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rW rtko(ikýh pik Kollár

tu bt m) svými jvko by bjl
v nÍ( ilifé sikA Pr ue K

Vám pik bratři tiirh! jm
Viděli lkoé Úévfeistv( p

zemskými itstttky velkého ívre
obracíme s touto otáikou

"Mdrli Jte liiinoit sumu

krásnémit úceU Ne

bude li molím převést Kollára
do Prahy mohli bychom my
Slované vídenští appellovati tu
Vaii národní obětavost?"

Kdybychom společné sbírali k

cíli tomu peníze společné do Vid
ně poslali a v Americe ipolečně
přičinili se 11 dfWtojnou oslavu Kol-

lára druhu toho jtko byla ona
Komenského po siré léto vlastí
naši nové musely by se dostavili

výsledky J'I krt cli sloužily by
nám před tváří ciziny Nuž ('cíi
a Slováci zdaliž možné shody mezi

Vámi zdaliž společnou oslavou

velikého svého křNilele chcete
učinili povinnosti své za dost
chcete dokázali jednou že jednoho
jste původu jedné veliké myšlén-

ky o níž Kollár pěl tak nadšenými

slovy!

Na pohořelé v Krurcnihurkii

Jan Moučka 200
Jom Svoboda 200
Jos ISarták 25

Jan Kathaus 25

Kr KoSmberský f0
Kr Podroušik Chlumu 100

Jos Sfaslný (ondlač) 400
V Chládek Dunlap 50

Pani lindřichová Omaha % 100

Jan Chyba Odell Neb 100

Josef Drdla z Zdáni 100
V Kafka doiitnikář 100

Celkem II 150
Minule ohlášno 2500

Celkem příjem :ilf0
Odesláno bylo první zásilkou 50 zl

Tento týden bude odesláno druhých
50 zlatých
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právu Pak dotkl m anli ko-ru-
k

mloiivy x roku Hi jí] ]{nko
uznalo právo Vflkt Hritanie jcxditi
a lovíti ve víi h íáti h vod m-lc- r

ritorialníi h na tiH ruký ákaa

vitahtiju a proh!áil ca svftj náhled

Je ve výrazu v recené smlouvo po
ulitém "pacifický oceán" pojaty

jou víecky viwly které omývají

severozápadní pobřeží čítaje v to

moře líehringovo až k ňlinř

Vi Fmnrii snéinovin pil jala doda

tek k Volební předloze dle liélnl vM- -

chul placení veíejní úředníci a knťl
nebyli by volitelnými do íiiciihi IV

chybuje se že senát k tornu píivolí

Ve ]'ninrouz$ké $nfmovni podila
zvláštní komise nepříznivou zprávu
o návrhu jímž mela býti vláda

zmocněna aby obnos 50000 fr jejž
bankéř Klatlo býv ministru Pouvie--

rov i zspfijčil správci konkursní

mdstaty panamské spol nahradil

Komise doHpela k tomu přcsvčdčc- -

ní že jest povinností Houvierovou

aby pftjčku společnosti splatil
Ve Francii v departmentu Morli

lanu událos od 15 kvčtna do 1

června 23 úmrtí cholerou

V Anijlii poracuje se v dolní

sněmovní parlamentu nepřetržité v

rokování o předloze irské samosprá

vy V zasedání due 1 června před- -

ožil mimo to posl Labouchére celou

řadu otázek vládě zmociilo-l- i mini- -

sterstvo zahraničních záležitostí sira

(íeralda Portala aby prohlásil
ochranné panství Anglie nad Ugan-

dou Uylo mu odpovédčno že byly
veřejnosti oznámeny rozkazy které

obdržel Portál než poslání své na-

stoupil Na rozličné dotazy o vzta-

zích Anglie ku trojspolku prohlásil
státní podtajemník sir (Jray že žád

né z trojspolkových mocností nebyl
dán slib o némž by parlament ne-včd- čl

Pajiel chystá prý v brku vydat! list
o otázce školské zejména vzhledem ku

Skolatvf americkému V listu tom

prý uchýlí se značné od svých dříve

vyslovených náhledu a také prý sou-di- tl

bude o předmětu tom jinak než

St Puulský biskup Ireland

V VherM Tqlki na Trenčansku
vyhořela dne 30 kvčtna veliká to-

várna na stužky škoda páčí se na

600000 zl

V Nicaragui Jest prozatím pokoj
Na naléhání amerického vyslance bylo
uzavřeno příměří na 4H hodin a vyjed-

náváno o smír ale vyjednávání bylo
z počátku marným an revolucionáři

požadovali bezvýminečná odstoupení

presidenta Bočana čemuž opět tento
rozumřtl nechtěl VSak dne 81 kv

přišel Mocaast k poznání že by další
úsilí a krveprolévání bylo marným a

odstoupil

Z Hamburku se sděluje lei událo se

tam jedno úmrtí asijskou cholerou

V Toulose a Nlmesu ve Francii též

několik osob zemřelo za příznaků Jež

patrné ku choleře poukazují
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prvA h lt-- MiU k h vehký
ten bán(k lovaruký byl 1 krvi

