RACINE, Wis.
Slávíe vyehází každý týden re čtvrtek.
Předplatní cena obnáší:

pošty Čtvrtletně 75c.. půlletně 1,50c
celoročně 3 doll.
Za peníze které nejsou v regitrované» ptaní není redakce odpovědna.

Spojenými silami.

3ho listopadu 1864.

SLÁVIE

The ..Sluvie“ i· pnbliihed every
Thursday at the price of 8,00 p»r

annum payable in advance either
annually semi-annually, or quarterly.
S3*Všecky zásilky mají se adresovat!
Slavic,

Racine,
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Týdenník, věnovaný politice, všeobecnému vzdělání a jiným praktickým potřebám Čechoslovanů v Americe.
I
I
řich krajanů anebo menší probuzenou
Zlato, drahota a volba. I pomohlo tak žeby byli s to na větší vý
mezi nimi. I jinde máme velmi horli-1
minky naléhati. Nevěříme žeby Mď
Bude lépe nebo hurc.
vých přátel a národomilů. lev nelze všu-'
Clellan chtěl vykoupili mír hanebným
do se stejným úspěchem pracovali na! Ačkoli měli jsme v posledním čase 1 podložením severních států viem po
několik vítězství přece zlato stoupalo v; žadavkům států otrvcrh. Tak sice
národu roli dědičné.
Jedině místo kdež odbciatekt ubylo, ceně. Proč to? Předně proto, že ty j mnozí vykládají jeho slova „udržet li
jest 6T. LOUIS, kdež druhdy bylo 110 vítězství mnoho neplatí; za druhé pro- । nii za každou cenu;“ aio my nemáme
to že se cena zlata neřídí jenom podle i tak nízké mínění o povaze a zámyslech
odb. nyní pouze o*.
Počet nynějších odběratelů ve větších války, ale také podle toho, jak mnoho muže, kterýž alespoň vždy přímě jed
místech je tento: Chicago . . 110 papírových peněz je vydáno. Před vál nal, a kterémuž ani zrádnost ani podajNew York a Morrisania .... 70 kou bylo jich za 160 milí, dolarů, kon ná otrocká mysl právem vytýkána býti
Cleveland . . 50 cem r. 1862 asi za 401? mil. dol. a ted nemůže. Mnoho hany metala zuřivost
St. Louis . . 58 je jich za 950 mil. dol.
strannická na jméno jeho, avšak člo
Co kdyby vojna přestala?
Milwankee · . 55
věk spravedlivý nesmi se nechat zasle
Dotroit . . .35
Kdyby cena zlata řídila se jenom dlo povat! tímto řáděním lidí, kteří nenáPočet Ceehoslovanův v těchto místech vojny, musely by papíry hned tolik | vidí Mc'Clellana jen proto, žeby zvolenechá se oceniti následovně:
platit jako zlato, kdyby vojna přestala. I ní jeho za presidenta uškodilo jejich
Chicago 2500, New York a Mor. 1500 Ale každý by se mýlil, očekávaje ta kapse.
Cleveland 800, St. Louis 7000, Milwau- kový náhlý obrat, a spekulace na to
Není většího přítele severních států
kec 12(*0, Dotroit 300.
počítající mohla by zle zklamati.
nad slavného Francouze Gasparinn,
V Kewaunee jenom jeden Cech ne
Kdyby vojna přestala bude se cena jehož list o naší volbě uveřejnil právě
bere „Hávii·* a sice proto že neumí číst; zlatai^icbo lépe cena papírových peněz časopis „New York Tribune;“ a tento
taktéž jest tušíme v Manitowocu. V říditi dlo těchto okolností:
Gasparin, p’lný pozorovatel amerických
Kacinč a Caledoníi jest jen málo našich
Předně: jak mnoho papírů bude v udalosti, s velikou úctou mluví o Mc’
krajanu, klen by „Slavii*· nebrali, a ti oběhu.
Clellanu, ačkoli přeje novému zvoleni
bezpochyby také neumí číst. ZdalijoZa druhé: jak velké bude běžné vy Lincolna. Ureje mu proto, že neoče
ště v jiných místech odebírá se časopis dání vlády.
kává žádných dobrých výsledků od při
ná? tak všeobecně, není nám známo.—
Za třetí: jak veliký bude národní dluh. měří, a má za to žeby Mc'Clellan nu
í )dbúratelstvo se tedy značně rozmno
Za čtvrté: jak velké budou příjmy cen byl, po čtvrt letě zase sahnouti k
žilo, avšak nynější válečný čas s dra vlády Spoj. »Států.
meči, nechtěje uznati jižní neodvislost
hotou jej provázející nad míru novinám
Za páté: jestli vládě bude možno,a· anebo následující výminky: Uznání
škodí. Peníze jsou špatné, a mámo neb jestli bude chtít, nynější greenbacks dluhu rebelů, uznání otroctví na Jihu
há uvěznění. V listu svém vyslovil se trikrát tak draho, jako bylo před dvě
bud částečně stahnouti nebo proměnití dle staré ústavy, a otevření všech teri
Dr. Grcgr jak následuje:
mi neb třemi lety. Cena „blávie“ jest v dlužni· úpisy, nesoucí interesy.
torií Spoj. St. zavádění otroctví; opět
„Teši nás čilý duševní život našich o dollar vyšší, tedy o 50 procent; aby
Všechny tyto punkty závisí ale od to né uznání zákonu o uprchlých otrocích
„krajanů v Americe. Jsme potěšeni nad tedy časopis byl vtákových okolnostech ho, 1.) jak dlouho bude válka trvat;
atp. On myslí že příměřím sesílili by
-pokrokem, kterýž ve „Slavii- spatřu jako drive v době. laciné, měli bychom 2. ) jaký mír bude docílen.
rebelové tak, žeby budto stáli na těch
jeme, kterážto jest nyní důstojným or- míli dvakrát tolik odběratelů, čili 14—
Čím déle vojna potrvá ovsem tím to výminkách, aneb na úplné neodvi„gánem Čechoslovanů amerických a ji 1500; aby stál skutečně lépe nežli dří menši bude naděje, že se papíry po vál slosti; on myslí, žeby Mc’Clellan ani
žným politickým časop súm v jazyku ve, měli bychom mít i asi 2V0U, a tento ce zlatu vyrovnají, aneb že bude jen
na jedno ani na druhé nepřivolil, a že
„našem sc vyrovnává. Kráčejte statně počet |mde nutnv k
jolm p’ · •ůzkc ažie. Kdyby měla vojna trvali by nucen byl chopit) se znovu války.
„ku předu a jsme přesvědčeni, žc pro- nynější ceně, kdyby mela drahota stou tuze dlouho, nebylo by jiné pomoci, než
Otroctví a volba.
„buzenost krajanů naších v Americe po· pali. Na papír tiskový, obálkový a psací li udelati částečný neb úplný bankrot.
Jpk známo, očekávalo se jednou, že
„skytne Varn dostatečné podpory. Dou sotva stočí nyní 2i> dol., k čemuž řadí
Kdyby mír uzavřen byl vyjednává demokraté spoji se s radikálni stranou
stanic že nebude tam mezi Vámi odm- se teprv všechna ostatní práce sazořská, ním, kterým by se uznaly dluhy rebelpři letošní volbě. Takové spojení bylo
„dílců ani zatemněků, kterým by ne- a tiskařská, nájemné, a jiná nevyhnu ských států a snad i peníze jejich, zů
by arci mělo za následek, všeobecné
„záleželo na zdaru tohoto národního telná drobná vydání, spotřeba písma stalo by ažio vysoké.
uznání zásady, žo Unie nemůže se zno
„časopisu. “ —
atd, Odrazíme-li procenta pp.jednate Jak by nyní působilo ukoneoní vojny ? vu zřizovati » otroctvím. Ale i demokra
Kéž podaří so nám Cechům americ lů, kteří noviny roznášeli musí v roz
Není pochyby žeby zlato kleslu, kdy cie sama, přijavši zásadu tuto, byla by
kým dokázati našim bratrům ve vlasti, sáhlých místech, ze vsebeeného přijmu,
by se vojna skončila podrobením Jihu si vítězství pojistila, kdežto její lhostej
že laska naše k pokroku vzňala se na tedy jest nám zapotřebí tě největší še·
ještě této zimy, a skoro všechno zbo nost v té věci a určitě otročí směr
půdě této v jasný’ plamen, n že neod lr..osti a toho největšího obmezení pra
ží padlo by v ceně. Ale nemáme na jedné Části demokracie, množství přá
umřela láska naše k národu a jeho řeči! cujících sil, chceme-li pokračovali u vy
m ještě tuze velkou naději, Do volby tel od ní odstrašilo. Ten odpor proti
Důvěřujeme pevně že slova slavného dávání časopisu; a že to není prospeš
>e bezpochyby už nebude nic díli, a po otroctví jest již skuteíUě v mysli lidu
vlastence našeho stanou se vbrzku skut nú časopisu když je přinem lidi malo,
volbu možná že do jara také se mnoho zakořeněn, jest v souhlasu s duchem
kem, a ze nebude mezi námí těch, kte a naléhá na no hromada práce, to kaž
nestane, lochy rebelové· v případu ví- časovým, a strana která se mu chce
rýmž by nezáleželo na zdaru tohoto ná dý ví. Redaktor i vydavatel musí být
tézství Lincolnova vzdali se, d; Išího od protivili, páchá skoro jistou samovraž
rodního časopisu.
zároveň A Iministraiory, expeditory, ko
poru jakožto beznadějného počínání, du. A co demokracii vadilo, s tímto
rektory. sazeči, pomahači při tisku a
Nynější postaveni „Slavie"
kterezto naději však nechceme se při· směrem sc spřátelili? Což nebyla to
Gitime se zavázáni, podali národov bulí ví čím ještě, jen aby se vydání liš duvernč podávali.
demokracie která zrušila otroctví v se
ému naším zprávu v poměrech „Slavie” zmenšilo, což zajisté jest krušná úloha
verních státech? í'už nabyla to demo
Jaky násl dek muže Uliti volbo
v ročníku právě ukončeném. Jest zapo když se má držeti pořádek. Když pak
kracie která odporovala jeho Šíření se
presidenta?
třebí aby věděli, jestliže stal se nějaký při tom A šem stálo hrozí stoupající dra
do territorii ? Což nepravil slavný' de
»Strana Lincolnova nrci zavázána a
pokrok čili nic; jc zapotřebí, aby zrnili hota. přetrhnout) navzdor všemu spoře
mokratický státník Whitworth z Conn.
.»dhodlána jc*t věsti válku tak dlouhá,
nynější okolnosti časopisu, a z toho po ni dal ŕ i život časopisu, potom Izcsi leh
před mkolika dny; „My VMchui otdokud cíle vytčemho nedosáhne, tojeM
ko
představili
že
stav
nás
není
plili.«ouditi mohli čeho k dalšímu pojištěni
loctvi nenávidíme, nejt-n strana repupodrobení Jihu s vybavením ut-oků.
/<*ho zapotřebí.
| < cíiu tedy zapotřebí „Slávil·' jest vet-i Ze robch-vú takto ku konci klusmm. ju blikánskř; my všichni srdečně přejem
।
>i
jeho vyhynuti!- — a k tomu tleskalo
.(a*ciii »vpil urei Imdc čtenář
|ještě počet odběratelů. Bi-hcm minu-'I jisté; ale není jistu jak mnoho budou primninó množství demokratických ob
Mvo naše zriHtati," psal Havlíček v
| lého roku přibylo 70 procent,— v na- , mni ještě vytrvaloMi a jak mnoho obě- čanů. Nač ni pouebnvrl.i se celá stra
„Nár. Novinách— „avAak již lípli by
| sledujícím roce nulo by přibyti více: I lí s naši sírany to bude stati.
na tvářit, jakoby byla n inumo'j proti
iniioheni včím hýli mohlo nežli sku• kdyby však jen tolik přibyl«», přívode-1; .laky· \ p’y v na peníze naše melo by zrueoní i>iro<·^;? Ti lid»· Kteří zastá
trčili» jest.“— (Nár.Noviny mely tehdy
mc tu alurpoň pres 2éW, a pak netrč 'j vítězství Mu'ClelIanovu, o tom je velmi vali otroctví v této dob»· jd o skonává
25<Xl odbcn.tchii. Slova tato platí loz
j tužko »ondili. ľo jeho nastoupení by
v nynějších poměrech naších. Lee po ba se bát: ze lecjaká znuma pohřbívá-1[•»všem následovalo příměří : ale kdo na ní, a radili aby vzkříšeno byl ) k nové·
s-pis, v němzto vozí již tolik namaká-1
mu životu» -·· ti lidé prokázali se nej
krok stal se značný, a doufáme žc rok
ní. Vyzýváme všechny národovec na ’' •'Vetu muže říci co by následoval pn většími nepřáteli demokracie, nobot ji
budoucí nezůstane vtom ohledu za mi
ác, «by jaku minule i budoucnu přiči prÍHiéři ? To je MiťUlclhmit neznámo tím okradli o iímuc blafů. Hájení otroc
milým.
nili se v».· prospech této národní záleži tak jako nám, a pum-vudz jo mu tu ne- tví neshiM mezi ostatní, svobodomyslné
„Slavie“ mák v červnur. 1863 odbě
známo, tedy praví: „Pokusím se ducíratelů «50 tosti. Mamo zde lOOJKXI krajanu, z
zásady demokracie; — a když vedeso
liti 1'iiie mírem; avšak chci ji udrželi
v říjnu 1863 „ „ „ K2u nichž jist« víc jak ObO-O muže ročně
liil k té vire, jakoby demokracii přede
za každou mul·; tu jest tolik jako.
po novém roce 1864 „ „ „ 9*6 udloziti 3 dolary na časopis; a byloby
ŽO chopí se zase války když to nepůjdu vším na udrženi otroctví záleželo, —
smutné
aby
z
těchto
10(01
povolaných
v červnu 1864 „ „ „ 10*6
když hlov.i demokratů opravdu směřují
mírem.
v srpnu 1864 „ „ „ 1200 nenašlo .se 2<W vyvolených, kteří by
k ton.u Jakuby otroctví eht· li jako LaKonvenc«^ v Chicagu prohlásila sice,,
nyní má........................... 1250 měli k tomu dostatek dobru vůle. —
■ zara vyvolati z hrobu k novénia živo
ze pokus, udržeti Unii válkou, byl marZhusta
vjmluuvajíse
mnozí
více
uahe«i
Exemplářů tiskne se L7K1 z nichž zby
tu,—- pak není divu, kdvz množství li
juýin. Dle toho každý arei soudil ná du hlasy - vé du »tram*, literu chopí se
tok případu na zkažené, výměnné atp. dostatek času nezlí tm nedostatek po- j
uuz; avšak kdož nenajde časů, aby je-;• sledovou: ..Když válka je marná,tedy populárního he.da „Zadné otroctví“, třeNejvíce odběratelů přibylo v následu
dnou tjdnu přečetl uuvíny, aby je-1j muže se o to pracovat jen mírem; a ba v jiných v ^ cuh velmi nesvobodomyjících místech: New York a Morrisania,
dnou týdnu hodinku věnoval svému du když to nepůjde mírem, tedy to nepůj- «lne ba zhoubné si byla počínala.
Cleveland, Detroit, Chicago, Nmth TLid chopí .-o toho, co nejvíce do očí
' dc nikterak, a necháte 1’nii rozpadnout."
ševnímu vzdělaní!
nity, v okresích Kcwauuee a Munitowoc,
Tuto nmtruibwt chtěl Mc’Clellnu o- bije. A t< u nujvíco bije do oči otázka
8 duvévou v probuzelost národa naUnie
a mrcetsí. Unie musí se udržeti
v Soku, Shueyville, Cedar Rapidu a lopraviti svým listem přijímacím, a proto
wa City, v Nové Praze (Minn;, o kte šeh»> a horlivost vlastenců českých na vyjádřil se, že Unii chce zachovali za I válkou, a když vojna zmaří tolik dostupuje tedy „Slavie“ čtvrtý locník.
< brého, prve by nemula zinanti také to
réžto rozmnožení odběratehtva získali
každou cenu, tedy i tenkráte kdyžby zlé. které byl·· Jedm»u z příčin jejich ?
si velikých zásluh horliví národovci Uin | Papož^kj dar. 1 Ho „Blah.·1 obdržela po nepodařeném vyjednávání opět pri- T·· jest jednoduchí' rozumování množ
usedlí. Skóru ve všech ostatních mí pani Marie Riegrová za své účasten kročiti musel k vál e. A veru je se co ství LMa, a ta strmia vždy má vítězství
stech, kde Čechové bydlí, také pozoro ství ve sbírkách k úpravě chrámu kar obávati, zeby nucen byl tak’jednati. jistější, která vpravili se umí do oblí
vat! je přírůstek, ovšem menší, Čímž Jinakého od sv. Otce „Caméu íhlazený Výminky ktoré by rebelové žádali, ne bené myšlenky národa.
drahokam;, co znamení blahosklonnosti
Kdo bude zvolen.
bezpochyby vinny jsou penší početná- papežské.
| | byly by malé, u otavení války byjim
Nemůže sice říci mkuo, jak vdb·

