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tof budou přímo malé útulní
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ukládá zatím v prostorných sí-

ních bývalé budovy retrospektivní
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lánská a riáholemkě svobodě a ta

Jfodíl kt-ř- f I mlU v w Irlenl evf tla

nad(j# v temně n ' i útisku Zem

Jam jii spestftsena byl bet

obledrjml niíitely kteří vraidili

pod Žerným praporem cirk a

allskována bda knfiaty a králi ci-líc- h

rodí Máme ve Opojených
Státech mnohá deítl úUm Jftk

meii nimi Jou st a tisí-

cové kteří patří k armádě svobodo-mylný- ť

h jsouce povily v prpředí
a bájení svobod pro kterěl Jejich
I J L 1 A t ft fttt t f I

tt4dj pak 4lnl!lt4jlf pri
ody m spisu a nskteré ollAty fřavf
k konnl "Dějiny ěk rníy by

ětny býlí každým kdo snad my-
slí ! í4iKlřntvl pověřsné poll
líko mocí n#n( klstboti vl#rn
ktf-ř- f přijdou v Jho donah J II

takovýcb kuří Jsou pro Mst4ní v

tlUm n#př4t#Utví proti pfo#ní
sabtari4na a jinýfh thsokratft

satvatl(i naduté spravedlnosti i
té příčiny i svobody svobodného
lidu nU tmaříti v Uto dob

n#chř taíf n4lsdojf be-

dliví vypr4véoí pana Vlkersu a ta
nautW trkli jak mnohé a domy
s'né jnoa prostředky oeltatíka
k potlačeni osvínenosli a iniéent
pak vlho co svobodnému lilu
drahým K spisu připojena Jt
mi'i a několik vyobrazení zahr-

nujte v to podobiiny Jana Husa
Komaa děkana kapitoly Pražské
Jana ilky Jana Amose Komeo
ského Karla Havlíčka Fr 1'also-kéh-o

a jiných véhlasných syna če-

chle Vazba jest dobrá papír a

tisk výborný a illostrsce dobře pro-

vedeny Spis tento jest dojista
žádoucím přídavkem našich kniho-

ven dějepisných a doufáme že vy-

davatelům podaří se uvést jej v ruce
mnoha Američana kteříž jsou ta-

kými rodem jakož i občanům po-

voděna M

ia cnraore notován
IprriKov

t t t

lpudllť Jott mní lotry

íilfií Hakota postižena Jl tuho-douktefo-

dojisia trptl bude po
mnohá l'íi tř"dfM ktsří opa-trovi- tl

míli jmění etálfif dopustil!
se zpronevěry připravili slát skorn

o půl milionu Htátnl pokisdník

Tayfoř zmizel a v poklidně je eiho-di- k

MVW I fiichl jak se zdá

Tayloř fial sbon a! Mvřt milionu

a komisař obernýth pon-rnk- Iťith

připravil (át ad o IIOOOWJ školních

penis

Jk se podobá byli nejen lito dva

darebáci dorntaměnl nýbrž byla jich
celá řa la kteřll ái!4stenstr( v UU

ipronevěře měli a nemalou příčinou

byla t(eh peněžní kteráž hned po

nastoupení demokratického pres!
denla nastala Státní pokladník Tay

Ir byl učaatnfkem několika bansd a

zakládal své fotavy ovšem jměním

oWcnýrn Zároveň vlak musit též

vypomáhat! v té době ópadku ban-

kům jemu příznivým a svým politi-

ckým I osobním přátelům ručitelům

atd kde totiž povlnnoet vdčnoetl
cítil Počítá se nyní že ztráty jeho
těmi způsoby obnálety 1100000 a

