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Strůjcové toho podniku vy

pravují o tom takto: mravní úkol

sboru budil pěstování lásky a věr-

nosti k císaři a k vlasti pěstování
družnosti a vojenského přátelství
a vystříhání se vit-h- stranictví

politického sociálního národnost-
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Minnepoliská Tribune praví

zálohy zlata v pokladně:
"Na oněch $100000000 zálohy
zlata určené zákonem k zabezpečeni

nnašicb zeUnáků bylo sáhnuto se

kretářem Carlisr-- v obnosu ♦ 10000-00- 0

Un vzal těchto 10000000

zlata ze zákonité zálohy ne proto že

musil neboť má hotové zbytky stří-

bra pokladních not bankovek a zele

Aáků kterými může ktrýti běžné

vydání" — To jest celkem rozumný
a slušný výklad věci v skutku velmi
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dokiialt betůčeloowt aborfi takých
ve vinuti staré a neirajlaont ta
kli-lán- l tbor& třch v tito viawti

nai nové Výinam vjnlouíilcft

rakouských jen v IUkoutku mftle

obtttáti — pokud úředních kruhft ac

týče před tciraa oaSince ani tam

neobnlojí majíce vlastni pohnftlky
a vlastní účel Ukých n[olkň A

jřec rozhlédnete li ře kol a
i ocznamy ceokých

řpolkft ve tněfttecb kde vřtří jnou
čenkó onady ahledáte ne a jmény
upolkft: "Vydooiilcft Hádeckého"

"Bývalých Ostroutřelcft Českých"
atd a to vše pod jeden patří uirev
"veterán" rakoonký vytdoulilec

Když řpravně pottutujeme ani ne-

srovnává se a hrdostí naší občan-

skou takto a podobné ne narývatí
chceme li býlí Američany v pravém
slova ttmyttlu Spolků takých ne-

třeba netřeba {ich tvláíttě mezi

námi ! Mají li jich Němci proč
se po nich opičiti těm bez toho

dá to příliš práce nežli z tětmého

kabáta vojenitké discipliny tady se

vyzují My Čechové věru toho ne-

máme zapotřebí a čím více osvěd-

čovat! budeme vlastenectví své

americké tím lépe pro nás Proto

kdo již bez střeleckého spolku býti
nemůže má tu dosti příležitosti

aby stal se členem sboru jenž hrdé

hlásí se jen a výhradně jen k prapo-

ru hvězdnatému aniž by na druhé

straně musel mít černého orla v

žlutém poli Ostatně veteráoaké

spolky v Čechách tedy spolky vy-

sloužilců nikdy ve vlasti za národní

spolky české považovány nebyly a

považovány býti nemohly třeba

měly české velení Že vláda a

úřady na veterány vždy mohly

spoléhat že činily je od sebe odvi-

slými okázalo se mnohokráte a v

době novřjíí ukaauje se jeítě lépe
Vláda chce si utvořiti s veteánů v

každé zemi "ústřední sbor váleč-

ný" chce takým sborem i oblažiti

Čechy tak aby jí veteráni dělali

balapartníky v každém sebemenSím

městečks kdyby ti apropadení a

neposlužní Čecháčkové a národová

si vzpoměli domáhat! se 'svých

práv spůsobem trocho ráznějiíoi
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druhu před nepřítelem ve zbrani

dobrý pro politický a velmi stranický

časopis Véak řekne nám Tribune

který zákon kdy oprávnil aneb vů

stojících Po stránce vojenské má
sbor usnadnit! provedení zákona o

domobraně Kromě toho mohlo

prý by se sboru toho užívali také k

zachování veřejného pořádku Kdo
čteS rozuměj Tyto účely samy o

sobě nikoho by nezvábily proto
má se sboru poskytnou ti cosi

zvláštního: má býti ozbrojen !

Zbraní soukromé osoby — a celý
ten sbor bude a zůstane prese vfie-ck- u

protekci přece jen věcí úplně
soukromou — k dělání pořádku

Texas Chair Car Lit?bec navrhl záloha zlata "k zabezpe-

čeni zelenáků" Tato věc byla opa--

T W líkkována tolikráte že obyčejný stranic

Jel lí Jedním tiřb druhým rpftsoben
tnádíft tu vyrovnat — 2 Pochybu

Jerur le může se vzhledem k lud- - j

iíniu vůbec co dělat Kdo tutil

ladnou daň potinnen tomu se ru

tnůJe na ní receipt od cestáře ode

psat jelikož dále dělat nemusii

jest-l-i uechtěl dojísta nemohl bj
dokázat že Jej cestář "donutil" o

jelikož nepracovsl pro cestáře nýbr}

pro všeobecné dobro nemohl by as!