Z ohledu tohoto vyzýváme národ náš
aby hlásil se k novinám, aby pečoval,
o jejích rozšíření a udržení.
Důvěrné slovo k národu My Cechové jistě nechceme zůstali
českému v Americe. sami slepými mezi vzdělanými národy.
Náhled proslulého Karla Havlíčka My jistě necheme býti hlupcí vedle ABorovského o vzdělanosti lidu a ||merikánů a Němců, ba vedle Irčanů a
Černochů. My jistě nechceme jiným
novináchv
„Národ všeobecně vzdělaný nedá si sloužiti za obraz lidské slepoty a nevě
„křivdu činiti od jednotlivců, nedá se domosti.
Přátelé a vlastenci! Zdali nemuseli
„utlačovali: neboť kde
najde ve svě„tě ta moc, kteráž by utlačovat! mohla bychom se hanbou rdíti, kdyby jenom
náš národ nechtěl vsímati si novin ja
„celý národ proti jeho vidi?
„UtlaČovatelŮ je vždy málo a jenom kožto hlavního prostředku ke vzdělání ?
„skrze to, že se jim dá množství uero- kdyby jenom náš národ zůstati chtěl i
„zumných se svou vlastní škodou zne- za terni Afrikány černé tvare, jejichžto
„užjvati za nástroj, podaří se jim utla- první starostí bývá, ziskati si duševní
ho vzděláni, jakmile jen spadnou jim
„Čiti všechny.
„Proto je dle mého náhledu jenom pouta otrocká! Držíme jc za nižší ple
meno, a hle, což nenavštěvuji školy a
„všeobecné vzdělání národu jediný
„pravý a hlavní prostředek, kterýmžto nečítají noviny, když jim v tom otroc
tví
nepřekáží? Kletba nám, kdybychom
„se jistě dojde ke svobod- trvalé a k
nehleděli je předstihnout!!
„právu. Revoluce, vzhomení mohou
('o o nás v Cechách mysli.
,sice též sprostiti národ ud utlačovate„lů— avšak jen na čas, iebot ncni-li
Slota I)r. Julia (írégra.
„celý národ vzdělaný, brzd se zase vyRedaktor „Slávie- nedávno obdržel
„skytnou chytráci, kteří na jiné cestě soukromý dopis od Dr. .1. Grégra, rc„starou dcspocii a útisk nlrudu na říji daktora „Národních Listů” v Praze, kte
„uvalíti dovedou.
réžto noviny jsou uznaným prvním or
„Nejhlavnější prostředek ke vzděláni gánem národu našeho, a jejichž redak
„lidu jest tifck a zvláště za naší duby tor přestál mnohá pronásledováni a dlou

Nový ročník „Slavie“

„noviny. “

Co zbývá nám přidati k těmto váž
ným a moudrým slovftm zvěčnělého
Havlíčka, kterýžto stal se miláčkem
našeho národu jak pro svůj ostrovtip a
své vznešené náhledy, tak pro pocti
vou, neoblomnou lásku k národu a obětovnou péč. o jeho blaho?
Tato slova jeho mola platnost v Cá
chách, mají platnosti zde, mají plátno
8ti po celém světě!
Žijeme v Americe, jejížto svoboda si
ce utrpěla na čas touto válkou občan
skou, jakož ani jinak mysliti nelze; uvšak zdravé kořeny svobody nejsou tu
ještě podkopány. Záleží na lidu, aby
je zachoval.
My chceme býti v Americe Šťastni.
Máme-li býti šťastni, nesmíme býti uti
skováni.
Jestli ale nemáme býti utiskováni,
musíme udržeti Kvobodu.
Mámeli však udržeti svobodu, mu
síme býti \Aichni vzdělanými.
Zatemnilo« lidu je neštěstím zenu’:
slepota lidu vede vždycky k utiskování
a otroctví. Co svobodu zakládá a drží,
je vzděláni; co svobodu podkopává a
hubí, je hloupost. Který národ chtěl
by volitrsi zatemnélost a hloupost na
místě vzdělanosti? Který člověk chtěl
by míti zalíbeni na slepoté a nevedo
mosti, a nevšímali si světla? Který
člověk zůstal by raději v tmavém, dus
ném sklepení, maje příležitost vystou
piti na jasné světlo denní?
Kdokoli volí temnotu na místě svět
la, kdokoli si libuje v slepoté a ne
vědomosti, kdežto má všechnu iSlczitost, státí se osvíceným a rozumným,
ion páže zradu sám na sobě, páže zradu
na zemi v které žíjo a národu ku kte
rému patri, páže zradu na svobodě a
pokroku lidstva. Kdo nevzdělává roz
um který dal mu Stvoiitel, aby roze
znával se od zvířete, kdo nepracuje k
tomu, aby národ pokračoval a prospí
val ve vzdělanosti, ten hoden jest opo
vržení a zároveň politování, — tomu těž
ko bude, skládati účet Stvořiteli ze
hřiven, kterýmiž jej byl k jebo vlastní
mu dobru a k dobru člověčenstva oi,.
dařil.

WVI.Vl
Jaké mají pro nás ještě zvláátni duležlloMil.
„Najhlavnhjží prostředek ku vzdělání
jsou noviny!“

dopadne, léčby byl vševědoucím. Ale
dle skutečného stavu věci, který obé
strany uznávají, a který také my zde
dle vědomí našeho vypisujem, kloní se
váhy mnohem více k straně Lincolno
vě, která má určité heslo: «Válku,ve
doucí k Unii bez otroctví.“ K tomuto
určitému heslu naproti neurčitosti de
mokratické pak radí se dále ta okolnost,
že strana Lincolnova má v rukou moc
a peníze, že má v rukou celé státy po
moci stavu obleženi, což všechno sice
škodí svobodné volbě, ale prospívá
straně, která toho užívá. A že těchto
výhod svých použije, leží na bíledni.

mády získalo 15 mil půdy a jest nyní
bavu na pastvině oheň, .jemuž více dětí,i,
Příroda pod policejní dohlídkou,
£ Volební tyketa unionistu. Ij lépe
odrostlejší mládež, ano i jedna letitáá V zahradě bratří BardetŮv ve Varšavě
k útoku pobočnému na nepřátelZa presidenta
ženština přítomny byly. Mezi tím, co0 rozkvetla jiřinka tak, že jedna polovice
; ské linie připraveno.
se děti při ohni bavily, chytily pojed
Rebelky guvernér v Lousianě za
kvótu
byla
bílá,
druhá
červená.
Čtvrtnou mali' Vujtěšre šaty z jen né bavl
čal prý již brát! černochy na vojnu.
Za místo-presidenta
něné látky a hořely okamžité plame. ní komisař poslal o tom raportpolicajtPorážka rebelu pod Fricem.— Únem. Kleknuty stály a křičely ostatníí mistru, v němž navrhuje potrestání za
drti a přítomná ženština, zena '/berní hradníkův za politickou demonstraci.
řadní zprava Pleasantuna o porážce PriZa kongresní údy pro stát Wisconsin
ho past uchy, odběhla, by tuto ndúb^t1
ce
‘
a udava sdu jeho na 25.000 m. naši
Ohně v Rusku. Zakládání ohňů po1. okres— llalbťrt E. Pninr
rodičům oznámila, .b-u sprludruzka1 řalo ku konci měsíce dubna v gubernií
na Gim Zajatých rebelů je 2000; o2.
,
Ithamar Sloan
Karolína, neztrativši ducha ď.temnosti,• Kaluga. Tam shořelo 54 domů, v Ok-1
statek nachazí *e na úteku již v Ar
3. .
Aniasa Cobb
chopila se ubohé, jenž pmlrš- na tu stá kansku 2p3. Hned nato hořelo vŠkra4. „
A. Seott Sloan
kansas, a je prý ve velkém nepořádku
la a křičela, odvlekla ii násilné k poto' pulu,, v Šerdobsk shořely Čtyry pětiny
5.
,
PhilťtiiK Sawyer
ku a hodila ji také ‘do něho. Když města vMoloze přes 200 d. a v Nižném’’
a zmatku. Price spálil 400 vozů avyβ.
. naltťrD.Mílndoe.
pak pojednou vL·.'» uhašen byl. vyne Novgovodě v čas trhu 1500 bud a 140J
bodil vozy s nábojem do povětří.
sla ji zase z vody ven. Když pak otec• domů. VPatotrofsku vypukl oheňšest- Pro voliče presidenta. Pro celý stát Wis.
Porážka rebelu v Tennessee. — Ve
na místo neštěstí běžel, tu vedla již4 krátě a celé čtvrti města lehly popelem.
WII.I.IAM W. HELU
východním
Ten. porazil gen. Gillem re
Karolína družku svou jejímu otci vstříc,’ Z měst Baki, Simbtrsk a Jaroslavy ne
IIEXHY I.. BLOOD.
bely, a zajal 5dO m. a odňal jim celou
který ji, ač mokrou a upáknou. přece bylo leč ssutiny. V Rize hořelo na 2>
Okresní voliči:
co znovuzrozenou do svého náručí při' místech najednou. Osenberg ztratil 6001 I. okres : CEORGENOHTHROPzHacinak baterii děl. Útek rebelů byl prý tak
jal. Sáty i košile nešťastného děvčete.' domů najednou a Tnnie nejkrásnějšíi 2. , JOXATHANBOWMAX z Columbie. nehorázný, že raněné i mi tvé nechali v
byly skorém celé spáleny, telo pak i‘ čtvrt svou. V Petrohradě hořelo v krát-• 3. , ALLEN WARDEN z La Favettei rukou našich a zaházeli všecko co při
Osainotnění Rakouska. ruce
značné popáleny a bylo by to jisté‘ kihn čase čtyrykrát a dvě císařské slé-■ 4. r HARVEY J. TURNER z Ozaukee
! sobě měli.
Vláda rakouská neni ve volbě svých životem zaplatit muselo. Této pak se' várny děl shořely. Řada vytčených o- 5. , W. J. BELITZ z Manitowocu
Nový vpád rebelu hrozí západnímu
na
štěstí
mimo trochu popálení prstu hnu není však ještě úplná.
zahraničných přátel p'rilišsfastna. Kdy
.6 , O. J. Mc‘DILL z Portage.
Kentucky, kamž táhne gen. Forrest okoliv se vyskytne větší politická otáz ničeho nestalo. Připomenout! dlužno,;
Pro kongres l.distrietu:
SRBSKO.
že táž holčička již před třemi lety a
pét
se zničnou silou. Tyto procházky
ka evropská, která zároveň se dotýká sice totéž děvče, jež nyní od smrtiplaIIALBERT E. PAINE z Milwaukce
Z Bělehradu, 17. září. Jednotlivíí
Forrestovy podél řeky Mississippi za
Za školního doldížitele:
říše rakouské, vždycky dočítáme se nej menem osvobodila, před smrtí utopeními ministři předkládají skupštině své zprá
nechávají strašlivé stopy, a nyní bez
JOHN E. McMYNN z Racina.
dříve v listech, v nichžto vídeňská vláda byla zachránila.
vy o stavu země, každý ze svého obopochyby namýšlí vesti svůj vpád v roz
Okres Kaiine.
své radosti a svůj žal obyčejně skládá,
Před plzeňským kraj*b<n: soudi ini rn a na základě jich návrhy nových!
sáhlejší míře, an gen. tíherman sám te
Za
senátora
pro
Co.
Racine:
že stát rakouský náhle osa.aotněl, že stála tyto dni celá společnosi, která za zakomlv, jež skupština bez odporu při
legrafoval že se něco podobného připra
JEROME. E. CASE.
všichni známi, blízcí a vzdálení, jimžto bývala se paděláním listin směnek, dluž jímá. Sedění 11. bylo poněkud zajíma
ních
úpisů
a
pod.)
a
skládáním
falešné