'l im řečeno Jrt ďtl tím

poltěni akte t dtuk Jrt odY
vodřiěři Výmluvy l k Ukéim
ioleěnfnu vytťtopenl retbývá

dosti fm'i t nemfatiié ottita
9 "

vUtf)( připadá na TK červince I t
Kollár ntrodil m dne T červen- -

re 1 7 f v MoJovcíih v 1'lrách
ludoval evanj bholov( v Preí

purku stráviv pru druhého Irta na
universitě v Jené stal roku l"l!

Pešti kazatelem taměJK církve

cvanj a slovenské a rk(i byl
povolán vládou do Vídně kdel ze-

mřel jako universitní profesor M

dna IVJ Ani jako boholovce
ani Jako profesora nemáme jej na

mysli chystajíce k oslavě jeho
aměti nýbrž výhradně jen Jako

Velikého básníka a sice všeslovan- -

ského básníka jehož jméno známo
Slovanu na neizazším lest cínu
tuši tak Jako Slovanu v odlehlém
koutku jihu slovanského a nejdra!
sím v srdci zubožené Slovače

Oslava paměti" Kollára jako
básníka ovšem nejlépe se hodí na
den narození jeho ISásník se íodí

slova ta měrou značnou platí o
Collárovi Nikdo t básníku slo

vanských nezahořel vouenčji k

myšlénce duchovního spojení Slo-

vanstva a c toho jeho nadšení z

toho plamene jiskry jsou skvostné

ony znčlky jež Kollár v pět zpěvft
své lyncko-epick- é básně "Slávy
dcery" sebrav jimi jako péti řádným
z perel diademera ozdobil "Slávu

slavných Slávu" Pracoval li k

iroslavení všech Slávu jest i spo
lečná oslava jeho narozenin veške- -

ým Slovanstvem zajisté jen nepatr
ný dík jaký práci lé a vzpomínce
se nese

Jedno zvláště důležité ve spisech

Collárových najdete což příkla
dem by býti mělo vsem kazatel Ďm

a učitelfim lidu našeho zvláště pak
teto zerni kde zájmy národní

mnozí podřídili se snaží zájmnrn
jiným že Kollár jedno krásné měl

eslo: "Napřed vlast napřed pů
vod národnost a pak víra" Kollár

yl ve víře uáhlcdn volnějších ne

ubíral nikomu co jeho jest pokud

Iry se týkalo a tázal se vždy jen
zdadiž jsi Slovan Myšlénce vse- -

slovanské věnoval pravé nadšení a

tomto nadšení podcefioval prý
jřesvčdčení náboženského tak as- -

pofi tvrdí o něm ti již neradi toho
vidí že kazatel nechtě rosmisku
ratřf vždy a všude radil jim k

svornosti a pásce bratrské jež ve
slovanské vzájemností jeviti se mě- -

a Kollár jest představitelem do- -

y kdy ideál nesl so k práci po
čáteční ale k práci opravdové a

oslava muže takého velikána slo

vanského měla by býti dne 2l
července mest námi a všemi druhý-
mi Slovany co nejdůstojnější
Minulo již poukázali Jsme na to

že vídenští Slované přenesou pozn

atky Kollárovy na ústřední
hřbitov poněvadž hřbitov St

Marz kde Kollár leží bude obcí
vídenskou zrušen a to v době neb
ližší A tak hrozil by popelu
vollárovu osud pozůstatku Mozar

tových — zmizení beze stopy
Ioho vídenští Slované nedopustí

a my Slované američtí měli bychom
e ve snaze té podporovati zvláště
ale my Češi a Slováci Již sbírky
na přenesení pozůstatků Kolláro- -

ých jsme konali Sbírky tyto
obrátiti dlužno nyní na přenesení
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války avohod vr ty tujfiAki4 kiljr
n'lnkovaty if brrké1 sttioU n --

