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Týdenník, věnovaný politice, všeobecnému vzdělání a jiným praktickým potřebám Čechoslovanů v Americe«
Zásady demokratů
a otroctví.

není demokratem ve smyslu jaký při
kládali zde v Americe tomu slovu ve
licí mužové jako Jefferson, Jackson,
Douglas, kteřížto jsou největší ozdobou
To blízké sousedství, v kterémž zde demokratické strany.
v Americe žije plemeno bílé s černým,
Proč konvence demokratická v Chi
zavdává často príčinu k podivným na cagu nepostavila stranu svou výslovné
hlodám a politování hodným výstředno na platformu protiotročí, jest těžko
stem»
pochopiti, a snad jen tím se to vysvět
Jsou tu lidi, kteří zastávají náhled, luje, že nechtěli uraziti těch, kteří jsou
že plemeno černé je dokonalejší, lepší, rozhodnými protivníky svobody černo
ctnostnější, schopnější pro vydělaní a chů. O demokratech jako Seymournewsvobodu, nežli plemeno bílé, a kteří yorský nikdy nemůžeme mysliti, žeby
snaží se dávali na jevo ol.un.nmi lá chtěli o udržení klesajícího otroctví praska k Černochu a opovrženi k bclocbn, I covnti. Ale takových hlasů by nebyli
sami bělochy jsouce. Je tu s nimi po ! pozbyli, neb ti lidé ještě tím méně hla
dobné jako s mnohými ('echy, ktcr. vše sovali by se stranou republikánskou,
cko své tupí a vše hno cjzó chválí1 kdežto s druhé strany pozbyli snad sta*
kterým spalný je národ český, špatné i<ice hlaů těch, kteří by rádi pro dečeská řeč, spalné české noviny, a vše un’krncii hlasovali, jsouce ubezpečeni,
cko České špatné, a naproti tomu vše že na žádný’ spfisob nechce podpory po'kytnontí otroctví.
cko cize pěkné a dokonalé.
Z druhé strany zase tu máme li,li,
kteří zastávají náhled, že plemeno Čm*
RebJské nonny navrhují aby se
né takořka ani k čIovčl^dsu u nepatří,
že je a vždy zůstane ničemná, že m- } pálily všecky papírové peníze které jížmůže se ani vzdělati ani svobody p»»zi I .ii vláda vydala. Když dollar nemá
váti, a že odsouzeno jo k věčnému o- více nežli 3—5 ctů, pak jistě návrh
troctví, k věčnému vření pro pvhodb takový není nerozumný, neboř potom
se již peníze‘hrubě ani nehodí ku sprosvých pánu.
Jedna výstřednost obyčejně zplozuj' •Iředkování obchodu. Divocí národové
druhou; když pŕ’pjatý pří."! černoch: v Africe užívají za peníze morské mušle,
klaněné korále, kusy bavlněných lá
začne mu připisovat: vlastností amb l
ských, začne mu zase přepjatý nepřítel tek, kusy soli atd.; a věru peníze takuvě j-<-u lepší ’ nežli rebclské tři-cen*
upírati i samu lidskost.
Každý » »udný člověk přizná,
žád ‘ .-A d< lary, kteréž v brzku nebudou
ti ani cenu Čistého bílého papíru a
ný z těchto dvou náhledu není pravý.1I

Země bez peněz.

Černé plenv no n-mí IvpAi než K’lv. ba |kon< ťuě -ni za starý papír se neudají.
nevyrovná Re bihm a nm tvies <
Vř. trkavých penězích musi všechen
duševní dokoir
; ale uké ůu-m pb- • •bclmd býu zaražen. Kdokoli má něměno nestojí t/.k nízko, uby jenom k .'c< z a zi raději ho podrží nežli by ho
otroctví »v houilo a nu byzeý
h* tib. Richmond by vymrel hlaina tak«»vé pinxo na svobodu au.-k
rm. kdyby vláda rebelská nevysílala
nost. jako plemeno bih-.'