vuje.— Gen. Houd také hrozí překroči
Za
poslance
pro
město
Racine
on po dlouhý Čas a za trapných dob,
ho svědectví. Vrchní řízení tohoto šej- vější než obyčejně. Dva poslanci z oJOHN VOUGHAN.
li severozápadní hranici Alabamy, kdež
nelituje ani krve ani peněz mnohými dířského · ^olkn vedl jakýsi Jan Holub,, křesu smederevského navrhovali, aby
Pro Caledonii a Monnt Pleasant
to se mu nepodařilo, naše vojsko z At
se propůjčoval službami, sotva že nad bývá'·' mlynář ze Žitovic. Pře líčeni tresty na velezrádu byly zostřeny. Mi
E. C. SALISBI RY.
ním samým se zachmuří, pokrčujíccra- trv uo <3 dní a kladeno obžalovaným za nistr práv odpověděl, že se právě ny Pro Burlington. RďLester, Waterford atd. lanty vypuditi, a Sherm; n musí byi
jířipraver, aby jej v Tennessee mohl s,
vit
i
podvod
v
9
případech
-lan
Holub
menv s chladnou ucsoucitnou tváři od
F. A. WEAGE.
dostatečnou silou uvítali. Přišla také
od ouzen bylk těžkému žaláři na 5 lot, ní pracuje na polepšení trestního zá
něho se odvracují.
áerif
Pr k. Černý na - a půl leta, Vácslav konníka a že se na přání navrhovate
opravdu zpráva, že vojsko naše opu
FRANK SCHNEIDER.
„Kolem Rakouska neuí ani jediné Uerný na 2 leta, jeho Švakr ^j-ant. Zy- lův vezme ohled. To přimělo rozličné
stilo Atlintu, táhnouc s pospěchem za
Register of Decds
konzervativní mocnosti!- Tak zabčdo- ka na čtyry nedele do žaláře poetem poslance k vyjádřením, kterak jest oIloodcm: avšak nelze tomu ještě věřili,
WIIJJAM J. SHEPHARD
val ministerský list vídeňský. Můj bo zostřeného. Otec hlavního vinníka, Mar beené přáni země, aby Majstorovič a
anto
jest Atlanta místo příliš důležité.
County Treasurer
že, člověka až závrat pojímá, když vi tin II., slabý to stařec, snimž nehodný jeho soudruhové navzdor tomu, že jsou
Jisto je ale, že jen porážka lioodovy
W1LLIAM V. J1OORE.
di, jak ta Evropa za několik měsícův, icho syn dělal, co chtěl, propuštěn byl z obžaloby propuštěni, zaslouženým tre
z obžaloby pro nedostatek důkazů.
District Attornev
armády v poli může nám západní reano za několik dní se změnila. Kolem
stom byli postiženi. Ministři odpově
CHAS. W. BEXNĚTT.
bolské státy pojistiti.
Loupežník Kozákomsky chycen.
Rakouska ani jediného státu, který by
děli, že to není dle stávajících zákonův
Clerk oftho Hoard of Supcrvisora.
Volb) v záp. Virginii vykazují vel
Zmínili
jsme
se
svého
času
o
pověst

chtěl udržet nynější politické řády, kte
možné a že se to ani nesrovnává s vů
PATRICK
Gr
CHEVES.
kou republikánskou většinu.
rý by hájil starodávné politické sousta ném lupiči Kozakovském, který v oko- lí knížete, jenž při svém nastoupení
Clerk ofthe Court.
V Mnryhindu vstoupila nově přijatá
!í
Haberském
až
k
Jihlavě
již
po
21cvy evropské ! ? Kolem Rakouska sami
FRANCIS L. GRAHAM.
pravil, že chce uznávati zákon za nejústava, kten. otroctví vylučuje, v plat
aovotáři, sami nespokojenci, sami prí :a své kousky prováděl aniž chycen bý- vyšší moc. Teprvé pak se skupština
County snrveyor
nost na 1. listopadu.
:i mohl. Po několik nedři měli četniEDSON BVRCHARD.
vrženci pokroku, sami milovnici změn,
upokojila. Po té se k návrhu jednoho
Nový stát. Nevada přijata jest ja
.i sousedních okresů přísný rozkaz, co
County coroner
sami snad buřiči a revolucionáři!
poslance uzavřelo, že má být vláda po
kožto samosprávný stát do Unie pro
lejbedlivěji po něm pátrali. Tak se j
ABNER
RAVSE.
Prusko a Rusko, kdo by toho se byl
žádána k vypracování zákona, aby z
klamací presidenta od 36. říj., na zá
■tálo, Že dne 1. října o 12. hod. v noci ‘
Den volby 8. listopadu 1864.
nadál, opustily mírumilovné Rakousko
vlasti uprchli političtí provinilci i v své
kladě rozhodnutí kongresu od 21. bř.
4a četnická hlídka 7 mužů kolem dom
a přidaly se k nepokojné bouřlivé Fran
nepřítomnosti byli souzeni. Ještě také
kteréž splnomocnilo Nevadu utvořit!
cu na západním konci Huber, v němž
cii; i Prusko a Rusko přestaly býti
žádal bělehradský poslanec jmenem Kastátní mtavj. Stát Nevada leží na ce
jydli švec Řpic. Osvětleným oknem ‘
konzervativními a budou snad na útra
rabiberovíČ, aby se uznalo za zákon:
stě do Kalifornie, s kterouž na západ
irivábeni přistoupili četníci k oknu a
ty Rakouska přát nějaké změně mapy
že soudcové, kteří by politické zločince
a zprávy smísené.
hraničí; východně od něho je territori
viděli mimo domácí lidi u stolu sedčti
evropské; považují snad také jako Itá
příliš mírně odsuzovali, nifýí ^ýti pova
t ilolí ŕ. MienniKinali.— Totu uduh um Ltai.
nuže zády k oknu obráceného. Ihned
lie nynější území rakouské za dobrý
zováni za spoluvinníky. ÍSkupÉtina musí býti očarované. Alespoň to vy
Rebelská půjčka v Evropě klesla na
jbstoupli ve vši klidnosti domek. Za
materiál své příští politiky a svého dě
však uzavřela, aby se to ponechalo vlá padá tak jakoby každý rebel, který tam 5<) proč.
erátko vyšla manželka Špicova, načež
jepisu!? O nevděku, o klame ! ,
dě. Z toho patrno, že Srbsko jest je padne, za týden zase povstal. Několi
Parník
lke Davis z New Orleansu•etníci Dvořák a Re^al otevřenými dveř
Za politický poliček, který dostal pan
ště příliš patriarchální a daleké onoho
krát už tam Sheridan rebclské vojsko kraden byl od rebelů, kteří s nim přiní do světnice vešli n v onom muži *stavu, jenž íuje státem právním.
Prouyn do Lhuys od pana Gorcakova,
„zničil-, rozprášil do všech čtyřech u- plouli čo Texas.
Iřímajíeím ihned loupežníka Kozákov- j
políbil galantní car krásno Eugénii ve
FK1XCÍE. Z Paříže, 19. září. Dne
Úřednická nedbalost. V Racině
hlů světa, a na koňských podkovech
ikvho poznali. Hoch Špicův varoval ,
Švalbacbu bělounkou ručičku a bezdě
šní nConstitutionellu přináší toto poloroznesl; ale sotva že dozní jásání nad zatčen >yl nedávno jistý Covode pro
uhoto volaje naň: „Pane strejčku!·’ ,,
ky zapomněl v jediném tom blahém oúřední vyjádření: „Nelze upírati, že
novým „vítězstvím-, už zase slyšíme že pokus, "ylouditi peníze na falešnou směn
jačež Koz. sáhl po ručnici vedle ucho
kamžení na všecku hojnou úslužnost,
otázka římská znovu stala se předmě „velká síla rebelů- táhne naproti na ku. V ak šerif nechal jej prchnout! z
tojící; bylo však již pozdě. Dvořák
na všechno obětovné přátelství, kteréž j
tem rozprav diplomatických, kteréžto šim, a že bude míti Sheridan zase hoř vězení i jistým Fullerem, kterýž jsa sám
iž by) bodák k jeho prsoum naklonil .
mu Rakousko neunaveně prokazuje již · i Regál byl hotov vystrelili. Koz. vida jsou
hodny všeobecného povšimnuti. ký kousek prá *e nežli se jich zbaví. člověk podezřelý, byl k němu puštěn
J
skorém po dvě leta v Haliči.
Jak se nyní věci mají nepovažuje císař A tak to prášení jde stále, nevedouc k pod záníukou že má na něho warrant.
iczhytí, podal ruco ěctníkúm, aby ho
Prusko, pro jchožto radost a slávu
záležitost římskou za ukončenou. Doj- nijakému konci. Minule podali jsme Tento ruller měl volno, přicházeli k
vázali, řka: „Tu mne máto!- Byl
ťfc-li vsak ku konečnému rozřešeni, jest
Rakousko na moři a na zemi v zim
zprávu o velké bitvě na 19. t. m. u vézuůn kdy se mu líbilo. V koneč
vázán a dne 2. října ráno odvezen ke
ních psotách se klopotilo a <Jelému svě
se nadití, že Francie dovede hájiti ne- Ccdar Creek, kteráž toliko včasným do ném iťčku (uvoda zdá se býti zaple
n-ajskému soudu do Kutné Hory. Pn·tu až na dno své pokladnice vidět da
toliko čest vlastní alebrž i zásady své stavením se Sbcridana na bojišti našim ten nis městský marshaL — Budoucí
ihovavatcl jeho, Špic, byl také zatčen.
lo, toto Prusko myslí opět jako roku
a prospěchy, jež doposud vo byla vítězstvím. Nepřítel sám učinil útuk. volba na íí listop.) opatří nám, jak dou
J Koz. nalezena dvojka, jednoduchá politiky
}
1859, že mu do italské otázky vlastné
moci v Římě zastává.- — „Mo- naši chovali se obranně; ztráta z naši fáme, Ibahjši okresní úřednictvo.
učnice, dvojka bambitka kulkami na- jenskou
-I
nic není. A vídeňské listy, které sumy
nheur- uveřejňuje známou adresu se strany cení se na 70í>0 a 26 děl; ztrá
SfriMié neštěstí v (aliforiiii. 100
utá, náboj, něco stříbrných pem-z a 11»
náhle svému ještě včera zbožňovanému
Slesvicanů proti Němcům. — ta rebclská na 9060 m. a 50 dél. Pra
lidi zabito a poraněno.
1. v bankovkách a dve legitimace na verních
'
miláčkovi trpce vytýkají, že na útraty ]
Sir
Henry
Bulwer
měl
dlouhou
poradu
vilo
se
že
Sheridan
nepřítele
pronásle