čest stých narozenin tl't-Wl- velí-Mli- o

básníka miílénky thkl Ju-

na Kollára

ltU'jut míly MitMitu itnif STTIio

kvilná audienci 11 cítfe Týl pravil
le ačkoli rneil ( rakoiiktii twUt

nimi riiorrotml panuje futr vlád

vzdor tornu v zájmu obrany IUe --

Vinna Jest rovíJtl vojenskou crtnl-iac- l

n sjednocujícím

vpnaohetii ť(tir blahopřál tbdex-d- m

le náklad na správu a oj#tmk

obsazeni IJosny n Hercegoviny kryt J

daněmi v obou mnich zaplacenými

ťiVi raktmtký ignoroval éplné
ttladoeské členy tlelr když
tato tuí-l- a 11 ného slyšeni urazív je
tím aurny siné a v nich celý národ

Nad tím panuje velké rozhořčení v

Čechách Mladoéeské časopisy ohla-u-
jí

le strana jejich jet odhodlána
činiti nejtuŽší ojtpodici vládě jak v

rakouské ří£ké radě tak na zem-

ském sněmu čenkém Nmeckó

naproti toniu jou u vytrženi
11 aJ tím le cÍHař viímal ni velice

Plcnera a vyvozují a toho le vlú-l- :

vrhne ne nyní v náruč nřiuecké

levice

Vláda rakouská prý rná v úmylu
vyhlániti nad Prahou Htav obležení

neutÍNÍ li e utále trvající rozčilení a

nepokoje Líd jent nanejvýSe roze-

chvěn a popuzen jako proti pano-

vačným nacionálům německým tak

proti vládč Mladoceřtf poulanci Ke

UHnealí že vzdají nu mandátu h

Mladočctíi ku rozhodli

že budou v delegacích rozhodné vy-

stupovali proti trojMpolku

Dne 1 červnu odbývána byla v

Poděbradech veřejná Hchftze lidu

navítíveiá velice čeHtnf na níž byly

přijaty reHoluce proti dosavadnímu

jednání vlády a UHnexeno vyslafi

deputaci k císaři aby jej požádala

by jednal Hpravedlivč a nedal ho hvó-dč-
ti

k BtrannickoHii

VPaříéi dokončil dne 31 kvčtna

ve umírčím mezinárodním aoudé

Sir Cbarlen Ruanell svoje vývody

Pravil že to není prvý případ kdy

jeden národ k platnotttí přivádí
vlamtnické právo na zvíře Hvohodnč

v moři e pohybující AvSak náro-k- y

ty mají ne opodstatnit! a jich

proHazováním by ne jen svoboda v

moři v pochybnost? uvádéla Dále

pravil řečník že je to nesmírná a

bezdůvodná domnfvacnont že by
mezinárodní zákony schvalovaly za-

tavení lodí spřáteleného národa

Stávající zákony mezinárodní jsou

účinným a ušlechtilým prostředkem

aby sloužily spravedlivým cílům

lidstva v uznání jeho práv Sír

Ruaflell apeloval na rozhodčí soud

aby vydal prohlášení že žádných

zákona dělali nemůže Mluvil pak
o důležitém významu případu kdy
dvě velké mocnosti přenechaly roz-

hodnutí sporné otázky soudu rozhod

číma Jedna t těchto mocností

representuje civiliaaci starého svéta

je veliká ohromným územím jež
ovládá včtsí vsak svými starými

ctihodnými tradicemi druhá je mla

dým ale zdatným členem rodiny
národ fl veliká jako onano na území

a skoro nevyčerpatelná na prostřed-

ky ducha a podnikavost lidu je
majitelkou ohromných sil aby v bu

doucnosti způsobila štěstí pokolení

viděli Ceny velmi mírné a obsluha poclivá
Než pojedete dopište mi o podrobnosti
Z města vezměte zvýšenou dráhu

0x3m

PTÁČEK
IÍHUNO NKBKASKA

ObÉli se zbožím sllim
Mám na skladě Inínoii zásobu oděvů

levných cenách moliu soutěžili s každou hrmou v cennou a střihu '
obuvi pro pány dámy jinochy děvčata a dítky lJ

Klobouku liliím úplnou zásobu vsech tvnni a biiroj
Dále mám nevyčerpatelnou zásobu méiduího zbolí pro dámy a divVv

zvláště látek na šaty ozdob bílých látek Zvu každého aby sl moji zásó

prohlédl ať již koupi neb ne Clrocerio všeho druhu Patentní lé1

všeho druhu a mám zkrátka na skladé vše co lze najiti v první třídy vt'
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