.lomisary, aby nutili venkovany k doPravdu ze v mnich nne<h počítá s« .uzeni obilí a masa; farmáři rebelští
mezi demukrnty mnoho li i, kleii jsv\ i‘num z donuceni prodávají, třeba povýstředními a nesmyslnými nepřateh dávala se jim sebe vyšší cena v papí
černocha, tak jako se počítá mezi re rech, neboř každý má raději v rukou
publikány mnoho lidí, kteří j«ou vý pytel mouk}' nežli několik set dollarů.
středními, nesmyslnými přátely jehoDaně se na jihu málo kde vybírají v
Pravý a moudrý demokrat, a pravý penězích; vláda přijímá raději obilí,do
moudrý republikán stejně budou proti bytek atd., nemajíc chuti brati nazpět
oboum těmto výstřednostem a nesmy peníze kteréž byla sama vydala. A
slům. Co se týée strany demokratů, vzdor tomu všemu přibývá papírových
jasné dosvědčuje historie její že nebý peněz neustále; rebelská vláda nekou
vala stranou otrokárskou, t. j. otroctví ká již ani na to kolik jich vydá, alena všechen spůsob zastávající.
brž tiskne je a vydává jak potřeby její
„Všichni lidé jsou «tvoření sobe rov vyžadují, vnucujíc je obyvatelstvu za
ni,“ pravil skladatel proslaveného pro jiné předměty.
hlášení neodvislusti americké, tehdejší
Casto mysli lidé že je země Stastná,
vůdce demokratu, Tomáš Jefferson. Je když je mnoho peněz; ano, když jsou
to zásada otročí? Bůh zíc hraň, •—či tu skutečné peníze, mající tu cenu kte
stě demokratická, v pravém smyslu slo rá se jim připisuje, aneb když jsou to
va ; to bylo zásadou demokracie v t« to peníze papírové dobře pojištěné, pak
zemi, a není svobodomyslnějšího náhle jest to dílem pravda; nebo množství
du nad tento; a kdokoli nesdílí náhled peněz je pak důkazem živého obchodu
tento, že všichni lidé Stvořeni jsou si a velké «potřeby. Ale když je země
rovni, to jest ie «tvořeni jsou *c*tvj* zaplavena penězi bezcennými jako ren>mí právy, není pravý demokrat — belské státy, pak jest to velkým neště
a také jižní otrokáři nebylí praví de stím. Z nynějších poměrů na Jihu mů
mokraté, třeba v jiných otázkách hládli žeme si vžiti přiklad a výstrahu. Vese ke straně této.
de-li země nákladné vojny, pomáhajíc
Ve státu New York, New Jersey, Pun* «i při tom papírovými penězi, musí
sylvania atd. bylo otroctví zrušeno. Kdo vždycky přijití v tato místa, pakliže
ho zrušil? Demokraté. Byliby ho zru vojna dlouho trvá, aneb vláda nechopí
šily kdyby měli za to že černoch k ji se moudřejší peněžně politiky. My na
nému se nehodí a na svobodu nemá Severu zvláště neměli jsme našich zeprávo? Nebyli. Byli-by ho zapověd— leňáků zapotřebí, a mohli jsme býti bez
li, kdyby k otroctví chovali zvláštní le vysokého ažia a bez drahoty, kdyby
sku ? Nebyli.
vláda naše nebyla si příkladu brala ze
V New Yorku mohou negrové Lna « Anženýcb vlád evropských, a nespoléváti, a právo hlasovací dali jim (bmm ula se na vydávání papírových peněz
kraté. Rovněž tak io ve sU*<'<'h MAil < zaplacení svých válečných potřeb.