Pan ík Washoe na řece Sacramento
izá jména. Po čas svého 26b4éhnporíše rakouské, vlastně koruny české se ।
s Druuynem de Lhuys.
duje s velkou prudkostí a že rebelská vylétlí do povětří. Bylo na něm 153
ulování se spáchal Koz. mnoho zloči(aťii. Doblado, kterýž nejdéle vytr
zmohl, ještě ve své ncdožitelné naivnoiů. Od známé udalosti s četníkom val v boji proti Francouzům v Mexiku armáda v údolí Shenandoah je zničena; cestují *ich. Kotel prasknul a hned na
•ti tomu všemu se diví.
i lemontem, jehož ranil, byl K. mnohem $a zamítnuv všechna laskavá nabídnuti ale chyba lávky, Sheridan nepronásle to byli loj na třech místecP v ohni;
Kolkolem nevděčníci, zrádci. rNení
alvážnějším a zacházel násilné * témi, <cHare Maxe, zvolil si raději vyhnan- doval, a rebelové nejsou zničeni. She kormhlo bylo zničeno a vrak lodi vra
státu v Evropě tak pronásledovaného,
ež měl v podezření, že vyzradili jehu *ství nežli vysoké postavení pod vládou ridan stojí dosud tam kde se bitva sve zil na břeh 36 yardů vzdálený. Kormi
tak tupeného jako Rakousko; žádný '
byl pozván k tabuli od na dla a rebelové opét a velkou silou prý delník vyletěl, spadnul ale dolu bez po
krýš. Tak zbil před 14 dny domká- eisaiskoti;
*
šeho ministra Scwarda, kteréžto udalo
nemá tolik nepřátel.•e z Jakubovi© a předešlý týden tumej- sti pripisuje se politická důležitost. Lze chystají se k novým důležitým mané hromy. Výjev po výbuchu byl strašný,
A přec prý jest Rakousko věrno u
Ncjdř.ve rachot, při čemž kotel vylít
ího hostinského a jeho celou rodinu z? tuho souditi že vláda Spoj. St. neza vrům.
vyplňování svých povinností.
Grantová armáda.— Tato armáda nul, »ak hrozné udeření přičemž vše
/yŠeťřování odhalí asi ještě rozličněji- imýšlí v brzku uznati novou císařskou
Ano, Rakousko plní věrně své povin
tvoří veliký polokruh; levé křídlo její chna .vrtla zhasla (bylo tu před 10hoié zločiny.
N. L. 'vládu v sousedním Mexiku.
nosti k celému světu, jen . . . . k m>% Cíny. Konec rebelie kytajské. — stojí před Petersbnrgcm, kdežto pravé dinou v noci), potom praskot v celé lo
Tajně pokřtěny. 27. záři v noci zembe ne! Rakousko pro přílišné úsluhy
vojsko dobylo hlavní město křídlo dotýká se hradeb Richmandu. di, nfcž plameny na několika stranách
■el knčhveuouc* obchodního domu E. a Císařské
'
Nanking, a tím ukončila se re
k nevděčným sousedům zapomínalo su I. ve Vídni, muž 30 r. starý, na hlav* rebelů
|
Sila této armády v nynějším okamžiku vyšleinuly. Odevšad zavznčl nářek,—
mo na sebe; zanedb/tvalo své vlastní deku. Dle zvyku židu shromáždili se belie ktěrá v Kytaji (největší říši v Asii;
dá se těžko oceniti, anto chybí námu- opař^i váleli se v hrdostech, a mnozí
potřeby, zbědovalo svůj stav finanční a i něho v poslední hodince rodíce i přá- po
I 15 let zuřila. Císař rebelů nalezen
řední
zprávy o posilách kteréž k ní o- popátni skákali do vody. Z těchto jen
byl mrtev v paláci svém— spáchal sablahobyt občanův, množilo nespokoje dé jeho, jakož i milenka, dívka katu- movraždu. Mrtvoly jeho pěti žen vise
doslány
byly ; avšak může kolem 260. málo: jich vylezlo na břeh, kteřížto pak
íckébo náboženství. Vše se modlilo u |
nost, neshodu a svár ve vlastní rodině; ože
ly
na
stromech.
Síla
rebelů
obnášela
umírajícího obvčejné modlitby před !
600 mužů obnášeti. Jestli pravdu mlu běhal po něm bolestí řvouce. Prostřcd•oslabovalo a scslabilo se sumo. Sla imrtí a pří tóžkýclí ncmoc'vli a umírá- ’ku konci jen 18000m.; méstoNanking
ví dopisovatel novin N. λ’. Tribune,te ků k ulevení holosti nebylo. Když jiný
mívalo tolik lidí jako New York,
bého souseda každý ovšem i.'žepotře ící, který, do posledního ok..-t/iku byl které
·
dy stojí naproti nim jenom 35.000 rebe parní;, Antclope, přišel k tomu místu,
bovat; ale jen silný stát dovede sobě ái úplném sebevědomí, modlil se šep· leží v rozvalinách a bude to dlouho trvati nežli se povznese ku své bývalé lů, za hradbami obou pevností. Dejme bylo to srdeclomné podívání. Všude
cm
s
ostatními
a
vydechnul
konečně
u
získati a udržeti stálé a vděčně spojen
slávě.
Ulice
byly
nalezeny
posety
ne

tomu však, že je jich liO.OOO, tedy jest leželi zohavení a popáleni lidé mezi
iritmuiiosti přátel a rodičů »vou duši. *
ce. —
veliká přesila na, naší straně. Ze je mrtvdami, kterýmiž kajuta a paluba
fčera ráno měla mrhola ule spúsobu 2zakopanými mrtvolami*
Rakousko však jest státem tak ustro údovskeho přenesena býti do komory
(ívii. Grant. O Grantoví vypravuje rebelům o vojsko tuze zle, o tom svěd byly posety. Raněni byli naloženi adojeným, že v nynější spůsobč své žád imrlcí. Mezitím vsak prohledaný by* *se, že nad míru mnoho pije. Pravda
čí návrhy stran ozbrojení černochů, kte vezoti do Sacramento; někteří alezemnou z nynějších sousedních mocnosti y pozůstatky zemřeh-hu a nalezen list Jje však, že se Grant zdržuje pití vína
réž se v jižních novinách stále vysky řcli (estou. Množství lidu přiběhlo k
ani Prusko, ani Rusko, ani Itálii nemů trestní na jeho jméno znějící, dle kte- aa lihovin úplné, a všemi prostředky
ého jiá v minulé zimé do luna církve Hstřídmost mezi družinou svou ve voj stě tují a o kterýchž také rokovali guver ústav i. domnívajíce se nalezti mezi ra
že mít za upřímného přítele.
zavést!
bledí.
Ji
se
Štábem
svým,
ale
nérové rcbeiských států při spoločne něný ni drahého přítele. Antelopo při
Katolické přijat byl. Ta okolnost ovšem 2
Jest toliko litovati, že k poznání ne unénila celý stav vecí a mrtvola byla 11ani whisky ani brandy neb víno nedo
vezla 86 mrtvých a raněných. Někteří
schůzce.
spolehlivosti svých přátel časem přichá la křesťanském hřbitově pochována.
*stane se na stůl. President odbyl ne
Na 27. m. ni. hnula se celá armáda zůstali v jednom domě mi místě neště
dávno jednoho dotíravého vojáka, kte
zí tak pozdě; pravých a jediných však
Mnoho-li je Evropa dlužna. Vel- r
stí.
Kolik jich vyletělo do povětří a
ku
předu,
nevšak
ku
všeobecnému
úto

přátel svých, svých domácích národův tá Britanie 8050, Francie 37ÍW, Kakau- trý vinil Granta z opilství, velmi chy
snů sobem. „Tedy vy víte jisté, ku, nýbrž toliko proto aby zmí nila své kolik leží v kajutě, není známo. Dle
bohužel necenílo dle hodnosti jejich a ku 22«<S Rusko 1300, Holand 1070, trým
žže se Grant opiji-, tázal se president. postavení. Při tom strhlo se několik jiné zprávy bylo na lodi 200 osoh, z
zásluhy.
N. L. ’rusko 400, Belgie 220 mil. zl. Z ú- r„O zajisté, on se opijí hanebně.„ „Bu- ,
šarvátek, zvláště na pravém křidle, nichi’ 150 jest mrtvo a raněno. Žen
Z Borové v Čechách. (Neobyčejná oků těchto státních dluhů přichází na ddiž, dobrá-, odpověděl Lincoln velmi kdežto bojovalo se až do večera, kdy ské tyly v dolním salonu a ležely už
přítomnost ducha malého děvčátka.; Dvě . ednolio člověka ve Velké Britanii 9zl. ddůvěrně, „tedy bujte tak laskav a vy
v postelích; z nich tedy málo se za
děvčátka as desítiletá, Voitéška totiž, 5kr., v Holandu 7 zl. 75kr., veFran- ppátrejte onen druh nápojů, kterým se prudký liják učinil konec dalšímu zá
dcera sládka p. Jana Veselého a Káro- ; ii 5 zl. 35 kr., v Belgii 3 zl. lOkr., v Ra ggenerZil opijí. Ját bych velmi rád o- pasu ; ale ztráty při tom b obou stran chránilo. Mezi raněnými je 80, kteří
lína, dcera faktora p. Jo·. Požára, udé- musku2zl.80kr., v Prusku 1 zL 65 kr.a sstatnim generálům naším soudek tako- ·nebyly velké; našim dostalo se do ru vdýchali ohnivou páru, proěež smrti ne
vváho nápoje zaslal.-]kou asi 300 zajatých. Levé křidlo ar- ujdou. Kdo byl tuk prozřetelnýma
lalý ■! tyto dni pod pivovárem pro zá ' Rusku 1 zl. 35 kr.

ľ Abraham Lincoln.

Andrew Johnson.

UDÁLOSTI.

kryl ústa rukama, spálil «i ruce ale ne - bře provedena jest lepší, než mizern [jazyku otců a praotců našich, v jazyku,
de je? Jan Kapsa z Lednice v Pl telů v Kewaunee Co. vynechání byli
provedená úloha hraběte a tomu podo kterým nás milované matky naše pečlivě
vdýchal páru.
zeňsku v Čechách ženatý. Ptá se pánové Valenta. Stepán a Holub; a v
„ bné.
vyučovaly! O zajisté, my se chceme za
Manítowoc Co. p. Jau Kasa.
po něm Tomáš Řezáč v Michicott Wis.
Výbuch na parníku „Tonawanda‘
Představení dne 10. října provozova snahu SL Lípě odměniti tím : že budeme Kdokoli o něm ví, nechať laskavě podá
v Chicagu. Na 24. hjna odpoledníe né, a sice od K. V. Klicpery „Zlý je
Všem, kterých se týče!
pilní v návštěvě školy české, pilní v cvi
(151)
v půl šesté přihodil se výbuch na lod i len“ fraška ve čtvero jednání, byl ku čení a pozorní v přednáškách, aby učite zprávu redakci „Slávie“
Chtěje zanechali obchodu, 150.000 d.
de
je
Jan
Nohavec
?
7.e
vsi
Vejpruic,
v
ceně
cizozemského a domácího střiž
Tonawanda. Rachot podobil se výstře - výborně se hodící pro zdejší obecen lové, rodiče naše jakož i celý Spolek SI.
okresu Plzeňského. Hledá ho jeho
lu celé baterie dél; a hned na to by I stvo; on došel zcela obliby až na 4t< Lípy s námi spokojeni byli. První zkou švagr Jan Frauenholez též z Vejprnic, by ného zboží prodá se lacino v následují
cích
šesti
měsících u
jednání,
při
kterém
mnohé
hlasy
mez
ška to ukáže, jestli slovům našim dosto si neobtěžoval o sobě, vědomost dáti pod
vzduch naplněn kouřem a kusy trámů
Edward Mo Enery č. 138, Main Strt.,
obecenstvem svou nelibost na jevo da
Když páry trochu ulítlo, poskytova li, a skutečně bylo 4té jednání u při jíme. Žádná řeč nezní nam líbezněji a adresou: Jan Fraunholez, lowaCity, lowa
Raeiue.
srdečněji jako česká, neboť jsme ji v koparník hrozny pohled; celá svrchní částt rovnání předešlých tak mizerné před lébce se znátiueily ; tedy pěstujme a miluj Kde jest? MarieMetliková nyní prov
Malá pošt.
daná za muže Jakuba Holovce,
byla roztrhána. Při výbuchu bylo je - staveno, že se v skutku zdálo, jakoby me řeč tuto, honosme se tím že jsme Ce
Do St. Loni*«. Kdo si přál dopisu od
ště mnoho dělníků nakládáním zaměst. ta nešťastná cikánka jim byla učarova chové ! nestydme se říci: Já jsem CeŠka, nazena blíže města Vodnan v Cechách. p. Mat. Hanzla ze Cedar Lake, ať se o
I Táže se po ní sestra její, rozená Anna
náno. Leasíder, druhý inžinýr, byl o- la; tu se nehledělo nu přednášku a po aneb já jsem Čech!
Metliková, provdaná v Baltimore. Kdo něj hlásí n našeho jednatele p. Švarce.
hyby, nýbrž i mimovolné se sáhodlou
Nyní na vás to záleží, milí krajané, by o ní ví, nechť si neobtěžuje podati zprá
kamžitě zabit. Jeden z topičů vytažen1 hé přestávky činily — a tak v rozpáčí
Pan M. Beran. Peníze jsme od Vás
byl z vraku popálený; dva černoši by■ tosti všech herců čtvrté jednání a snin jste ústav ten všemožně podporovali, — a vu redakci „Slávie.“
obdrželi.
že jej podporovali chcete a budete, jest
P. Jos. Kódy ni, Richmond. Očekávám
li těžce raněni, a taktéž jist'· Goodwini též představení se dokončilo.
de
je?
Jan
Říha
z
Braný,
v
okresu
vaše valná návštěva k plesu tomuto dů
Přejdu zpět a podotknu jen někteří kazem, v tom jest vidětí že koluje krev
Jelemniee, kraje Jičínského. Hledá odpověď na dopis můj stran peněz p. V.
letícím kusem trámu. J. W.lson přišel[
Karla
abych mohl se o to postarali. Mám
jej
Čeněk
Honig,
158
River
Str.,
Cleve

