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Tímto Vás H-- o Ltkatl

utrlejtitií dotejilch MdkŮ V -

sledním řiu "Kotva" vyel4fjl
cl ve Schuler Neb stíhijw sl h do

Msud výbor pro iiKdii-l4ii- ( III

sUt rátoiia jl o til "♦in neravll
Jeit to vskutku h výUiru urállv1

chovali se takto vůči místnímu čio~
isu ziisýlati rprávy do čtuvíplsii jiné

ho Ič vflfor zná zásluliy' lei má

Kotva a pan vydavatef vzláíf o slsii

náá a tudíž není divu Je se k němu

zády obrací — děnému čtenářstvu

Kotvy Jsou zajisté doposud známy ony

icrké články jež píed čuHem a I ni

doposud uveřej fiovány byly a Jsou v

nichž I jednou náa u uliční

ky nazvala A za to by snad výbor
neb celý sbor měl j f tl a prosit! by

velectěná Kotva učinila nějakou

zmínku o našich závodech? Podob

ného pinčlíkovského ducha ve výboru
ani ve sboru již nemáme! Ano vý

bor zná zátduby Kotvy a zná též zá

sluhy jejího p vydavatele z času kdy
on se mohl zváti členem fimkcioná-e-

sboru našeho

Zná je výbor zná je každý jednotil

vý člen aznáui je já též— a to velni

dobře a protož o nich zmínku učiním

aby každý čtenář si mohl svůj vlastn

úsudek učinlti

Vezmu to hezky od začátku by

kadý seznal onoho mravokárce ono

10 samasebe zvaného následovníka

Tyrše a Fiitruera jenž za heslo dali

"Ni zisk ni slávu" onoho učitele ná

roda a vydavatele Kotvy Když by

vydavatel píijmut do slxtru naSeho

byl Ihned co starý sokol volen do

výboru jemuž I předsedal Po výletě
měli jsme již tu radost seznat! jeho

Sokolit v ( jako vzor pravého sokola

Nu VŽdyC to byla pouhá maličkost'

žádat! za svou i denní službu za za

placeni několika uciu íuo bez ce

stovuích výloh a to vzdor tomu

již za Bvé vlantenerki ulully částku $10

byl obdržel Celkem tedy $15 za to

Je sátu sebe mohl zváti předsedou vý

boru že o výletě mohl k jednom

bratru říci: Já jsem předseda výboru

já zde poroučím! Ano Uyl to tokol

itkt] duch kdyi ve výliorové schůzi

řekl: "Čítejte si za své služby též Já

proti tomu nic nemám"{ Pět Členů

výboru a každý $1500 činí $7500 a vý-

těžek byl $5040

Byl to mravokárný duch když na

důvody výboru proč neučiní něco pro

sbor jako každý t náa Činí s vykaná-ným- l

rukávy a zaťatými pěstmi řekl:

Vy klučil Vy niě můžete vylízat

já pro sbor ničeho zadarmo(bez zisku)

nečiním Ano Velmi krásná to

slova obzvláště když pocházejí z úst

'národního' muže vydavatele česko- -
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co --mlii Iiíič nějaké to "váhy

sloto byl promluvil leč vím že u

sud pouze rávislulcl a soudcové

oprávněni ustanovili místo pro

rávod Proto myslím ie Jest U

dábové pnátl že jste se v jHirra

Tosazení toho v poradě zasazo

pakli ano byl Jste ouhýui všeti')

Vy Jstesl již pflsvoji! založení

naSelioini můžete sl toto též pí -

A ttroisis kilvž Kotva psala: ej

u uličníky neměla

zájmu pro Jiná lory by uvarol

píed sejitím se s nimi ona by

styděla ml uviti nyní a těmi u- -

uličníky ona se nehanbí po7alj

jejich respekt! P vyd tak nízV

se již ponížil že si našeho reM

žádáte? Člověk míní časy u

tak též jest I s vámi Ano my

šli a utřeli šátečkem jeden dru]

to o čem Jste psal když jsme ui

u seznali že by k Vašemu utřel

VáS nový lieubávny deštník nei

proto jsme Vás zavrhl!—

Doufámže sbor si nepřeje itbj

va píed ním smekala a se dolíziL

linilllillA '5l 1(111' llV livlll tlHKill

V naději že toto objasní našt i
ní vůči Kotvě a že laskavý čtei

jí vzdor jí na dále nám svojí

neodepřou ukončuji dopis teiul
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4iny r(liiMiititíiii soudu al ni

koliv mkonnítí Htva ibďřkl r

til otř# přlda: — T vám ti- -

moli ti liolit tdpř-- l nimi tvrdili
Jedn&mn tu valní a opravdoví
ftálná i uIkmi zrml ve uporu tomto