kdyby I celé své jmění které druhdy
na $100000 se řltalo byl obětoval

nemohl by krýt! ztráty utrpěné ne

bnť následkem všeobecné tísně ne-

přineslo by jmění jeho ani 125000

Že státní pokladník nójaké ztráty

utrpěl a jest poněkud zkrátka neby-

lo tajnosti v kruzích zasvěcených
však soudilo se že se náležitě vyrov-- n

á a guvernér nemaje ani tušení o

jeho úmyslech chválil ve výroční

zprávě své úřadování jeho co vzorné

Mezitím však byl již Taylor uprchlí
kem před spravedlností A co bůře

nespokojil se tím o co byl stát neo-

patrností svou již dříve připravil

nýbrž dopustil se větší ještě zprone-

věry Vyzvednuv váecbnu hotovost

uloženou v různých bankách v ob-nos-
u

přes $200000 pod záminkou že

vyplatí záložní poukázky kteréž dne

9 t m v obnosu $200000 splatnými
a v rukou východních kapitalistů

byly zmizel

Po jeho zmizení vychází na jevo
že jeho ručitelé v posledních dobách

ní ai-- y lloljtl tito íiřadníH byli

ijfpiui priaiaone poiresiani

Národopisná fatiit! r Vnt

lahájvna bude jil n t Jané a pro-U- t

dlužno přínéstl apon stměný

popis kterak přítomně výaviité
již vyhlílí

Neflstálé ttklttff l4tipnů ées

i(á rod a na výstavišti pf(4il nárolď

piané výstavy pod4vajf raloatný
důkat le všechny prá sjjl ki

předi a le Jou lu hy domněnky
těrb kdol i dornnflého opoidění
se prad prorokova!! ještě nedivno

opoidéní relé výstavy
Zatím se okáialo le všechny

přípravy al na stavbu nových
bi-do- v

příchyt4ny byly docela v řas
a stavby samy le mohou v letošní

dobré pohodl podiimní i zimní —

spět! rychle do výše Kdo navští-

vil aa ř koncem října neb poí4t-ke-

listopadu výstaviště a v těchto
dnech na ně zavítal znova ani ho
v mnohých místech nepoznal
Hlavně v rozlehlé č4sti ia hlavní

alejí kdež rostou nové stavby jako
vody
Především je to skupina

staveb lidových i ně-

kolik neděl jako ze země vydupá-n- 4

N4kladné složité statky na-

mnoze zděné rozkládají se zde v

sousedství rázovitých baráčků a

drobných usedlostí a krajů chůd

šleh Zo všech stran znějí údery
seker na Ímrrovisovaných kolejích

projíždí vozík zedníků i jiných děl

nlků po příští návsi veliké vesnice

přemnohá stavba má už zelenavou

kytku na svém krovu na důkaz že

tesařská práce stavební dospěla na

střechy
Všechna zděná práce byla vyko-

nána dokud půda mrazem nez'uhla
a teď to ruče spěje nad zemí do

výše V pozadí návsi prohlubuje
se veliká plocha půdy tam bude

pěkný vesnický kostelík jakých je
v té rázovitostí a malebnosti málo

po vlastech V nejzazším cípu vý-

staviště kam o výstavě jubilejní
sotva noha zbloudila krčí se "ko-panica- "

chaloupka jako pčsť slá-

mou prozatím přecpaná a dvěma
markantními postavami "kopaničá
řŮ" oživená Ti svazují slámu a

kryjí krov té drobnůstky Vstup
na náves překvapí pěkným stromo-

řadím štíhlých vzrostlých strom-

ků jež sem byly již i jara nasáze-

ny a na přes rok se odějí svěží ze-

lení

Věru — řekli jsme si na návsi té

vzrůstající vesnice kdyby příští
výstava neměla už ničeho než tuto
velikou malebnou dědinu dovedla

by vzbudit pozornost všeho venko-

va! A což povážíme li že toto zá-

koutí bude malou jen částkou

celku?!
V blízkosti vesnice až jest roz-

měřena — asi v místech bývalé

strojovny balonové arény plocha

pro starou Prahu Kostra prvního
domu pyšní se již hotova ve vzduš-

né výši Poznáváte jej dle troj-

dílného průčelí i v té kostře: do-

sud na Malém náměstí staroměst-

ském zachoval se v sousedství zná-

mého nadačního domu manželů

Richtrových A všude kolem něho
klube se ze země základ domů ostat-

ních
Náměstí provedeno bude celé a

bude k němu tedy přístup se tří
stran: vstupem r náměstí velkého
z ulice Karlovy a náměstí Linhart-skéh- o