Massaschussof» a New Hamp -hi-<•, a rov A»d vládou nemíníme jenom Lincolna
něž demokraté to udělali. Dcm- kra^o •i bývalého sekretáře Chase’a, nýbrž
odvolali zákony v Ohio, požadující aby znroveď kongres, kterýžto k vydáváni
dal negr za sobe rukojeir^tví, nezlí se papírů dal své svolení. Tento kongres
ve »tátu «sadil. — Demokrat Jackson mel lépe pecovati o dobro národa, a
působil pro to, aby svobodni negrové , všín ati si výborných zásad zakladatelů
dostali právo hlasovací v Tennessee.
.této republiky, kteréžto vládě Sp. Států
Kdokoli demokracii íninhcm jmenme odepřel} moc, vydávali papírové peníze.
stranu otročí, činí jí křivdu; kdokoli Sp j. Státy dle ústavy mohou jen „rasnaží »e aby opravdu se. stala stranou , zi i“ peníze, a ne tisknouti papíry kte
otročí, činí jí ještě větší křivdu, a jest rým jenom zvláštní zákon cenu peněz
jejím škůdcem. Kdokoli tak dalece propůjčiti může, a které mimo Ameriky
vzdáli se od pravdy a svobodomyslné- žádný '/a peníze neuznává. Co je o. stí, aby zastával otroctví a upíral černo pravdu peníz, ten udáme v celém světě;
chu všecka lidská a občanská práva, ale naše papíry udáme jenom ve Spoj.
ten není demokratem ve smyslu pravém, I Státech, a to jenom proto, že je každý

zálAnem vázán je za peníze brati. — obyčejného zisku; kovkopovó však pro píšou děti, a děti nerozumí tomu co
žili tolik rozčileni, že sledováni obyčej píšou rodiče.
ného průmyslu nemělo už pro ně žád
Co se týče vlasti naši, obyvatelů a
né vnady. Několik bohatství rychle
nabytých koupí a čerstvým prodejem pů poměrů jejich, co se týče našich dějin,
dy pobláznilo celou Californii. Dobý osudů národa českého a nynějších snahy
vání stříbra bylo novou věcí, jakéž se to je českým dětem čcskjxh rodičů v
v severní Americe ještě nenaskytlo. — Americe neznámou věcí. Kolikrát Ame
Kyl to pokus kterýž ještě nebyl učiněn
Dle úředního výkazu vzrostl dhthSp. a piisliboval uskutečniti báje o mexic rikánu více je známo o naši zemi, na
států v měsíci říjnu o 60 milionů doll. kých odkrytech v Mexiku. Bylo pak šich dějinách, nežli české mládeži, a
Dluh z něhož platí se úroky ve zlatě lehko dostati se do nově odkryté země kdežto třeba takové české dítě ví kde
obnáší 961 milionů; dluh z něhož ú- neobmezeného bohatství. Leželat na jo město Tallahassee a kde je řeka
roky platí se v papírech 584 mil., a hlavni dráze z Californie, při hranicích False Washita, neví kde je Praha a
státu. Z Missouri, Kansas, Nebrasky,
dluh z něhož úroky přestaly se platit od slaného jezera hnali se tam dobro Vltava, nebo Brno a Svarcava.
Naproti tomu nelze se domnívati, Že
357.000 dol.
druzi. Jízda ze St. Francisco byla snad
D’.uh žádné úroky uenesoucí 471,5- ná; i v zimě mohlo se tam choditi pěš by snad došly české dět; žádoucího
ky,
když
hory
pokryty
byly
sněhem.
vzdělání ve Školách anglických. Jedna
32.000 (greenbacks fractional currency).