o ruku tímtéž spůsobem. Množství trá místa z hry ochotníkův:
našich slavných praotců v žilách vašich,
Myslibor hrál výborně v druhém a
land, Ohio. Kdo o něm něco ví, ať mě za to že v krátkosti bude vše v pořádku.
mů a železa vrženo bylo do sousedních1 třetím jednáni, avšak v druhem jedná a Že jest váni ústav tento svátý a vítaný. laskavě sdělí.
P. J. Kalila, Boston. Račte se optali
(153)
Tedy
brníte
nám
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k
plesu
to

uhelných a dřevěných skladí . D. Ru- ni ve výstupu s Ivanou a Svánou dal
proč si p. Jindele nebere z pošty „Slávii“
muto, anť jest ku podpoře ústavu toho
nnion, jednnud uhelní společnosti, tre málo jeho zlost na jevo a skoro se po věnován. Provolejme tedy naši Slovan
P. J. Lovenbiirg Pro veřejnost mu
Letošní přistěhovalci
fen byl kusem trámu do hiáty a těžce dobalo, že spíše s nimi žert tropí nežli ské Lípě Dctr. „Sláva!“ a třikrát sláva
silo se to změnili. Otištěno bude třikrá
nechať si laskavě povšimnou těchto řádků! te. Chceli ještě něco přidali, může.
poraněn; taktéž M. Johnson,! foreman, skutečnost; on ubíhal od nich až do ro našim podporovatelům!
hu jeviště a pak se blížil bojácně k
V New Yorku 23. runa.
P. M. Brabce, Dayton. F. Kneizlmá
Trám 20 stop dlouhý vržen tyl na 200 nim — nebylo pranic na něm poznali
Pak jsme zpívali píseň „O drahá Čes
Vážený pane Redaktore!
tedy zaplaceno do čísla 155. — Na nepo
ká zem !“. Po písni vystoupil předseda
kroků. Na 300 yardů dálky jbyla řeka starého myslivce.
Vidím se nucena požádati Vás o řádném docházení nese vinu pouze pošta,
p.
Kudrle
a
rozložilýpotřebnost
školy
čes