DÚěantiiěnýt h ticiiiftle iruíiti v'lo
lova a aamítnotiti roznudok vynee
ný — Hír Ki lard to pk tykruco
val a vymlouval Jo závazek mravní

je totožný se tákonnitým

7 Vtru doohiil zprávy le vlli
obává ne vypuknuti levoluce v jejíž
cele byl by vvpovfzen bývalý

diktátor Pw-ro-

V Jlrazilii v Uio (iranle do Sul

urazili Ke revolucionáři pod jen

řiaraivou a vojnkem jen Limy a byli

poraženi

Stlaná bývalý prcaident nicara-guánok-
ý

optutil tvou vlattt Odjel

t Corinto po ženevské lodi a cílem

jeho centy je San Francixco

V Mekce událo e od 13 do 16

června 317 úmrtí cholerou

V Madridě vypálili nějací dyna- -

mitáři v noci na úterek dne 20 t m

dynamitovou pumu před obydlím

bývalého předsedy ministerstva Ca-nova-

ale a onudným pro nebe

účinkem Jeden z nich byl pumou
roztrhán na kuny a druhý těžce

zraněn

V e VenesueU Daoloupil nový pre--

Hident Crepo zvolený aněmem

Na jak dlouho?

V Aitdrycttovt haličském měslě

asi o 4000 obyvatelích událo ne dle

zprávy z Vídně vzbouření nocialist-bk- é

a po několik hodin bylo město v

jejich rukou v kteréž dobo mnohé

krámy byly vyloupeny Vojko
konečně zakročilo při řemž několik

vzbouřencA bylo zastřeleno a mnozí

zraněni Vojsko zastalo v městě

posádkou

Nicaraguamhj vyslanec ve Wash

ingtonu byl povolán novou vládou

domu z té prý příčiny že se vy

jádhil že nicaraguanská průplavu

společnost revoluci podporovala

V Sun Saloaduru vypukla již zase

revoluce proti nynějšímu presidentu
Ezetovi

V Indii zastavila vláda volné ra

ženi stříbra a bude učiněn pokus o

zavedení měny zlaté

Ve prospřeh Matice Školské

t Cechách

Fr Lopour Nimberg Neb 50

V čísle 0 t r ohláíeno 0 $1570

Celkem máme $1020
O daláí příspěvky prosíme

Česko

Tíetí valně rozmnožené a oprave-
né vydání

Česko-americ- ké kuchařky
vyšlo právě tiskem Obsahuje na
298 stranách mnoho set nejrozmam
tějsích předpisů k přípravě jfde
Vázaná prodává e za $100 Právfi
Isme obdrželi zásobu spisu toho
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pot tvé d diy proti vrfjn4 ikol

Mujili Jim farní ikl vlrmi

ttnl Jfjí nedostatky íkoly soukro

tni II n l"tl I řtodotolili tMíi íni

týni aby íi tto dítky itl án ts
řejnýdi Ikol posflali ttřllrn l

by tam attriováay býtl namohly
v % f I otftt stfrh a iixlobiil
Haťdli vlak utnal Ikotu třřrjnou
třeba jako vrdml i4tupr# paprlSv
dával přfdnost ikols kaUdické ale

lim uznáním Ji! projevil velmi

mnoho Ukázal tím rodičům re-

stu I na nich jest kam dle porn-r-
u

a potřeby dítky své posýlati

hodlají třeba mnozí rodiče báli s

tak veřejné přiznali kam dítě své

ollou a Uk raději mnohdy kla

mem souhlas! i těl jej síří vzdor
torno !e v duchu jsou o jinétnj ná-

zoru přesvědčeni a !e těl v kruhu

své rodiny jinak jednají nelit ve

veřejnosti Jednáni podobné love
se přetvářkou a k té muselo vždy

dojiti jednalodi se rodičům mno- -

íiým aby různé ty zákazy obešli

aby se zdáli těmi jimiž třeba ani

víco nejsou Pravda v tom nejeví
se samostatnost a cnost občanská

ale dělo se tak !

Povinností každých rodičů jest
aby všemožně se přičinili by dítky
své náležitě vycvičiti dali a to ve

všem co mohou ve svém živobytí

nejvíce polřebovati Dle poměru a

potřeb řídí se vSe Salolli sotva po-

měry zde jen poněkud seznal pře-

svědčil se že dítěti katolickému

ve veřejné škole nehrozí nijaké ne

bezpečí tak zvané spáse duse jeho
alébrž že vedle dítek jiných učí ae

lam spíše cnostem občanským i

mnohým předmětům kteréž sou

kromá Škola při nejlepŠÍ vůli po

skytnout! nemůže Proto také na

vrhl na sjezdu kardinálů v New

Yorku aby katolíci přístup do škol

veřejných si neuzavírali když toho

věru třeba není Papež směr tento
Satollim nastoupený úplně schválil

na vzdor mnohých biskupů již rádi

by odělili katolíky ji tak dost v
kastu uzavřené od druhých občanů

veliké této republiky o dorost svůj
na veřejných školách pečující

Sáto! li dokázal že pravý občan

americký chce-l- i takým býti zván

musí ke každému stejným spůso- -

bem se chovati phspůsobiti se po
měrům společnosti a toho dové- -

ili ho vší mírnosti pro každého

užitečné zásady volnosti a svobod
Sířiti aniž by jinou naukou chtěl
na úkor někoho pracovati hlavně
na ukor zřízení vlády ústavní
Proto Salolli jest pro to sice aby
katolíci dali přednost školám far