Celý dluh 2016,889.000. dol. Interesy Dostavníky, zevnitř i uvnitř, cestovate - část jích do školy nechodí; jiná část
ly přeplněné, jezdily přes hory ze Sa
ve zlatě 56,646.000, v papírech 28,657. cramento po Virginia City v 48 hodí- chodí několik neděl nebo měsíců do ro
000.
nach. Telegraf brzy byl zařízen. V pl-1 ka a v prázninách zapomene co se by
Zlat» stouplo opět na 250, ačkoli ar nčm víru tohoto rozčilení, Arizona tr la naučila; a kteří chodí do školy stá
máda naše nikde neutrpěla. Kdyby bu pící a zapomenutá dostala největší ránu. le, naučí se nejvýše snesitelně slabiko
Rebelie vypukla v dubnu 1861. Do vat a psát, trochu amerického zeměpi
doucímu kongresu na tom záleželo, mo
hl by lehko učiniti přítrž tomuto stou stavníky Butterííelda přestaly jezdit, a su a amerických dějin, ‘ ale ne mnoho;
kongres změnil dráhu zákonem. V čer
z počtů některé začátky, kteréž v do
pání ažia, kdyby prohlásil že se ani je
venci vojáci Spoj. Států v Arizoně odiný nový greenback, již nevydá, a kdy pustili toto territorium bez příčiny a bře zařízených Školách Českých odbu
by zrušil národní banky, které Chase, táhli do Cook's Spring, kdež slyšeli že dou se v první elementární třídě. A
neblahé pověsti zařídil. Tyto banky se texanšti rebelové přicházejí. Nečekají toto vzdělání vyžaduje dlouhá leta. O
ce ani, aby přesvědčili se o jejich sile,
množí a snimi roste množství papírů;
vyučování názorném není ve školách
a nechystajíce se k odporu, spálili vo
kdybychom neměly více než těch 471
zy, zatloukli děla a táhly s mezky do zdejších ani slychu, vyviň rozumu a
mil. vládních papírových peněz, nedě tvrze Gray. Byli čtyry setniny, čítají tříbeni náhledů se zanedbává. Pozorulalo by zlato takové rámusy; ale zaři cí 450 mužů. Slyšeli o vzdání se tvr jemeť i v pouhém základním vyučování
zováni národních banků otvírá bránu ze Fillmore kteréž se blížili, pročež pu takové nedostatky, že často děti po mno
nekonečnému rozmnožování našich pa stili se jinou cestou. Ve tvrzi Fillmo hých letech školního učení nejsou vstare pět set mužů pravidelného vojska
pírů, a pak není divu že zlato stoupá,
vu Čisti bez obtíže ani noviny a snesi
vzdalo se asi 250 Tcxanům, necviče
třeba vláda ustavičně národ ujišťovala ným, bez vojenské kázně a špatně o- telně jim rozuměli; psaní bývají hru
že je rebelře na sklonku. Minule měly zbrojeným. Setnina těchto guerill pod bými chybami naplněné.
jsme ten nejmizernější kongres co kdy kapitánem Hunterem přišla až do Tus
Kdybychom mohli docílit! založení
Spojené Státy viděly; kéžby aspoň v con v Arizoně na 27m» února 1862 a škol v nichžto by se děti naučily Česky
zmocnila se toho místa. Velká část obudoucím bylo více vlastenectví a zdra
byvatelů prchla do Sonory, ostatek při a anglicky zároveň, není pochyby, že
vého rozumu, a méně špinavé spekula dal se k rebelům. Hunter držel terri by se jim dostalo žáků dosti, a Žeby o
ce.
torium ve své mnei, až v květní’ před budoucnost mládeže české lépe bylo po
dobrovolníky z Californie ustoupil k staráno. Co ale nám v tom tuze vadí,
Arizona.
Rio Grande.
(Pokračování).
jc rozprášenost našich krajanů po Americe, a napotom nedostatek učitelů.
Nové pole pro české vystěliovnlee. KDE JSOU ODBĚRATELÉ SLAVIE. I tam kde jest dosti Čechů pohromadě
(Pokračováni z č. 152.)