Vítek začal v prvním jednání bojác
pokryta trámy, prkny a nářadím· Za
ké a její blahodejnc následky v krátko malé místečko ve Vašem váženém listu. neboť my všechny výtisky „Slávíc* vždy
malou chvíli po výbuchu se Rd potopí ně a beze všeho rázu, časem ale postu jádmé a dobře upravené řeči : poní^před- Přichází mně to dosti trapné, že sobě ve středu odešlem. Čís. 148 a 150 poslali
la, naložena jsouc masem, moukou a li povala i jeho hra; v druhém jednání v nášela panna Františka Bilkovská dekla- musím veřejně postěžovali, avšak ne jsme znovu.
posledním výstupu dokázal, že jeho úP. F. Grellet List Váš jsem obdržel,
hem. Byla to parolod šroubová (pro- iohu študoval, neb tu jeho polo-šilenost maci „Ženský sněm“ a p. Frant. Vacha mohu jinák.
Jak Vám dobře povědomo, obdržel odpovčd poštou.
peller) držící 822 tun nákladu.
a zlost na zlého jelena výborné vyhrál, „Láska vlaslenccká“ tak dobře jikol svůj jsem místo v Castle Garden íve vystěP. Louis Mriidlík. „Slávie se Vám
za to scéna v třetím jednání se Stra- vyvedli, že pochvaly nebylo^konce./— O
ZqjínmvH pře rázu značně romanti chošem a Ivanou tak dobrého výsledku půl noci přednášeli panna Kateřina Ku hovacim domě), a vynasnažil jsem se zasílá.
Paní Auna Moučka. Děkujem zavyjak
mé
síly
stačily,
abych
rodáky
naše
drle
„Srdce
vlastenky
“
,
Rudolf
Pospíšil
ckého čeká na své rozřešení před tri nedosáhla, neb jeho nářek a beduvání
když sem z Evropy přijedou co možná nasnážení Vaše. — Pro p. Hanzlíka za
bunálem New-Bcrlinským ve itátě N. žádné přednášky a hry přirozené ne „Kramáře“ a p. Karel Havlíček „Sedlák chránil.
síláme „Slávii“ s Vašim listem. Zaplatit
na biliáru“; všechny svou úlohu s pochva
Yorském. Mladá dáma útlého zdrávi mělo a spíše se hře loutkářově než na lou a k největšímu uspokojení provedli. . Avšak závist, tento zlý jed ve spo může kdykoli bude mu možno, ten paka
tel na časopis odstranili. Přeje li si, mů
odebrala se do lázní, aby užila vod lé skutečném divadle podobala.
Při skončení si každý přál, abychom lečnosti lidské, již začíná zřejmě vystu že se mu „Slávie“ posílat ve zvláštní oČtrachos a Barnabáš hráli dobře až
čivých, zanechavši doma u svélo muže do posled a zvláště v druhém jednáni zas brzy takovou zábavu zařídili a ujišťo povat! proti mé osobě. Někteří z kra
bálce,
janů
našich
v
tomto
městě
již
mi
toho
svou společnici nepřipouštějíc shninej- v prvním výstupu dokázali že jejich ů- vali nás, že se tak vesele ještě nebavili
P. Jak. Polák. Stalo sejiž v minulém Čís.
jako na této besedě. —Připomenout! mu- nepřejou, že sobě poněkud lehčím spů- P. Jau Hrubý, Až budou hotovy zašlou se.
menší myšlenky žárlivosti. V lázních lohám řádné rozuměli.
sobem chleba vydělávám; několik jich
Ivana hrála co ženská dobře; co se sím-že zasluhuje, pan M. Sedlák naše v re srazilo hlavy dohromady, a nařkli mne P. Jos Drábek. Pro nedostatek jak času
vzala si ku posluze své jakou*. Cally
lé díky za zřízení sálu, neboť bylo vše
týká
studenta,
hrála
velmi
bojácně,
za
z nešlechetných skutků, kterýchž jsem tak místa nemohlo býti dříve kvitováno.
Munroe silné mladé děvče, její? peci
to ale Růžena až moc hlučné a srdna chno v největším pořádku a bohatě osvět se nikdy nedopustil, alebrž vždycky je Však zašlou se jakmile budou hotovy.
značně se pozdravila a za krátký čas i tě na nevěstu si počínala, však s tako leno.
Frant. Pospíšil
měl v ošklivosti. Hledí mně tím ublí P. Fr. Jansík. Shodujeme se s náhle
úplně uzdravila. Děvčeti cítila te pře vými ochotníky můžeme vždy spokoje
nejen na cti, ale výhružky jejich dem Vašir^; avšak těžko jest předčisti v
Bál Slovanské Lípy žili
devším povinnou za brzké navrácení ní býti.
jdou tak daleko, že i tělesně ublížili tom ohledu množství našeho lidu.
v Dvoria, <lls.
zdraví a chtíc se mu vděčnou pr»kázaCo se týče Ivana, mohl svou úlohu
mi hledí. Jest to opravdu špatnost hod P. Fr. Mallát Jakož vždycky upřím
Časopis „Pcoria Daily Transcript“ od na opovrženi všech řádně smýšlejících ným vlastencům přejeme všeho zdaru, máti vzala ji s sebou. S bodrou mysli u- též i v 3 a 4 dobře vyhráli jako v 1.
trfe nelíčenou soustrast s Vašimi trpkými
bírala se k muži nadějíc se růžové bu- a 2. kdyby se býval učil, tu ale nasta 21. říj. tímto článkem oznamoval bese našinců.
la ta osudná doba pro néj, kde se uká du od Slov. Lípy v onom městě zaří
Pročež žádám vŠěchny krajany, kte zkušenostmi v minulosti, a srdečně Vám
docnosti. Pan Z. přijal ji s otevřenou zalo že nápověda není vtakovémto pá
zenou :
ří přes New York jeli, aby vydali svě přejeme příznivější budoucnosti.
náručí, avšak za nedlouho počaloseka du malicherná věc — a zajisté musel
„Slovanská Lípa. — Na bál Slov. Li- <dectví, zdali jsem některého svobodné P.Jos. Černý, Fr. Creek. Máto zaplaliti nebe jejich domácnosti. Zpoz«rova- to nápověda čenichat! a přál jsem sobé py, české vzdělávací jednoty, budoucí ’ho muže vybízel, aby k vojsku při cenodo Čísla 118.
lať pí. Z., že společnice, již doma zane jej vidčti jak se smál do pěstí, když pondělí nemělo by se zapomenout!. Roz- <stoupil, aneb zdali požádal jsem od P. M. Váni*. Zpravte nás, zdali F. Váchala, žila * mužem jejím v důvěrněj Ivan své oči k té osudné budce točil. >áhlé přípravy se k němu konají a za- ;některého jediný cent, o kterém by se niŠ, pod kterýmžto jmenem zasílá se „Slá
Jaromírovi se vedlo tím hůře, ono bylo
němu práva nemám.— vie“ k p. Marešovi do Cooperst., jestjmé
ším poměru, než lze dovoliti manželce. smrtelné úzkosti na něm vidčti; jeho jisté bude to velkolepá . zábava. Účel :mu zdálo že
ku kterému se dává zasluhuje veškeré- ;Žádám je snažně, aby o tom podali no Vaše.
Upadla tím v stav zoufalý a že si po hra podobala se žáku, který málo ho povšimnutí a kdežto yšem milovní- :zprávu do Vašeho listu aneb Slovanské
Předplatitelé:
měr ten upriti nedal, zúuůla za ívívc- uiuí pii zkoušce, a, vuziiiluta, a Iťuuuu kúm Ucutx. muks tuje sc v&úcuů příle- :Lípě v New Yorku.
Jan Částek 1"5, Jan Líbal 201, V. Vodení s mužem, které se i skutkem sta zpovědi, kajícího hříšníka se podobala. žitost k zábavě, doufáme že jí hojně
Franta Brodský, rel 151, J. Jachimstál 175, Vácsl. Líbal
Prokop hrál svou úlohu dobře a le použijou.“
lo. V nesnázích těch byla Cally Mun177, Jak. Čížek 198, Jan Janeček 187,
gS1 Návěsti z Chicago, llls.
pe by býval hrál, kdyby takové gym
Napotom tentýž list po dvakrát při
roe jediným jejím těšitelem. By lot ono nastické skoky a pohyby nebyl dělal,
Po mnohém upomínání dluhují mně za V. Moulík 1G1, Fr Zeman 1<53, Jos. Vo
děvče z lázní, nabylo zatím velké po které se docela pro opilého nehodily. nesl zprávu o skvělém zdaru zařízené obrazy „Smrt Jana Žižky“ : J. Svoboda dička 178, P. Špisk 155, A. Stock 194,
ho plesu; v čísle od 2G. ř. čteme:
1
pulárnosti v městě a vyžadováno i od
New Port, Mo ; Jos. Zítka Sprinfield, Mo, M. Brabec 198, Jos. Kadlec 174, Martin
Zapotilova hra byla výborná a při
„Plos spusohoný ' českou . vzdělávací
jiných dám k ošetřování při neniocech. měřená, on dokázal, že i malá role do jednotou v tomto městě, v Parmely’s (Pavel Smola Bluff, 111.; Vin. Roček Oka- Soukup 186, Jos. Drábek 166, Fr. Krob
180, Jak. Sinkula 165, Fr. JanŠík 178,
Nějaký čas po vypravované události vy bře hrána se vyrovná větší úloze, ba že Hnil, v pondělí večer, došel úplného man, Minn.; V. Myška Buffalo, N. Y.; Jos Bureš 204, Fr. Mallát 178, V. Hrd
Fr. Morák Kanekuk, Kansas; Ant. Slážádala Cally několik dni. aby se mohla jest lepší menší role dobře vyvedena zdaru, auto pres <lve Mi· páru bylo (lek. Louisiana, Mo; V. Novotný, MiUw. lička 167, František Škvor 176, Fr. Ko
nežli velká úloha mizerně. I Lelek hrál přítomno. Očekávali jsme takový vý
odebrat na cestu do Ncw-Yorku. Za ucházejíc, ačkoliv někdy zapomél jemu
vářík 183, Anton Čížek 161, Mat. Šimek
Mo.; J. Baria New Orleans, La.
176, Ond. Králík 163, Jov. Vilda 166,
Čtyry dní po odjezdu jejím obdržela pí. předepsanou zpurnost a nepodajnost, co sledek a naše tušeni se úplně uskuteč
Franta Bern.
Vác. Čížek 161, Jos. Speváčck 165, «Τοβ.
Z. návštěvní lístek b podpisem : doktor se týče ostatních dřevařů, oni hráli — nilo. Ples tímto spolkem zařízený mu
že vždy n jistotou počítat! na dobrý vý
Zvláštní poděkování.
Fišer 212 St. Raindll82, Jak. Císař 142,
Cally Munroe. Jaké však bylo její po jak dřeváci!----sledek. ÍRilitelé a připravovatelé toho
Slovanská Lipa v Clevelandu cítí se nu- Lokajíček 15<>, J. Šubert 169, Fr.KorotZároveň podotknout! musím že ěac- to plesu zasluhují veškerého uznání.“— (jena zvláštní poděkování důstojnému P. vička 150, J. Rozum 115, J. Simonek
divení, když poznala v doktoru svou
služku zlázni: Nadělalo tomnohohlu- tvo v prabídném stavu se nacházelo,
Vlastenci naši v Peoría zaslali nám 1'aráři Ondřeji Krásnému vzdáli, neboť on 161, Sara 158, Boháček 136, Skaryvoda
by patřilo před časem vyjednat! a ukázky velikých ' oznámek ^nárožních, ’rykonal církevní obřady našemu milému 1 10, Jan Herman lis, Rob. Sáry 148,
ku a dostalo se to konečně i před soul, ono
k představení příslušící oděv zaopatřit! kteréž k .plesu dali zhotovili,vstupných i 'úlu z laskavostí. Čeští hudebníci hráli Fraud 115, Sttipccký 176, V. Fišer 164,
kterýž požádal doktora aby dal vysve aby nedostaly osoby docela jiné podo
Jos. Mareš 173, Fr. Kostomlatský 215,
tlení. Doktor vypravoval, že rodiče chtí by, nežli v skutku představovat musí; lístku leoua 1 dollar), tanečních pořád- 1:éž z laskavosti, protož díky jim za jich Fr. Kautský ICO, Václav Doseděl 162.
ků a pentliček se stužkami, kteréž no- <>chotnost, díky i všem krajanům za jich
ce připravit! mu lehčí budoucnost Go tak na př. co se týče »Strahošc, ten se šili výborové při plesu, a kteréž jsou ]Rojnou poslední poctu zesnulému našemu
žádnému
úřednímu
sluhovy
nepodobal,
Obrhodtií hlídka.
ženských Šatů jej oblekli a na ženský
pěkným spojením barev národního prá- iidu prokázanou. Kéž by se chtěli víceV ( hicaiill.
póru Spojených Států se znakem naši 1iráte a při radostnějších příležitostech v
»působ zaměstnávali. Vysvětlení to ač spise nějakému vozkovi atd. . . .
Co se týče návštěvy, ta byla hojná, vlasti české, bílým lvem, jehož stužka tlakové hojnosti scházcti. Byl by to bia
Dne 1. liítop. 1864.
trochu nedostatečné přijato bylo, aby
a zajisté by každé představeni takové představuje.
Zlato
—220
;
ícnč
účinkující
pohled!
předešlo veřejné blámaži. Nyní topí návštěvy došlo, pročež by bylo zahod
Pécnice jarní 1.
185—186
Ve jménu „Slov. Lípy·
Těšíme se srdečné ze zdaru,jakými
va nabyl nově povstalý doktor velkí ilo nějaký dramatický spolek utvořit, odměněnu bylo nanuiháni našinců v PcVýbor.
„
2.
180—185
populárnosti a pověsti. Dámy o přek« kde by se mohlo lepši hry dosáhnout!, jria, kdež pokud víme byla to první
Odpadky
170—171
Ozimní červená 1.
190—192
stonaly, aby spatřili mohly interesantní· jiných nepříjemností uhledčti a možná xúbava, spolkem slovanským uspořádá J■r Panu Fr. Vonásekovi, který
„
„
2.
188—191
ho lékaře. Pí. Z. kteráž myslela, že je později i vlastní místnost sobě opatřili. aa. Zábavy tak skvěle zřízené, pořád- I jyl dříve vPittsburgu, zaslal otec bednu s
Doufám že to předešlé ochotnici nahléd
Žito
..
114-115
mu životem povinnou, odhodlala se za nou a tako\ý spolek zarazí, kterémuž ně vedené a k tak chvalitebným, vzdě- 1knihami skrze ruce p. AI. Kareíe do Pitts.
2.
110—112
lavacím úrclum, pros^jou nemálo naši Irmrgu. Ten ale mně píše, Že neví, jestli
nějaký čas a pojala jej na jeho prosbu! již napřed „Na idar!** volám.
Ječmen
1.
—
národní cti v ocích cizýeh národů. — jic p. Vonášck obdržel, an prý doslechl,
za^manžela cítíc k němu upřímnou pří
Čeněk Měsíček.
„
2.
150—160
Ať zijuu stateční vlastenci naši v Peo- ito jest z Pittsburgu pryč. Tedy bude
chylnost. Než ale pan Z. té/ dověděl
Oves
1.
65--66
.
inejlépe když p. Vonášok do Piťtsburgu
Detruit 2S. ryua. riu !
„
2.
63-64
se o věcech těch a cítě se posud ura
— - Ino bednu psáti bude. I já bych rád včVážený pane Redaktore!
Kukuřice
I.
130—133
kdo je, neb jsem mu povinnen díky
ženým nad tím, že byl nucen dáti se Podle vašnostina přání podávám tuto skrov
Pániii» jednatelům! ; Rl,
/zdáti za jeho ochotné obstarání a zaslaní
rozvésti zadal žalobu, že ne on, ale je nou zprávu. Mámena 4· školních dítek a
Odpadek.
"
—129
Ktt-i-í i pp.
obdrží tento I cněh pro mne od p. Karose.
ho pani vinnou, jest nevěrnosti man učíme tři; moje maličkost, p. Šindelář a krótr tírr čím-I, ttťrlinf je luskavě
Kůže čerstvé
7—8
Jos. V. Sýkora
sušené
16—20
želské, poněvadž u sebe chovala v o-, p. Plansker. — Dítky se dobře cvičí n rozdnjí mezi linie krnjany, kteří iloCleveland,
Ohio.
Rdají chvalitebné pokroky.
Irtj........................................ 17-18
<
sobě služky přestrojeného muže a celá
Naše beseda se nám dobře vyvedla a nnl „Sltnii * nebrali.
Seznam odběratelů v Clevelandu O.
Máslo čerstvé(butter)
38—42
věc jen k tomu nalíčena byla, aby se místnost byla plná. Každému se to líbi
Fr. Sýkora, J. V. Sýkora, Pater Ond.
dobr.·...................................35—40
konečné mohla za přestrojeného dokto lo, a až se bude zas jiná beseda držet, že
Kde je
iKrásný, Jan Karda, Vác. Beneda, Frant.
starší.............................. .’»<)—33
ra provdat!. Od tribunály New-Berlin- zase ji budou účastuí, Důkazem jest to, Václav Koza? z Malctic u Písku, hledá tJilngling, Frant. Dyzncr, Zik. Stein, Jan
Vejce
—30
Sul sud
370—380
akého očekává se nyní nález v intere že všechno šlo ráno za dne domu abyvi- jej jeho sestra Marie a FrantišekKoza z ]Mařík, Jor. Novák, Fr. Kocián, J.Černý.
lěli na cestu. — Proslovem se započala ľicvcliindii, Phílípp Street No. 35. Ohio. Jos. Zika, Jos. Kortán, Jan Hýzek, Vác.
liiglin-incs
1G5— 168
santní té záležitosti.
V.
x-heda, který p. Duška 10ti-leté děvče
j··? p. Frnňt. Bartoš a Jan Ve- 1ITaněk, V.Vlřek, J. Vrána, K. Hulec, F.
ZaMáno z New Yorku.
Marie velmi výborně a slušné přednášelo
»dý ze vsi Jchnédí, Litomyšského 1Kraliovec, «lan Buzek, «Tan Kopstcin, Fr.
Bohu díky — že jsme se konečné tak zřetelně a hh.sitň Ip po celém sále se iianství, hledá jo Jan DucháČek. Nechť ’Macoun, .Jan Řehák, Ab. Vodička, Slov.
dočkali toho dávno slibovaného divadel jako zvonek hlas její rozléhal; také ale ii neobtěžují o subé známost dáti pod ad- 1Lípa, M. Krejčí, Fr. Zelenka, Mat. Korá \do chce zachovat peníze, ať kupuje zboží 1»
ního představení; byl to těžký porod hřmotné pochvaly ani konce nebylo. - •osou : «lan Diicháčck, West Irving, Tanm l lek, Jos. Kříž, Fr. Jindrák, Mar. Benda,
B. ľ. iiowi.wn
novonarozeůátka, přes 12 neděl se ve Nebude li Vám obtížno jej čisti, tuto Váni ?o. Jowa.
·· Jan Havlíček, Jan Kortánek, An. Marek,
tmě sužovalo než v skutku naprknách jej vypíšu: Slavná společnost!
< EI»O< HXPHIS. ΙΟΜ Α
jv? p. Jakub Tmirvk ze Štípo- Jlan Kavalír, Fť. Novák, Vojtěch Žák, J.
Český národ jest po celé Americe roz
se objevilo. Stálo to mnohé namáhání
klas blíže Moldáv Tcjnaliledá ho jeho ítědroňský, Frant. Novák( ;), Karel First, uležmožno «bafali v>ecky v< ci sedlářské
přičinlivého p. ředitele, by u obecenstva ptýlen a všude činí pokroky, zařizuje c«f z Čech priplnjící bratr Vojtěch Tou- »1los. Jupa, Anton Šebánek, Čeněk Třebi i iTHieiiař-ké, relila ohlávky, k-íry, popřed časem oznámené představení vni- spolky Slovanských Lip, zakládají školy •fk bvdlt v (Vťkým hostinci u KarlaRo- c ký, J. Pmšek, Fr. Veverka, Fr. Kolár, hišky a jiné nářadí <lo stáje v-v hotové
věc nepřišlo. Pan ředitel by sobě u- pro mládež, staví budovy, síně,divadla-- ha na rohu IOt<* a Soulard ulicí v St. -I. Sebánck, J. Frýdl, V. Houška, Josefl’ LŮŽe a všechny potřebnosti Ševcovské jakož
snořil mnoho namáhání po druhé, neb jen DetroitštíČeši se od pokroku vzdalují! Louis, Mo.
' ’amský, V. Bureš, V. Milota, M. Vollckl'
Z tolika rodin, nepatrný počet národov- zpilí·je? Václav Pletka a jeho man- A Sojka, V. Vrbský, Frant. Vrbský Jos. 1 hotové Ševťov.sk'· zboží. V.-<i se prodává
doufám, že nás co nejdříve nějakým
rnejlovnějši cene, <1 25 procent laciněji nes
představením ochotnici překvapí, tím, cft jest ve «polku Slov. Lípy, v kterých
! inde. Kupuji setam zah 'tov·' knžn všeho
ždka Barbora Pletková. rozená Mou- 1rolák.
kdyby divadelní kus vybral .... kde prsou oheň lásky k českému národu a k ’•ková z BóKkého Záblatí, panství Hhtbo- «Seznam odběratelů „Slávle“ v Mor , Iruhu, nplatiče cena nejvyšíf, jaL,,,·. í zádí
skoro samé hrabata neb hodné velké jich dítkám plápolá!
•kého, kraje Budějovického. Hledá je
•okou zvěř,slepice, koroptve ntd.
risanii, N. Y. i
role se nachází a zajisté dostane více
Ten samý spolek Slov. Lípy založil pro Vojta Mourka bydlící v Drtroít Mích.
Krajané naší budou ochotně obslouženi éeherců než v skutku potřeba bude — nás ústav České Školy, v nížto se márne
Kdo by o nich ňákou zprávu dáti mohl Jľan Karásek. JanTriner, DuŠánek, Bau kýru prodavačem Vuciaveiii Doležalem.
r,
Saffer,
SvatoŠ,
Adamec,
Meruňka,
Kui
neb jest to silný magnet pro některé v našem materském jazyku cvičiti a prí- jep laskavě požádán anebo oni sami pod *
% Cedar Kapid>, lown
Irna,
Rubeí,
Lhota,Tůma,
Vaniček,
Chti
ochotníky, když co hrabě na jevišti ob- । pravovatí se k ŠtaUné' budoucnosti!
nadpisem :
Vojta Mnučka,
c
nadpisem
na hlavní ulici
istiti se mfže; mnohý nenablížíželeh- ·• Komu by neplesalo srdce v těle, an
Care
(’are of K. V. Havlíček, Box 381 €loba.
Přijďte Uiduu?
Oprava.
seznamu odběra- 1 Víjdte jedenkaždý!
ks úloh*
třeba některého sluhy do-1teliť náa vyuiorati v jazyku 4wkém! v
Detroit, Mích

K

K

i

ir

Jakdělatpeníze!