Na tomto náměstí býval
kostelík se hřbitovem touto pěk-

nou a malebnou stavbou bude zadní
část Staré Prahy zakončena

Naproti vesnici přes hlavní alej
také nž se kopo a měří: tam bude

na strání za průmyslovým — nyní
národopisným — palácem pestrá
valašská vesnice

Prohlížejíce stavby na výstavišti
nahlédli jsme i v některé nákresy
budov dosud neprovedených t sou-

kromých pavillonft Třeba pově-

dět že na přea rok budou sonkro-m- é

ty stavby dileko malebnější a

svéráznější než mnohé podniky
soukromníků na výstavě jubilejní

Jsou ťi j"it první zásylky — a bu

dova již etlí stačí Hned na mí
stě sestavují s spinamy chystají
katalogy

Vpram do Čerh 189'

Výbftř na výpravu do Čech ku

návštěvě národopisné výstavy
následovně sorgtmsoval: Joe Ho
ra předseda li Holub ! tajemník
V X Perjjler !l tajemník Kdo
koliv se výpravy lúčastniti míní

přibiti se pod adresou! II Holub

tn V mh Hf Chícajfo III

jenž též všochny dotazy zodpoví
Poznamenává se mimochodem le
Čechoarneričanům bude výstaviště
ku olavé 4 července vyhraleno

Vóóný žid'
Není díla kterě by v ronanoplse- -

tví tak poutalo všechny vrstvy čtenářů

Jko "Věčný žid" Jest to román

světoznámý který kaidý čte ae zalí-

bením Toto velké dílo čítající 1WÍ

stran Jent nyní k dostání nplné z je-

diný dolar Sešit na ukázku pošle se
ochotně zdarma knhUmu kdo ofl

požádá pod adresou

Knifumnn Am hnnha iVeé'
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na i aa mdloU x1IibouU)
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Mn-l- i nijakou k prodáni plAteo oony
MfiJetu na ná táhnout na polovlfni obnos

hnod a poslat drnft i pHpoJunýtn líatkora ná-

kladním ku kolli-ko- t Hudo hned vyplacen
ibytek budo vypUn-- hnnd Jak Jo kára iváíe-n- a

a oIhhIi prohlédnut aneb mň?(-t- poutat
nákladní líNtck na náa a my poSIrm ponUe po
exnroaa na nano útraty
Tálinřlo peníze a adresujto víocku korrea- -

ondcnrl na iihAI tH lovnu v Mlnneapolis

H II Wood rrodtioe Co
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Poílotc své objoílnávky atarra oavřdřcnym
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1403 - Mrholaa Há
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Doatanate aaJloaí eaaa a knM botové V
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IN THE WEST 2

rcALLEÓTHB WESTERN SETTIER2
1- 11 luint It anl wllt b iRDt FHtEÍ

mii4UuuUimtmuuuuuJ
Uve 9 " Pouřonlo

Í%iVMi lí"3 aMil li -- 3 Ttrftatu
korný (12tlMránknvá knUka) a Jak Jaem vy
přmoval lTjat lilft kráané Klaté korný s Jedno-
ho akru v witl dm-o- d laaaxpni íároveft ae
vzorkem Karly Ycllow Uoae Prlde oř tb
North a Snow Kluke Wh(te-t- M nejlépe lťh

kiirnách - e kaileuiu na po-iiU-ni

kdyá pUloát 6c v poltovmrh anámkaob
J if AKMřiTKONO

TSi-Ha- Uhenandoah lowa

nasela 10 iyu prc ourovssa
nést! látku pro tjto tlřjiojr Truch-

livá lemě o které vypráví byla po

tolt( skoro taniklou duch národ-

ní sdál se vyhaslým v bouřlivých
vln&rli d atwl iam u a ItnJ&nn iimn
lUlo se spfíe poutě tfrurm rro
literární tuláctví nel namáčením