Jakožto doplněk ku zprávě o nyněja kde by se škola taková s prospěchem
Cestou ležely kosti nešťastných lidi, ším rozšíření „Slavie“ v předešlém čís
kteří byli před nimi cestovali, a stali se le „Slavie- podáváme tuto přehled od mohla zařiditi, nejde to pokud není uobčtmi rozmanitých hrůz cesty. Když běratelů dle krajin. Máto do sebe zvlášt čitel dostatečně v jazyku českém i an
glickém vzdělaný, aby mohl oboum vy
pak po několika mísících unavujícího ce
stování, přišli do Arizony se svým dra ní zajímavosti, věděti, v jakém poměru učovali. Před nějakým Časem ^oznamo
hocenným nákladem, kterýž ted oprav zúčastňují se rozličné krajiny vodbírá- vali naši krajané v Mishicott Wis. že
du mé] cenu své váhy stříbra, — tu ne ní českých novin; může se dle toho
by platili učitela, který by Česko-annašli žádných obydli, žádné obyvatele, viděti předně, rozšířenost našeho náro
kteří by je byli uvítali, alebrž krajinu du v této zemi vůbec, za druhé, jeho glickou Školu držeti mohl, ale žádnýse
nepřihlásil.
tak divokou jako byla ta skrze kterou
cestovali, spustošenou od divokých A- stav hmotný a pokročilost duševní. —
Pokud však takovýchto škol míti ne
pachů. Tito synové pouště po tři sto Víme, kde odbirá se hodně novin, že můžeme, nechať hledí národovci naši
letí řádili v Arizoně, hrozíce všem při musí býti mnoho našich krajanů, že se
všudy zakhidati aspoň nedělní školy če
stěhovalcům, a zabíjejíce všechnu zvěř. jim nevede tuze zle, a konečně že hle
ské, aby mládež naše ve Čtení, psaní a
Žádný průmysl nemohl se tam usadit) dí si duševního vzdělání.
možno-Ji i v počítání se vycvičila, a
pod vplyvem jejich. Celý stát Sonora
Počet odbČvntelů „Slavie“ dle míst,
byl »pustošen a obyvatelé hynuli nedo
později aby seznámila se s vlasti naši
statkem. Arizona byla rejništěm vyvr při 2. čísle ročníku IV. (č. 155).
a Českým dějepisem. Máme jednotliv
Indiana . . 13
hele obyvatelstva Sonory, nejbídnějšího Wisconsin 500
snad lidu na zemi. Cokoli ušetřili A- Iowa ... 180
MassachussetslO ce kteří zde v Americe bylí vychováni,
Maryland . . 7 a kteří proniknutí jsou duchem národ
Illinois , . 150
paehové. tento lid zkazil.
Nebraska . . 4 ním, vlasteneckým tak jakoby byli vyA to nebylo všecko. Nejliorši sběř Missouri . 80
Kentucky . . 2 rostli pod nebem českým*, mladíci ta
z Californie a Texas utíkala do Arizo- Ohio .... 80
Colorado
. . 2 koví ve vzdělání a citu národním za
Michigan
.
.
75
ny před tresty zákona, což více přispě
Oregon ... 2
lo k zalidněni jejímu nežli stříbrné do New York . 75
hanbuji mnohých ('echu dlojména, kto
Při vojsku ,
ly. Tucson stalo se středištčm prosto Minnesota . 45
Paris (Ev? . 2 rí hned ve vlasti byvše hanbou jména
pášnosti a zločinů. Vrahové, lupiči, rvá Canada . . 15
London „ . . 1 česk-ho, zde v Americe ve svém zabed
či a hráči tvořili množství obyvatelstva. Pennsylvania 14
ľ. Al. Kare« v I Ironien bere 10 vý- něném odrodilství došedivějí. Proč by
Každý chodil ozbrojen, a výjevy krva
vé denně se na ulicích priházely. Ne tisků; v Cechách u na Moravě a v ce chom školami nemohli pracovati k to
bylo vlády ani zákona, ani vojenské o- lém Rakousku byla „Slavic“ zapověze mu, aby v tom duchu vzdělána byla
chrany. Posádka v Tuscon se jenom o- na, a nevíme zdali dosud jsou na ni tak
všecka mládež česká?
pijela a jiného nic. Arizona snad byla
P«>kud víme, zařídily se nedělní Škojediným krajem na světě pod vzděla přísní, ancb-B jí dovolí míti účasten
Iv české v Racině a Caledonii, v Mil
nou vládou, kde každý člověk sám si ství v nynější rakouské’ svobodě.
zjednával práva, a kdež každý myslel,
waukee.