tím policejní sluha zatopil- Z tohoto de připomínat ňFijmětež bo pod svou
„Ten Osag mi to sám pověděl,“ pravil díl. Když zvěděla o návratu Wingenunúplného uspořádání jsem seznal, že zde ochranu, — ve jménu vlasti a národu, Wingenund s úsměvem, „nešlový ale zra da s misionářem a Elstonem, tychle ubudu bytem. Když bylo vše uděláno, ve jménu Žen vašich ukládám vám, kem; několikráte jsem se ohlednul a po pravila svůj oblek, a chvátala k místu,
obrátil se modr) ke mne těmi slovy: miti o něj pilnou péči. Bůh žehn^jž zoroval na očích jeho, že něco tropí. Když kdež misionář dosud snažil se přivesti k
pakli budu mi ti málo tepla, že zase za tomuto prvnímu vyjití!
pak jsem Šel k vám pro nádobu, viděl sobě Wingenunda.
„Otče můj!“ zvolala chopíc jej za niku;
topí, tím vykluiizl on i ž*na ven, dve
jsem ruce jeho rozvázané, ačkoli držel je
„bud Bobu chvála za váš bezpečný náře se za nimi zavřely, a já tu stál sám,
S novým románem počneme asi ve pohromadě jako dříve.“-----maje vyhlídku do dvora ua dříví a ně třech nedělích, arito nebylo nám možno,
„Tam stojí!“ zvolal Wingenund kdvž vrar!“
jakou starou rozsypanou věž, přičemž nynější dříve tikončití.
Misionář j) laskavé obejmul a vypravoval
se byli přiblížili táboru a stan Olitipy ob
vůkol mne najednou náramné ticho na
jevil se na břehu reky; „změniliponěkud celý běh udalostí od zajetí svého. Regi
stalo,
kterého
jsem
se
věrn
bál,
by
nim
nald
kterýž z povzdálí Olitipu pozoroval,
místo
za
mé
nepřítomnosti.
“
Milý příteli!
Netušil co přihodilo se za jeho krátké náhle byl se «trauy uchopen za ruku a
Té důminky. že Vám jakožto muži uvnitř mé duše nějaká bouře nepovstala.
Román od Ch. A. M.
Zmocnila
se
mne
sice
vážná
mysl,
ale
obrátiv
se, spatřil přítele Elstona na ce
nepřítomnosti.
Když
přiblížili
se
k
první
upřituuč vlasti a přátelství oddanému
Překlad z angliciny pro „Slavii “
stráži, odevzdali jí zajaté Osagy k opa lém těle se třesoucího. „Milostivé nebe
snad proti mysli nebude, když Váru, an Oital jsem při všem pokojné krve. 0[Pokračování.]
hei
v
kamnách
praskal,
bylo
as
pět
trování. Reginald když zočil je přicháze co ^e stalo? snad nejste nemocen?“ zvo
k ruinu nyn^ volného času mám. něc»
Všeobecně překvapení následovalo po
obširm .to o sobč z mého zatknuti sdě hoiin, a již se íchylova)» k večeru, v těchto slovech, a mladý náčelník tázal jící do táboru, vyskočil a běžel obejmout) lal Reginald.
přítele Elstona. Elston pohlédnul do tvá Avšak Elston neodpovídal; ukázal to
lím, poněvadž to samé právě z vlaste pekojiku neb v žalaři nastalo horko, se jaké jsou to výminky.
ře jeho, kterážto potvrdila tušení, jež smu liko na Olitipu a velké slzy vstoupily mu
neckého výlevu pochází. Jakž víte na musel jsem okno otevřití, bylo zamrzlé,
„Předně,“ pravil Wiugenund, „oba za tek v táboře panující byl v něm vzbudil: do r>ěí. Zatím misionář skončil svou řeč,
stálo
mně
mnoho
práce,
než
jsem
jej
presidiální nařízení pátrala pražská pr
jati
musí
se
vydatí
;
za
druhé
Osagové
se
rty jeho zbledly a třásly se když tÁza] se a zoěiv Elstona, kynul Reginaldu aby s
licie po původu ;jezuitské řeči“ a u- otevřel, Čímž mi chvíle ušla,
iuodrák ke mne přišel, kdy., již tma vydají Delawarům, za třetí má býti mír Reginalda, „Mluv! co se stalo?“ pak u- uim přistoupil. Tento, veda přítele své
vědomněra již napřed — prostořekestí
a přátelství mezi Upsaroky a přátely Win- kázav k bílému stanu, dodal, „Jest v bez ho za ruku, pravil, „Drahá Olitipo, chci
nastala,
já
j
j
žádal
u
knihu
a
svíčku.,
našinců, že to tisk Veteriové, odebrala
genunda, dokud sníh opét nepokryje pů
vám piedsiaviti mého upřímného přítele
pečnosti ?“
se rovnou cestou do její tiskárny a ni- na to on: „Knihu přinesu ale svíčku
tedy si nechte i kni du.“
„Ano, je ji dobře!“ odpovědělReginald. a druha Elstona."
ala tu. co hledala v »úplném sázení ač nesmím: já:
Náčelníci chvílí mezi sebou rozmlouva
hu.
neboť
v
tmě
nedovedu
čisti
“
;
to
mně
Dívka opírajíc se o rámě misionáře o
„Avšak
—
“
Elston
více
neslyšel,
ale
hlu
koliv paní ta dosti času im-la, ješt.· v
li a pak tázali se Wingenunda, .Jestli
čas přepadnutí vše rozmetatí.a fnk kaž mrzelo, protože jsem tím byl v úplnou ale Wingenundovi se to nezdaří, co po boké vzdechnuti ulevilo stísněnému srdci brátila se, aby pozdravila přítele svého
zasnoubence.
„Slyšela jsem mnoho—·
tinu
od
5ti
hodin
až
do
7
do
rána,
te

jeho, když zvolal, „Díky milosrdnému
dou stopu k dalšímu vyhledávání znidy na 14 hodin uvržen. Čtrnácte ho tom?“
Bohu !“ a přikryv tvář rukama, stál tiše pravila svým sladkým hlasem ; avšak ná
čiti, ale ona toho zanedbala.
„Ať
si
pak
vezmou
skalp
Wingenunda,
“
hle se zarazila, jakoby -viděla ducha, a
několik minut.
Vetorkvá a policie udala v protoko din samojediný beze vší duševní potra
pravd jinoch klidně. Opět rozmlouvali
Reginald byl překvapen tímto neoby zrak její pevně utkvěl na tváři Elstoaově,
lu mně za skládat ele rukopisu a za na vy ve tmě býti, jest to cosi strašlivého,
ale divím se sám sobč že jsem přece mezi sebou a pak návrh Wingenundův čejným pohnutím přítele svého, obyčejně kterýž se stejnou napnutostí ji pozoroval.
kládáte tisku a více nic. —
byl přijat. Wiugenund pravil, „Není ča
tak klidného, a účastenství kteréž jevil Reginaldu tuto mlčení bylo nesrozumitel
Na to odpoledne okolo jedné hodiny pokojné mysle zůstal, bezpochyby mne
su nazbyt: ať se vybere šedesát nejleprozstavěla policie své slídiče po vlici to vědomí upokojilo, že nic zatknutí ?ích bojovníků, z nichž dvacet půjde se pro osobu, jižto dosud nebyl vi lél. Však ným tajemstvím ; ne však misionáři. Ko
dodal vážní, „Bôb ví že jsem za to rov- nečně Elston, kterýž ucjdhve zvítězil nad
dominikánské na blízku mého obydlí, dlouhé býti nemůže, an jsem tenkráte
nmou a čtyrycet s mladým náčelníkěm ;
něž tak vděčen : ale život její vykoupen prekvapeniu), promluvil k dívce,řka, „Což
by na mne čekali, když z hostince od ještě slabost vlády, do které tak hluboce
jeden pak velký a silný ať vezme na se
klesla,
neznal,
a
mysleti
nemohl,
žeby
byl tím co mně mimo ní na světě nejdraž tak štasťiě uběhly leta puslední, že vy
oběda domu přijdu, a pak mně v pa
řat
Mahégy,
já
vezmu
píšťalku
a
vše
bude
ší. Wíngenunde, jste z plémě hrdinného; mazaly ) paiuéd Olitipy všechnu upomín
tech následovali clo mého obydlí. 8 ha jí obsah mého výtisku tak náramně až
dobře.“
ku na d-ivčjší doby?"
k
prekročení
všeho
zákona
pobouriti
jest srdce vaše pevné?“
dí pLozivostí za odpuštění žáďali, že ne
Když se to stalo, pustil se Wingenund
Jinoch pozvednul své tmavé oko, po Při zvuku jeho hlasu otřásla se dívka a
milou povinností nuceni jsou, na mné mohl.
na
svou
výpravu,
a
brzy
byli
na
výšině
V 7 hodin večer přišel ke mne motlačiv bolestné tušení duše své, a pravil slzy vstoupily jí do očí. Elston pokra
▼ňejky výtisky jezuitské řeči, jež u se
odkudž viděti bylo tábor. Černonobých. „Nechá' Netis mluví.“
čoval. „č oí zapomněla na malou zahrád
be chovám, požádati, t’in více že mysli Jrák se světlem v ruce, tázaje se, co
Zde ukryl Wingenund své bandy, každuu
k
večeři
za
zvó
peníze
poroučím.
Ne

„Drahý Wíngenunde, bohužel! Bojovný ku se Slunečními hodinami ? a na ubohun
že vše bez průtahu do jejich rukou vy
na
jiném
místě,
a
očekával
příchod
ČernoMary, která ji ošetřovala a učila čisti?
Orel, bratr náš, jest—“
dám, zvláště když věc již ouplně pro můžete sobě pomysHti, jaký cit útěchy
nohých.
„Mrtev!“ přetrhnul mu řeč mladík, Zaponni-la na bibli obrázkovou, kterou
zrazena jest, načež když jsem ujišťoval, dost malé světélko do srdce vdechzie,
Když večer sklonil se nad krajinou, ob spustiv hlaveň ručnice pádně k zemi.
tak
milovala; a na zelené údolí které
když
se
člověku
jen
takořka
z
milosti
, Že nic takového nemám, což ovplná
jevil se Indián zvolna vystupující na ná
„Ne, ještě ne mrtev, ale raněn tak že vedlo co AUoshanne? Zapomněla Evička
pravda byla, vyhledáváni po všech kou v ovi zablýskne. — Večeři mně movrši, za nímž následovala řada bojovníků; nemůže se vybojiti, a zkouší bolesti, kte na svého Edwarda?"
drák
přinesl,
a
k
vůli
světlu
uám
mu
tech i v slamníku nastalo, ale nikdež
brzy poznal v něm Wingenund náčelníka, rých toliko on snésti může bez bědování."
„Ano, on tojc! Eda! můj vlastni, dlou
ničehož nalezeno býti nemohlo, mezi pečení, sám jsem jedl suchý chleb, vy
kterýž byl rozmlouval s Mahégou. Již
Bylo strašné pozorovat) zápas citů, kte ho ztracený bratr!" zvolala dívka hlasité,
Čímž jistá knírka papírem obalená do pil píd pinty piva a s mudrákem jsem
byl obešel úkryt bandy Čtyryceti, když rýž začal bouřiti v jinochu; neboť Bo vrhnouc sc do jeho náruče, a prolévajíc
isi
celou
hodinu
pří.
svčtle
pohovořil:
jedné ruky padla, kterou ale úředník
dal znamení s Mahégou umluvené. Win jovný Orel byl mu více než bratrem, byl slzy.
mezi rozbalováním na stranu odložil, on odešel, já kl.'sl na lože, po chvíli
genund okamžité odpověděl, a kázal záro
„Tuk tomu jest,“ pravil misionář, chomu otcem, druhem, přítelem, vším co mu
protože jsem mu mezi tím v čerstvosti jsem usnul a nicse mně nezdálo; kráven muži za Mahégj přestrwjenéiQu, aby
jsem
se
ještě
přede
dnem
probudil,
nu
na světě bylo milé a předmětem jeho lá piv Reginalda za ruku. „Nějaký čas už
v makuláři psanou adresu na arcibis
se ukázal na okraji skály. Náčeíiík byl
sky a zbožňování; však nechtěl aby cize jsem byl toho mínění. Olitipa není nikdo
kupa skrze Jezuity v ruce vložil, a tím a subé přál, by jen brzo boží don na
úplcě sklamán, a dav svým bojí vnikům zraky viděli kterak podléhá bolu svému : jiný nežli Eveiyna ĽlstoDova, sestra Edjej tak opojil, že knížku ležet nechal; stal, což se také asi po hodině stalo.
znamení aby jej následovali, leyl zvolna ruka jeho dotkla se skalpu Hahégy, R o- uunlova. j»uu«uúnicA má byla utvrzuna
Nu
poshihou
mudráka
oheň
ve
• po podaném písr u i s opisem s očitou
nahoru. Tu vyřítil se na něho Winge- kamžitě. dostala převahu hrdost indiánské hned první rozmluv uu, kterou jsem s nim
spokojenosti stáhl a obé skryl; pak mne sele v kamnech praskal, jakoby u bo
mmil a omráčil ho ranou do hlavy, vyra- ho bojovníka nad hořem jeho. „Bojovný mel v bt. Louis, neboť on, jsa starší než
zase tou samou plazivostí úřednici po háče hody byly. Snídám? mne byla priziv při toin pevyk válečný. Na to vy- Orel není mrtev; oči jeho uzří skalp ve vy, pamatoval si mnohé okolnosti které
žádali s nimi na hejtmanství jí4·, kdež nešena, dopoledne se táhlo, a ncbyljsem
íílily se obě bandy a Černonozí byli u- likého nepřítele jeho, zavražděného rukou, provázely únos a domnělé zavražděníjeho
prý se malé p.M hodiny pozdržím. Přij- k žádnému dalšímu ’’ýslcchu volán, z
malé sestry ud Indiánu když dum otce
prostřed ohromeni nenadálým útokem: kterouž by] učil lukem vládnout).“
Čeho
se
soudit
dalo,
že
Vcterkvá
a
její
da na hejtmanství nechali mne úřední*
jeho byl vyrabován a spálen. Chtěl jsem
mar j byl odpor jejich; v několika mi
Ta myšlenka zableskla v mozku jeho,
ci v jakési síni státí, kdež jsem náho lidi se semnou v řeči srtn mívají — sice
vsak
nechali poznání se mocnému hlasu
nutách
byli
odzbrojeni
a
svázáni.
Osta