ním pro výchovu mládeži své

avšak při tom ponechati se jim má

právo aby sami si rozhodovali kdy
dle okolností to zákonným aneb

nezákonným aby mládež jejich na

vštěvovala Či nenavštěvovala školu

veřejnou
V HímS dobře pochopili že ne

přátelství církve proti veřejné Ško

le americké nepřátelství zjevné
mohlo by míti nemilé následky a

proto posudek Hatolli-h- o přisel jim
jen právé jen vhod Papež pěkně

podle noty svého zástupce oznámí

zvláštním přípisem kardinála (lib--

bonsovi do lialtimore poslaným
ie veřejné školy americké napříště
katolíci nemají aavrhovati au

vliv škol katolických přičifiovati
se musí K tomu pak připojeno

přání — lide americký jásej — aby
co možná ve všem pracovalo se
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V llfni n!'#Hf b)bi dti 21 fsf

tna ' roh ro vy(rJti"H sůd#
tté Jli dsffl fltř b b f fáJllHl #

ob n'lm lU flii prát
7 ''' doIa dlouhá rim'nl

nrits ktcroii tni l{t thnnln
Slova! Iril fý v PltMih uro

dlll í'tll' VÍlIO ll'i!n('k-l- l lll (I

}r ý S!ov4 Í vMiké rnbhaniee a

břečky t4l"dk#Tf kterých vypuklo
iiifii nimi houfná a frsMjr
chti ont

Htrilil nhfl'i Vivik míla i

i4 řtí Pinrt (' Mfl 400 riinohilkň
ii'li!a i 'H i ifiKfnd h miix vrťih

dtffl'im)k'lir !ortva anlitklio
Hilu Trioli V4Wtný jrnfk
ramcrlown nraztl no H

p%TnVftn Vidoria a Wran rvuřjil
bo (rorazil na lh Victoři© takový
otvor le tato e v rljiřtí t4jíti
počata oliritivíi e jři jolopen
dnem viliflru Admirál Trjon uto

nul ZílĎHtojnikft 21 utonulo a ne 700

mulctva 255 tachrinřno Víctoria

byl mocný arnfk válečný niajíct
H000 koňukých iiil a 10470 tun

nomoHti opatřen ja dví-m- a
Šrouby

a 15 doly Sr&Ika udála se ve čtvr-

tek o 5 hodině odpoledne ani 7 mil

od Tripoli na březích nyrnlcých

Podrobuottli bliiSI dojdou teprve
tento týden aZ loďdtvo doppřje
OHtrova Malty Admirál Tryon byl

považován za nejzkuienějslho a nej-lepiíl- io

námořníka anglického Prá-

vě tou dobou ano událo Be neHtčwtl

toto sedi la manželka jeho při hotU
ně kterou uspořádala

V Nbntcku odbývány v sobotu a

▼ pondělí užít volby do řínská rady
S výHledkern nobotním muže býti
vláda doHti ttpokojena neboť volba

mi těmi zinkala a podobá tte nyní Že

bude míti pro vojenwkou předlohu
včtiinu jednoho hlauu v kterémž

pádfi ovSem dovede si vřtňinu větňí

opatřili V eobotu odbýváno 75

užfiích voleb a a temř již přímo při
volbě první zvoleni byli má vláda

pro předlohu vojenskou 139 kdežto

oppooice čítá 143 pOHlancfi vnak

lak zmíněno vláda očekává do--

aáhnouti vřtSiny Až pomid zvoleno

bylo: klenkalft 73 aoctaliHtft 44

konservativca a agrariánn 53 národ

nich iiberála 33 radikálních unioni

Bt& 11 Poláku 13 volných konner

vativcS 14 vládních klerikála 11

jihoněmeckých demokrati 0 Klwa--

aanň 7 Kichtrovca 12 antitiemitA 5

Guelf 1 Dán 1 Um Hlnkó jednoty
bavornkó 1 bavorUý partikulariata
1 — Keíchu-Anzei-ger oznamuje Je

předloha vojemtká kterou vláda

příští řÍHttké radě předloží bude

totožnou ne Klárou kompromisní

předlohou Uueneho

Z triím ae uděluje že německý

íjezd (1'arteitag) v Praze odbývaný
dal výraz avému rozhořčení nad cho-

váním ho Mladoěechft a prohlásil že

je povinnoHtí vlády aby zanechala

vé rcHervy nemají li Těmci být
dohnaní k nejkra]něj)il opONici

Dále bylo unaeeno vytrvali př

vídeňských úmluvách vyrovnávacích
a na konec prohlášeno že Němci

jsou neumířitelnými protivníky ře
Bkébo etátnino pravá
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