I Wroif n» Clevelandu, Solunu a
školy v Americe.
že oprávněn jest dělat co chce, líyl tu
Monmouth; nepochybujeme 2o i všude
skutečně dábelský ráj. V takových oJak mnoho nám na tom záleží, aby
kolnostech není divu že pokrok země chom zařídili si v této zemi nějaké če- jinde nalezne se dostatek horlivců pro
tmo důležitou věc, aby všecky osady
byl zdlouhavý. Nebylo to místo pro
«ké školy, netřeba opětně vykládali. •
poctivé dělníky neb rodiny. Dobří li
vosk«’ příkladu tuho následovaly; zvlá
dé báli se tam jiti. Noviny byly napl Mnozí rodičové sice jsouvatavu, nauči- ště spolkové, kdekoli jsou, mely by vše
něny vraždami, loupežemi n vpády in tí dítky své alespoň číst a psát v řeči
cku péci WMOvati předmětu tomuto,
diánskými. Však navzdor všemu pod materské, a takéto činí: však takových
nikaví lidé začínali poznávati bohaté případů je jenom pořídku, a největší jestliže záleží jim — jakož každému
národnímu spolku záležeti musí •— na
přírodní prameny toho territoria. Stří
část mládeže vyrůstá, nemajíc příleži
brné doly v Santa Kita a Cerro Colo
x zděláni mládeže a budoucnosti české
rado obracely na se pozornost znenáhla tosti, aby se poněkud vzdělala ve svém ho živlu v Americe.
se vyvinujíce; a lota IStiO zdálo se že národním jazyku.
Rodíce přinesli třeba knihy v řeči reArizona v krátkosti se lidem naplní a
Xomí iiiHMttce. Ve Vermont» vy
obdrží od kongresu zvláštní territorial- «ké, které chovají jako milou památku
ní vládu. Mr. Green z Missouri leta z české vlasti, - a jejich vlastní d';ti stavena je nová másnice, která udělá
IHłiO předložil návrh kil zřízeni proza
máslo
ze smotany za ľ, minuty, a ze
tímní vlády v Arizoně, kterýž ale pro neumí je čist. Přijde list od krevních
padnul, z rozmanitých příčili. Mezitím přátel, od drahých známých z daleké sladkého mléka za J o minut.
Vedly se dlouholeté války bez vydává
ní papírů; také bohatá Amerika mohla
několik let válčiti, aniž by k tomu po
třebovala „greenbacks’*.

DLUH a ZLATO.

České

pak pozornost obecenstva byla obráce
na v jinou stranu. Bohaté minerální
doly odkryty ve Washoe .působily hluk
v celé severní Americe. Stěhováni se
z Californie do té krajiny jest bezpří
kladné v dějinách hornických rozčílení.
Objevováni zlata v Californii zastaralo;
kopání na povrchu už nepřinášelo ne

vlasti, — a děti jejich neumí ho čist.
Riúl; by psali do Cech, a dětí jejich
neumí jím napsat list. Berou české no
viny, a dětí jejich jim nerozumí. Kone
čně děti tyto dorostou, odejdou z domova,
rodiče nevidí je po dlouhý Čas, rádi by
si psali, ale rodiče nerozumí tomu co

Rebeloté. kteří z Canady učinili vpád
do státu Vermont, stojí nyní před sou
dem v St. John» ve východní Canadě.