plat od cestáře vysouditi — kdyby i

byl takovým bláznem aby se chul
soudit _ 3 Tak jak jsme svrchu

uvedli

Milwatikfť Wis — Prosím o

vysvětleni: Když by vojín který
si odbyl činnou službu (3 roky) v

Rakousku odjel pak bez dovoleni

okresního hejtmana z Čech do Ame-

riky jest-l- i by podléhal trestu pri
návratu do Čech po pěti Jetích co

občan americký Adolf IJeif

Odpovéď — Dotazy podobné do-

chází nás pravidelně každých pár
měsíců tak že je skoro mrzuto stále

a stále opakovati což již tolikráte

bylo objasněno Mimo to kdyby si

tazatelé opatřili spis Americké Prá-

vo cena 75c u nás k dostání do-

četli by si toho i mnohých jiných

potřebných poučení Uvádíme ze

spisu toho že pro nevyplnění po

vinnosti vojenské podléhá trestu

1 Vystěhoval li se když byl pri
odvodu branců již co rekrut ke

službě ve stálé armádě povolán —

2 Vystěhoval-l- i se když sloužil u

praporu aneb měl dovolenou nu jUtý
Čas — 3 Když maje dovolenou na

čas neurčitý aneb poiltán jsa k zá-

loze nebo k zemské obraně vystěho-

val se povolán byv do alttiby naho

když veřejné povolání jej k dostave-n- í

se zavazovalo aneb když byla
vypukla válka Z toho jde na jevo
že kdo počítán jsa k záloze vystěho-
val se dříve než povolán byl k službě

nepodléhá trestu

ký truhlík tomu uvěří že to pravda

protože to viděl v časopisu své

strany Povězte nám ten zákon

a datum kdy byl schválen''

Tolik onen výstřižek Jde z něho

na jevo že onen časopis Hural u

wc0w iak
$vých "truhlíků" chco vzbuditi do

& vn " _ — tíj

V 'L j " i a m
tuěnku že nebylo nikdy zákona který
by opravňoval sekretáře pokladny k

držení jaké zásoby ztuta v pokladně
za jakýmkoliv účele rn a Že časopisy

jinak tvrdící klamou své čtenáře

Však z následujícího jde zřejmé na

jevo že je to patrný a makavý pří-pa- d

na který se hodí pořekadlo:
"Kdo v té peci bývá jiného tam hle

dá"
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FREE RECUNiNG CHAIR GAL

On AU Tralna jm

Kansas Indián Tcrritory Texas MÍ8J

And tlie Taciflc Coast
so--
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y

Eonisca Slierman 0reenvila
Dallas Ft Worti IllllsborCnf

Wazahaclil0Waco Tompl9nI
Eolton Tajlor 0alao5vi)yi
Lockhart Honriotta Caa HarMn

LaOrango Sonton AlvaradiU- -

HOUSTOH GALVESTON Mfo
AND SAN ANTONIO

dle platných zákonů užívali nesmě-

jí snad ozbrojení zavdá příležitost
k dělání zákonů jiných Vfiak o

tom nabudeme brzy zkušeností do-

statečných Celé zřízení sboru bu-

de arciC centralistické a německé"

Nuž co říkají tomu naši česko-američ- tí

vysloužilci generála toho
a toho co říkají tomu veteráni ra-

kouští v jistém americkém městě

kteříž nedávno pořídili se skvostný
prapor s dvouhlavým orlem v Žlu-

tém poli co říkají tomu oni již
namluvit! nám snaží že celkem

veteráuské spolky zdejší jsou jiné
nežli ony tam v Rakousku Ra-

kouský veterán zůstane veteránem

rakouským vždy a všude pokud ra-

kouské nosí "medajle" a obléká se

v stejnokroj rakouských myslivců
aneb jiný stejnokroj jenž má jej
rozlíšiti od jiných sborů podob-

ných čistě amerických yyslonžil-c-

sbory v Rakousku přestanou bý-

ti nyní sbory českými — vlastně

ony jimi nikdy nebyly — a tu jest
na sborech vysloužilců českých v

Americe aby se dle toho zařídily

Neí to maličkostí býtí Jaksi od-

bočkou a větví toho co v národě

našem na příště ve staré vlasti

bude hráťi úkol 'Zvláštní stráže"

císaře Františna Josefa a po přípa-

dě bude voláno d i zbraně proti
"vlastní své krvi"

Podivný případtm

Kongres přijal a president Grant

dne 14 ledna 1875 schválil zákon

kterým nařízeno bylo se

kretáři pokladny aby prvním led

nem 1879 počínaje vyplácel čili

'redeemovať jak zákon doslova pra-

ví: "mincí (in coin) Spoj Států noty
nuceného oběhu (lega! tender notes

obyčejně 'zelefiáky' zvané) v oběhu

jsoucí na předložení týchž k výplatě
v úřadu výpomocného pokladníka v

městě New Yorku v obnosech ne

menších než po padesási dolarech"

Aby tak činiti mohl dáno sekretáři

pokladny právo zaopatřit! si potřeb-

nou minci prodejem úpisů pakli po-

třeba

Teď snad bude p Drábek spoko

jen Snad i on nahlédne Že když

bylo sekretáři nařízeno aby mincí
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