a vpřímiv se hrdě, tázal se, „Kde je Bo
dou sazeči od Veterlové spatřil, a od by' pro mne byly nové otázky nastaly.
tek jeji h společníků učinil udatný útok jovný Orel? Chci ho viděti,— a snadu- přírody a zde máte výsledek. Mám také
nich ta krátká slova slyšel -sadbu unás K poled ióun uem chtěl se svým komi
z
pozůstatku
Tamenunda důkazy, že jest
na dolní průsmyk, který ale byl statně mění Černého Otce bude prospěšné.“
našlir; v tom přijdu úředník mou zná sarem mluvili skrze svou d -maunust, aloud tak, totiž desky od slabikáře, kdež
hájen od Vpsaroků. Dvě rány z ručnic
„Nechci vás klamati, Wíngenunde, pra
most ani nezmerčiv, odvedl mne do kan- 1c nedostal jhvm se k němu; tuvemné
na ně vypálené a dosud neznámý váleč vil Reginald ; žádné lidskf* umění zde ne «tojí jméno její psáno, a kapesní šátek se
celáie k výslechu, kdež se několik pí- povstala myšlenka, ze ještě budu majízačátečnými písmeny E. E., kteréžto věci
ný ryk Dclawarů pomátly je tak, že my prospěje. ■—On jest ve xfanu.“
sáků s nejistou tváří, jakoby nu ní špat stratu odevzdán, a tak se i stalo. ()m^a v rukou, když ji Indiáni unesli.“
sleli
zlí duchové že s nimi zápasí, a br
„Půjdu k němu; avšak povězte jak byl
né svědomí namalováno bylo nacháze kolo třech hodin odpoledne byl jsem
zy dali se na útěk. Náčelník a dvanáct Bojovný Orel raněn?“
;
[Pokračování.]
lo. Tu mne komisař Krüger nabídl mí veden k profesovi, tam mně tajný vya bojovníků jeho stali se zajatými UpsaS citlivou výmluvností vypravoval Rcsto k sezení, a počal r.ič vyslýchat!, pro zvčdač přidán, a já odtM.d k majistraK*
’
V)
Mi
aha. Všem okolním sourokň.
gínald celou událost. Potom vstoupili d<> sduim davam tímto výstrahu, aby na
tože ale znamenal, že nemám veliké tu odveden; ve vzdáli zn mnou Šel poKapitola 42.
stanu. Náčelník seděl uprostřed podepřen njó jméno žádný nedával ničeho Barchuti u přítomností hoře napsaných mlít- {lirajt co stín se šavli. Ú novoměstské
vití, zdvihl se od psacího stolku a ve j radnice, kam jsem vlečen by l, otevřely
Druhého dn<* byli Elston a misionář na balíky a kožemi; vpadlé oko bylo zavře bíře óilhánkove, kteráž se mnou do
dl mne do své soukromé písárny, kdež I ne sc hřmotem železné dveře, a Já ve svobodě, ubírajíce se k táboru svých přá né vysilením, a přikrývka přes plece pře minzelskcho stavu vstoupila avšak po
»tsti-ueUeluim prebývam mno opustila,
šel:
dvoře
železné
zase
hřmotem
se
za
jsem mu mou odpověd na první otázku
tel, provázení čtyřmi zajatými Osagy z hozená kryla vyzáblé zbytky jeho silné iemutiu býti putabuvau k placení Zad
postavy. U nohou jeho byla Lita, ohří ných uluhů, které reecna osoba udělá.
tak obšírně do protokolu diktoval, že mnou zavřely. Byl jsem veden dále do bandy Mahégy.
kanceláře ku Lprávri politického oddě
vše další vyptávání tím zaniklo.
Erantisek Machurt,
Již byli jen několik mil od táboru, an- vajíc je horkými kameny. Když raněný
West Irving, Tama Co. lovva.
Hlavni známka mého udání zde byla, lení, tu jsem malou chvilku posečkal to Wiugenund navrhnul občerstvit! se vo zhlédl vcházející, pravil slabým hlasem.
že jsem skladatel té řeči, žejseinji dal až přišel z.diihiik, a mne do druhého dou potoau, kterýž právě měli překročit). „Černý Otec jest mí vítán, a rovněž pří pV"’ ITein, který tli ne týtť!
tisknout, imprimatur že je dle zakona poschodí odvedl, a sice do svého oby Přiblíživ se k KUtouu, pravil potajmu, tel Netísňv: a Bojovný Orel těší se že vi
। Jsou nekieri pp. odběratelé „Slavie,,
věc tisk^-en n Koiiv alo spisovatelova, dlí, kdež mne peníze co jsem in<4 při „Oči bratra mého byly zavřeny, je Časa- dí tvář Wingenunda.“
l.tuh dluhuji hueu od číslaM bu od óisa že velice lituji Vctnrlové, když nedo sobě, jehlu a krke, klíc od domu r je by je otevřel, jeden ze zajatých sprostil
Viděli jsme kterak jinoch přestál vy a 60 ! tou, pl es puldrubebo leta. Zádnu
francouzské
psaní
na
ředitele
diváhlédla před tiskem na zákonní formu,
i>e vazby a málem rozříznul vazbu druhé pravováni o smutném stavu bratra svého: lome jich uctivé, uby bledeli dloužek
čehož příčinou jsou nepochybné její pře- । dla do Vidno, odebral. Žalárnik tu jest ho.“
však když shbý zvuk onoho drahého hla .siipraviti. Nekten z nich tuzuli se již
náramné starosti > výživu, pak že jest muž přísný ale poctivý, jeho manželka
„Pravda, byl jsem nepozorný,“ pravil su dotknul se ucha jeho, kdyl oko jeho jak inuoiiv platiti mají, chtějíc« delati
; nvěak obdrževše zadanou odbe- faktora, a že m ní všechno leží, veltr* vlídná a «»útrpná.
Ektun ; „vsak chopte se ho až bude piti, spočinulo na vysílené postavě a v oné pořaunost
povéd, dosud pořádnost neudělali. Ne
íPokraéuvnuij
tak že tím lehce n i dúlezH včti zapo
já se postarám o druhé; neberte mu ak* šlechetné tváři četlo jasně známky veli pripisujeme to ovšem záuueiuu uečestmenout může, přičemž jsem doložil, že
kého utrpení a blízké smrti, tu pukla stru miuu umysiu, uýbrz pouhé zapomenuživot bez nutné potřeby.“
Z Aiw Aoilu.
bych mileráJ kdybych byl sto, pokutu
Wingenund chopil se toho návrhu a na, nemohouc snesti dalšího napnuti, a ji lostí, za Kterou člověk sam uemúZe, a
za ní z vlastního jmění zaplatil. Dále
Při slavnosti m'cotrí práporu promlu dělaje nejdříve jakoby nic nepozoroval, noch padnul bez sebe na zem, anto proud protož ucelit íauky tyto slouží jim k
iipmuatoiaui!
jsem uvedl, že jsem úplné proti Jezu vila paní Kohoutu á jakožto kmotra nechal všecky piti až došlo na zajatého, krve vyvalí! se z jeho úst.
Bylo by všem pp. odběratelům ueitům co škůdcům člověčenstva dojat, několik vřelých slov ku shromážděni, kterýž byl přetrhnul řemen u rukou svých.
Bojovný Orel marně pokoušel se při
kturéžtu zasliihuíi všeobecného povší
milerád úlohu od mčštuustva přijal, a- mnutí; pročež jich tuto utiskujeme aby Když začal piti, chytil ho Wingenund le blížiti se bratru svému, a pravil hlasem mile, abychom uoviny jejich vždycky
mieu zastavovali, jak jim předplacení
dresu na vládu vyhotovit stranu nepou tento hlas vlastenky české dosel ozvě vou rukou a pravou mířil naň nabitou silnějším, „Nechať jej zachrání Černí dojde. Držíme se té zasudy, že každý
štění Jezuitů do země České, pak že ny všude, kdekoli jazyk český v Ame- bambitkou, řka v jeho jazyku. „Jestli se Otec; jest poslední z větve Unami a dra zviaalHifUiiaš>icl· jenž „Múvii“ ode
jsem tiskem té řeči se jediné o skuteč ec zavznívá.
bira lolik důvěry zasluhuje, aby se
há jest krev jeho Delawarům.“
hneš, umŕeŕ.“
Vážení bratří Čechoslovnné!
ném smýšlení obecného lidu, dřív než
„Jenom malá žilka pukla, pravil misio um časopis posílal nu úver, a pročež
Osag ale nedbaje na to, odvážlivě vrh
adresu napíšu, dovédéti chtěl. Tím as
Poctěna jsouc tím vznešeným úkolem, nul se na Wingenunda, chtěje mu pistoli nář; nebojte se o něho, bude mu brzj zasilame vždycky tuk dlouho, dokud
odběratel sam neoznámí, aby z té neb
byl protokol ukončen a podepsan.
abych stála zde co zastupitclka vašich vydrati z rukou, což by se mu bylo snad lépe.“ Co misionář pomocí jednoho bo oné důležité pHčiny zaeilka na éas byla
Komisař vzal protokol, zdvihl se, jak žen, a svědkem byla závazků kterýmiž podařilo, kdyby rána hlavně Elstonovy jovníka vynášel mladíka a křísil jej, El- zastavena. —
si ostýchavě mne žádal, bych mel ma povinni budeme práporu spolků českých, byla ho neskolila k zemi. Druzi tří za stoo vypravoval náčelníku, kterak byli
Opětné tedy žádáme o laskavé zapra
lé strpení, a odešel; na tose hned zase slibuji, že my Ženy české nápomocny jati, vidouce to, přestali sebou lomcovat:, WÍDgennndem ze zajetí osvobozeni. Když vení starších dluhu, jsouce donucení k
jiná policejní tvář přede mnou s poky Vám budem ve věci národní a spole a nežli druh jejich přišel k sobě, byl o- přišel na to kterak Mabéga mrštil kyjem tomu velikým vydáním, které ua nás
nutím objevila, bycb zatím Šel do blíz- čenské co naše slabé síly stačí. Zná pét bezpečně svázán. Wingenund ukázal po Wingenundu a kterak tento zabil jej naléhá; bylo by nam lito, abychom přikročíti musili k důtklivému upomínaní
ského pokojíka, a tam čekal; i vešel ma jest všem horlivost pro věc národ Elstonu ostrý oblásek, kterýmž Oaag pře a skalpoval u přítomnosti Upsaroků, prsa
jednotlivců cestou veřejnosti. Víme jak
jsem do něho a za mnou sprostý poli ní naších sester polských, známa jest říznul svůj řemen a začal řezati vazbu náčelníka dmula se hrdostí, kteráž překo snadno u veřejnosti pokálí se čest je
cajt, pak sprostá žena, ale hodná, pu oddanost k národu ohnivých Vlašek,— soudruha; za několik minut byl by i dru nala tělesné bolesti jeho, a zatočiv kyjem dnotlivce, ba uráží 10 bolestné i náro
stila se do pořádání postele, přes kte z těch sobě přikladu vezměme, a třeba hý byl svoboden a p»k by byla nastala svým nad hlavou, naposled vydal válečný dní hrdost naši, nebot pravé na pocti
pokřik kmene svého.
vosti a vlastenecko horlivosti národovci
rou jedno prostěradlo a houni rozpro* jen slabé ženy jsouce, přece ducha pe těžší práce.
Když náčelník klesnul nazpět vysílen, našich nejvíce si zakládáme.
stHla, kterou houni jeíté do prostěra vného máme a vytrvalost ve svém před
„Ale řekněte mně,“ pravil Elston, „jak hlas Olitipy ozval se z vedlejšího odděle
dla čistého obalila a pak polítář pod sevzetí. A tak etůjmež v daném slibu jste mohl pozorovat! eo se děje, kráčeje
ni stanu, volající Litu aby vyzvětlila jí! Redaktor.....................Karel Jonáš
hlavu žíněmi vycpaný přinesla, mezi na nějžto klenot tento veřejně nás bu napřed?“
. . . . Fr. Komek.
náhlý povyk, kterýž s· spánku jí probu-' Vydavatel

Ze života Em. Arnolda

Arnold má v národě našem mnoho
přátel a etitelň. »jrden i našinců
v zemi této chová v živé paměti pusobeni jeho jakožto rázného, >vuho
domyslného žurnalisty v letech IMS
a IS49, a bude tudíž se zalíbením čisti
následující řádky z.jeho péra pochá
zející. kteréž jakožto list soukromý,
přátelský, nikde dosud tisk»m nevýšly.

OLITIPA.