Města Detroit a Buffalo žily několik dní
ve strachu před zamvšlenými vpády re
belů kanadských, a konaly přípravy k
jich odražení.

X= EVROPA. =X
Z Řima, 12. záři. Jak známo nastal
za pHßinou povčrtné allokuce papežovy
ve prospěch Poláků ode dne 4. dubnadosti
příkrý poměr mezi Římem a Petrohradem,
Napnutost trvala několik měsíců a dosáhlakonečně takového stupně, žeruská vlá
da odvolala svého vyslnneez římské kurie.
Nynějšichvílejestale vše již zasepři sta
rém. Na místo odvolaného vyslance
přišel nový, kníže Labanov, a polští
kněži nenajdou v Římě více takové ochrany jako před nedávnom ještě. Pří
činu tíhoto rychlého usmíření udává
„Morning Post“ následovně: Sotva že
byl ruský vyslanec p. Mayendorff úřa
du svého sproštěn, projevil sv. Otec
anglickému vyslanci kterak těžce litu
je té neshody mezi Ruskem a Římem,
i kterak bolestně pohřešuje vylance cara
Alexandra II. Rozumí se, že anglický
vyslanec nesmlčel dlouho co byl slyšel.
P. Mayendorff, jenž navzdor odvoláni
přece co bedlivý přihlížíte! v Římě po
zůstal, zvěděv o tom, odebral se ihned
k papeži a žádal za slyšení. Dá se
snadno uvěřiti, že byl s velikou ocho
tou předpuštěn. Z počátku vyslovil se
Sv. Otec dosti vřele o pronásledování
katolických kněži v ruském Polsku. P.
Ifeyendorff odpověděl na to, že o systemntickém pronásledování katolíků v
Polsku nemůže býti ani řeči(? 1) a že
oni katoličtí kněži, jenž buď do žaláře,
do vyhnanství neb na smrt posýláni
byli, zajisté jen proto odsouzeni jsou,
že podporovali slovem i skutkem po
vstání. Ne co kněze, co revolucionáře
hleděla je vláda ruská potrestali. K
tomu předložil p. Mayendorff papeži
mnohé listiny, z nichž tento měl nabyti
přesvědčení, že knčží polští bojovali v
řadách povstalců, že je poháněli do
boje a Že byli nejvčrnějšími sluhy ná
rodní lády. Kde pak nemohla písme
na dokazovat! užil carský vyslanec fo
tografií. Udával, že byly nalezeny u
mnohých zatčených Poláků a upozornil
papeže zejména na ty, kde představuji
se polští kněži anto v táboře posvěcují
prápory povstalců. Následkem této roz
mluvy vydal Pius IX. poslední okružní
list k biskupům polským, v němž na
pomíná je, aby působili na lid radíce
mu k poslušnosti r k věrnosti naproti
caru. Mimo to zjevil papež vyslanci
ruskému výslovně přání své, aby car
Alexandr II. cestuje po západní Evro
pě ráčil blahosklonně též do Říma zavitati. — Rodiče židovského chlapce Coena nemohouce déle vydržeti nátisky
od úřadů papežských zakoušené opu
stili Řím. Chlape® zůstal vzdor prote
stům francouzské!» vyslance zavřen v
jednom řeholním klášteře. Časopisy
klerikálni omlouvají věc tím, že malý
Coen sám pevně toho si přeje, aby byl
pokřtěn a vyučen ve víře katolické.
Přerušené svatební hody. V jed
né ulici Berlínské slavily se veselé ho
dy svatební. Zpěv výskot a cinkot po
hárů zazníval pustou noci. Najednou
umlknul veselý ruch a hrozná scena
následovala. S po.rhanými zraky vy
běhli hosté na ulici, hlasitě o pomoc lé
kařskou volajíce, mezi nimi bledá ne
věsta s věncem myrtovýra a bílým zá
vojem rukama lomíc a v slzách tonouc.