bydliit velkého národa Viak po-obe-

několika řlenft tohoto náro-

da při ukládáni amerických kolo-

nii přítomnost tak m nohu jejich

krajana ve Spojených Státech a

tknienosti vlastenců českých v Ev-rop- ě

— skasenosti tak podobné

{oněm jei měli takladitelé této re-- _

„ i # i_ litrpuuusy --— owi nemam aejtn o

událostech v ČVcháoh nutným ko

vidělanosti každého Američana

Tomn kdo měl potěšení i cent se-tna- ti

vtdělané i pokročilé
(T'echo-američa-

a kdo jest poutka Nezná-me- n

se smutnými událostmi které
1 tvoří déjiny oné neruř pouhé jmé--
S A t í l_no uecnie jesi niovern Kierez pro-

niká a nadňerí budí Jest velice

tílko tfistati rozvážným v přitom-noa- tt

hrdina a mučedníka takové

temě jací oživeni byli inovu pé-ré- m

sympatického dČjepisce Však

Jia itéstf nadšení a pravda nejsou

i ta ve spora v tomto případě a pro- -

- ii_n i -- iw ma cteimr noi uuavy uuuavi bo

amatnéma potříení které ma po- -

ikytne spis páaé Vickerafiv

Z ústavy české vsála vznik an-

glická a naio vlantní Je dobře

když studujeme déjiny zápaNu sto-

letí o održení a zachování soustavy
totožné skoro s onou ve Spo-

jených Státech v onom temném vé- -

ko kdy skoro každá známka uzná--

vani ooecnycn prav jinoe zmizeta

Těm mnohým zápasům Čsch máme

co děkovati za udržení naíí svobo-

dy v době kdy jedině české rámě

pozdviženo bylo k její ochraně

Zápas tento děl se po sedm století

před tím než Majflower přiniála k

břebfim těmto a ač během češti ná-

sledujících století skoro vyhynul
duch který zápas ten vedl přede

nebyl potlačen ač často poražen a

v zapomenutí uvržen po 270 rokft

[Tento zápas o svobodnou mjšlínku
o svoboda osobní o všeobecnou

samospráva a národní neodvislost
— slovem o svoboda — byl vytr-

valým
% vyžádal řeky krve Osví-oeno- st

která záhy v Čechách pano-

vala a svoboda byly v jednom
ohledá neštěstím jelikož ostatní

avět byl tehdy příliš barbarským a

Ipřílii ukrutným než aby jim po

rozuměl a je strpěl Aby pocnope-n- y

byly obtíže kuré provázely
sbírání látky pro zevrubné dějiny
této oddané země dlužno čunáří

připomenout! že nepřátelé Čech se

vidy snažili zmařili jejich literatu-

ra Poase z nalezených zlomku

mimo hranice od Itálie až do Svěd-ak- a

a ae Slezska až do Skotska

bylo možno dějepiscům a učencům

sebrali potřebnou látka dějinnoa

Opětovaně byla práce století zn- i-
Xoena auřivými pastoiiteli a ještě

▼ roce 1849 bylo takových kteří
cestovali zemí ničíce České knihy
takovou horlivostí jako druhdy"

České veřejnosti

Sbor pro postavení "Otulny če-

ských starců a stařen" vznáší v té-

to době plesa a zábav na veškeré
naše spolky ať podpůrné či zábav-

né snažnou prosba o sebe menší

příspěvek Mnohdy pořádají české

spolky zábavy a nichž výtěžek při
jde na zbytečné malichernosti
1'roó by tedy pří osvědčené vlaste-

neckos ti a lidumilnosti naře spolky
nemohly přinésti nějaký ton dollar
na oltář ubohých buď sešlých vě-

kem neb zmrzačením Káže jim
to i cit by při veselí a radostech

pamatovali na ty jež nemohou se
súčastniti buď pro ta neb ona pře-
kážka vaší zábavy Aspoň po zá-

bavě na ně pamatujte nějakou pře-

byteční částkou Každý sebe men-

ší dárek je vítán Bude upotřeben
na podnik který sice jest již za

jištěn ne však dostatečně zásoben
A čím dříve bude stá ti tím i pro
nás lépe neboť nebudeme pak nu-

ceni doprošovati se oizonárodníoh

dobročinných ústavů by tam naše

krajany přijaly Nyní kdy zaji-

štěn odkaz Scboenhofenův kapitál
zvětšen skvělými dary Národního
hřbitova Atd neměly by i naše

spolky opomenout! přispěli svou
břivLou neboť a věcí malých rostou
velké a z malých a častých darů

zbudujeme mohutný podnik jenž
nejen nám bude blásati o bratrství
a lidumilosti ale i všem těm jenž
po nás přijdou Sbor pro postavení

