykáinti úpchy
prát aé Al kdy! jiv rijí-- r od

kterého iijřly právo oí( kti pó

la lovatí aby ra mUté r publikána
(Vch parkovního komíiiař utno
vil ( ha demokrata neučiní tik

nýbr! dá to mláto l'iákoí m nale

tají na Kuvemércvl lálné víny

JAKA JET DOURLIVt OlirilOD

ktrý tždj konci úpadkem O tom

mohl by povídat! nejlépe tiisjr
llood v AtUnlC n tiřbož řinl ai

nároky aa půl tuctu žen ChinTa

byl poranfn ve válce a má nyní po-

rotu přeavfdcíliie poranéní to rnflo

vliv n mozek jeho Důkaz taký

podle náhledu naeho nebude téíký
neboP dost jeit již jedné neřku li

p(il tuctu žen

Jak he daij predvídati htl
FitzMÍmmonH jenž v New Orleana v

péřlním zápanc nad Hallem zvítézil

zjednán jistým divadelním ředitelem

aby ne apolečnoatl jeho hrál" a al

To jest ten pojem Američa-

nu o uménll — I aby jo pámbu za-

choval ty to h tím umřnim dopra-

covali Toť již každý náS nejineníí
Hpolek ochotnický má více úcty pro
uméní au jnou mezi nimi mnozí ku-

bíci

Bab Soden ve východní Africe

guvernér nřmeckó říA jet prý pra
HproHtým obchodníkem h otroky A

mimo to ni Soden zástupce "kultur

triigrQ" vymínil řáni kořiati kterouž

dobyvatelHké" vlawtnž ale lupicnké

výnravy Wizmannovy ulovily pua- -

lunice Tennice uuiiiiiniuuuy vrniue n

ubíjejíce tyto Soden přijede co ne-

vidět do ttcrlina a tam uvítají jej
jako rnoo pékného pána velikého

Němce

PbkpodivnI nAuledy o republice
má ntti prfcriidentHippolyto nallayti
Při nonledních volbách v té tak zva

né republice jmenoval ni president
nám kandidáty a volbu jejich zajixtii
m v každém obvodu naailím Kan
didáti lidu byli vyhnáni z pole jod
naeli rirenidenta a ten tri počínal
vůbec jak ho mu slíbilo Nezdá bc

lt i I 111 i' J !

ze v repuouce 10 jei mu ju qomu

zralým pro republikánsko zřleenl

JeAtb prý ahi 00 dnO uplyne než
li prenident Cleveland vydá prokla-
maci o otevření cherokýzakého pru- -

ru TiHÍce ltdt shromážeruje ao no

dél hranic území n dychtivoNtl čeka

jíce aby zabrali pozemky Panují
obavy Že nouze mezi nimi vvpukue
dříve nežli uplyne Sedeaáte dnů ne
řku-l- i dnQ devadeaat Zanoby budou

vyčerpánv K tomu pak pojí ae ta

jentS okofnoat že aotva bude lze tím
lež oozemk v zaberoucítati letoa ]enté
na úrodu í'k bylo by třeba nových
zánob ft vyhlídky oaadnikA téchto

nebyly by srovná závidíní bodné

jli I varuio ' riMikraln koti atraroi
nf řiiMi la by lo prv a ni mih o Um

d"padri' ul jako a rťtibbkány jlmJ
!#riralfiv rákon tohy poriíl
pk li Kakofi m knib4 b lijina

ťtRRT f tt PlAvl V řAt Kt- -

doi kal a iýlidkA i řelléfiil punin-nkfi-

kariiUlu Pro ná m1 jn
tu ÍIO)íot 1)1 proti i ik' 1111
koliv ajHijí-n- í a (iil Ilubřf pratl
1 nm londýiitký lit"laíly

N-w- ":

"Míl v úmylu atáli ae prpai letitém

republiky a Ijl ol!IAn ti i fiti
žádného kleala fiiiliíU'rki'h kti I

inřl trybl(ilky }n i alaii prci1--
n

tem liji proti n polku a Koal a ml
velký odpor proti Anglii Iínmrk
pomiloval jej V jeho náhledech

otřil jeho mnáviaf proti téže Hou

kromý lhot rerryho byl apofftlaný
miloval vé dítky nadá váei ko Oo
I jeho choť byli vycvičeni veviech
uménlch"

Mnozí z ctenArA nviou r pama
totat jaký to byl ryk před 4 lety
kdy I pan Jonáá byl z Prahy odvo-

lán ve atalo ae mu bezpříkladné bez-

práví an nebyl ponechán v úřadč

do koncoavé Ihftty To prý jet bez
piíkladným! Každý úřadntk že je

ponechán v úřadč do konce lhůty
nenl-l- i příčiny k jeho aeHazenf Mar-

né bylo poukazování k tomu žu

konaulovó považují ne do jinté míry
za úřadniky diilomalické amčro

dálné a že z pravidla noví prenidenti

te
novč obnažují Vřak ejhle teď 1

ruhn Clevelandových namých
do-cbá-

zí

potvrzení náhled ten a odnou-zen- í

těch demokratických ryků Sdč-- 1

ti je ne totiž % Watdiingtonu že po-

necháni budou úředníci ve avych
úřadech do konce nvé lhůty vřiCHNl

až na vynlanco a konnuly !

Čkbké HPOIKV ZAHRANIČNÍ totiž
hlavní v Nčmecku chyntají ne letoa

ku onlavé založení Jednoty npolků

zahraničních kteráž před 10 lety
založena byla pod jménem "Svaz

Ku jednotě té hlání ne nánledujíci
npolky: Vlastimil v Sanké Kame-

nici Bvoruont a Sokol v Hamburku
Slavie v Ilelbru Vclnont v Mann-heim- u

líunité v JJrétnách Hratrntvo
ve Frankobrodč Žižka v Londýn?
flenko-Sl- ov npolek v Řtnttgartč
Čenká líeaeda v Píříži l'alaeký v

Norimberku líarák v MiAní lUp v

Krfurtí Vlanť ve Slranburku í'o-kro-

k

v Augsburku Lumír v Srb
ličlehradč Lípa v Mohuči Mlado-Čec- h

ve FÁrthu Čenko-Sl- ov npolek
v llanileji Čenko-Sl- ov npolek v

líerlfuč Václav ? Lijáku II tm v

Curichu Vladimír ve Fii-inen- u Via-Btim-
il

v Drážďanech a Cech v Sofii
v llulharnku Spolky vydávají mč
nfčník pod názvem Vlanť jehož

je V Hrubý Vydáván

je v Ucrllnč BilrwaldntraHno 60 S O

Předplatné obnáňí do Ameriky 60c

Spolky přinpívaji na řkolu Kornen- -

naého ve Vídni a na Matici Skolnkou
kladou každoroční na Hunův kámen
v Konttuci věnce na 0 červince a

veAkeró npolky pořádají každoroční
nlavnont Hunovu a loni viechny po
řádaly nlavnont Komennkého Vne:h-n- y

npolky odbírajl nčktcró Čenké ča

nopiny mají knihovny a čítárny a
I !! 11 I' i IflUiieniu 11 niioieuuiiuay íitih ieniir 1 ví
!

podporují dle možuonti krajiny po
I třebné kteří k nim zavítají

i cena ne varn noui ciiceie-- lakoty
obchod Hlaste ne v čínlu 2Vi l {

Cague llldg Omaha 43cL'!
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