Útulny doufá Ze snažná talo pros-

ba nebude hluchou ozvěnou a le
najde plno ohlasu u všech našich

spoiků
Za sbor řiditelů

Fr C Layer Maz Kirchman

předseda tajemník

Zprávy osobní

— Pas W O Zlrcbman btnkM i řnp
Jal v pondJU So Cblef tmilno porlnnoatt
SUHtk oh o U-- drahdj býval v Wthoo
vlak po Blaalých 10 rokl T Ohlrafti bydlil
rozloaěU aa a niUn doaakav a f4knahe v4k

St rokl Idokollv anal bodriho a ílliho toho
atatoéka Jaboi Vfaaloat olkdy aaoponilala bada
dojlata dlouho aa aiho vtpoialaaU PoiiaUljm
platí Mi ardatni aoaatraaf

— Paa Váa Kaapar a Praf Rab dUl ada
ta obchodními oataoltoatml f Bikollk dni aala
tjdoa
— Pp P KcdaU r J tUílok aiabato asL

aa Sallaa Co byU v Oaaaa po aakaUk bodle v

aUr? ta obohodoai

— Paa Aat Xato Waatoa b byl BártO-vnr-n

a ayoh prául ada aíkollk dal t tydoa
— Páaové Joaaf a JIM KUsal OUrkaoa

Wb atotkall f Oaaaaa 1a abchodoai a aavlUrllI
tal axil plairaa TMlIo aaa apMal ]]laa
talaoaL Va Mtaaap obchod M doaad aU
lovall a tAoh lpataah laaaoh tekl niaoha
ovadL

K rozšíření choti k jídla a posil
není zažívání není lepšího prostřed-
ku než v každé rodině ožívaných
hamburských kapek Dra Aogusta
Keeniga

zbavovali se svého jmění tak že stát

nepochybně nésti muií ztrátu zpro-

nevěřených peněz Když se vše po-

rovná jest pravdě podobno že po-

kladník i jeho přátelé a ručitelé

hrají vysokou hru pri kteréž ovšem

stát prohřátí má JHt asi nepochyb-
ným že hotovost v pokladně se na

lézající odnesl Taylor proto aby ji
mohl nabídnoati na vyrovnání celé

vé povinnosti a sproštění svých ru-čite- lů

jakékoliv zodpovědnosti
Na této jedné zpronevěře však

nebylo dosti nýbrž v zápětí vyšla na

jevo ještě jedna a sice zdá se Že ve

epojení byla prvějšt Komisař

obecných pozemků Ituth který měl

ve správě školní jmění jest příčinou

ztráty asi $100000 Tak jako po
kl&dník byl též bankéřem a uskrip
nut byl tísni v roco 1893 nastalou

kteráž zvýšena loňskoa neúrodou

Ač zákon nařizuje že ěkolnl peníze

mají distriktům rozděleny býti v

červnu a listopadu zadržel loni Ituth

rozvrh červnový do listopadu a lišto

pádový až do konce prosince Zadr-

žené peníze používal spolu se stát-

ním pokladníkem ke svým účelům

Však co hůře! Jelikož teprvé na

sklonku roku rozeslal rozvrh a pou-

kázky na pokladníka došly tyto až

po zmizení pokladníka a nemohou

být vyplaceny Kdyby bývaly roze-alán- y

v Čaa totiž v polovici listopa-d- a

býval by pokladník musil je vy-

platit a školy nebyly by uvrženy v

tiseft

Toto lotrovstvt v So Dakotě spá-

chané má málo ob$ rovných Kdy

by bylo to v některém ze starších a

bohatších států bylo by zločinem

velkým avšak mnohem větším jest
že spácháno ve státě poměrně no-

vém jehož obyvatelé většinou zápa-

tí a nesnázemi peněžnými zvýšenými