Hned se shromáždil veliký dav lidí, ač
koliv již bylo po půlnoci. Vrazili dosvatebniho domu a nalezli ženicha ještě
před několika minutami šťastného, an
tone ve vlastní krvi. Proříznul si hrddlo nožem se stolu.. Příčinu k tomu
zavdalo psaní, ve kterém neznámý člo
věk odkrýval věci které mu o nevěstě
známy nebyly. V prvním návalu zlo
sti nepřesvědčil se ani o ptavdivosti
správ a chtěl se zavraždili. Lékaři se
podařilo zastavit! krev laněného a od
vedl jej do nemocnice obecní.

Hrozné události anglické. Dne
10. záři o půlnoci nalezena byla na ko
lejích železnice metropolitánskéu stano
viště Portland Roadského mrtvola mla
dé pani 20—241eté, nedlouho teprv za
bité. Byla hrozné zohavena, pravé ra
meno bylo utrženo od dříku, levá noha
dvakráte přelomena, celé doleni tělo na
kusy roztrháno. Jen hlava a obličej
byl bez poskvrny a tvář měla tichý a
příjemný výraz. Byla jemných tahů,
hnědých bohatých vlasů pečlivé uple
tených, na prstě měla svatební prsten.
Nezdála se náležeti k mohovitéjši <ří
dě obyvatelstva, ačkoli polosmutečni o
děv sestávající z černého šálu, černéhc
klobouku slaměného a tmavých šatí
svědčil o Čistotě a pečlivosti. Nápadné
bvlo, že byla v místo ženskou, v mužSKOU košili oděna. Zprávy o smrti je
jí jsou různé a odporují si v mnohýd
ohledech. Inspektor této dráhy mi
smrt její za náhodu, čili spíše nehodí
následkem neopatrnosti usmrcené. Vláli
byl již v běhu, když do vozu vstoupí.
ti chtěla a výstrahy přisluhujících bylj
marné. Proti tomu mluví okolnost, z<
v prvním okamžiku nikdo o neštěstí ton
nevěděl. Teprv když strážce tel sjed
né strany dráhy na druhou po odjezdi
vlaku, uzřel mrtvolu na kolejích . .
Podotknout! sluší že tento strážce ne
byl na srém místě, kde státi mel, ný
brt na druhé straně, kde proĎ práci
nebylo. Strážce druhé strany pravil
fe prý byl churav a nepřítomen, pročci
jej tam zastupoval mezi tím vlastními
sto opustiv . . . Pokud těmto slovůir
víry přidati sluší, ukáže se později. Pre
samovraždu není důvodů dosud žádných
DU jiných zpráv přišla prý pani ne
kolejích nalezená s mužem, který pre
zebe a společnici svou koupil dva lístky

o 3. třídy vozů. Mezi ti n, co žerto- n
Freeport, Ill.
U Richmondu stojí to jako dříve- TTo j Boston, Mass.
nérové a schválně z Vidně vyslaní in
al s kasírem, pospíšila pani napřed a spektoři,
,
kteří střežili karbonary, před xas, Louisíaně, Arkansas a Mississippi tro-; Chattanooga, Tenn. La Crosse Wis.
eden z dohližitelú. který ji na schnMadison, Wis.
Chicago, Ill.
památkou’měli úcto, až baron Van chu hůře. Missouri a Pennsylvania by
ech potkal, vybízel ji k většímu ape- tou
'
Milwaukee Wis.
považoval jej za mimořádnost a ly letes vystaveny novým vpádům rebelů/ Cincinnati, O.
hu, neb vlak, té noci poslední, již od- Vogel
'
Nashville, Ten.
ede. Jak řečeno b)la napřed,muž pak kázal
h
mu jej odejmouti — krásný to vý Kentucky taktéž. V západním Tennessee | Cleveland. O.
irišel za ni k vozu. Co se stalo z tr.- jev
j,
New York
lidskosti I“ — Ubohá ta trpítelkaTe- stojí nyní rebelaká armáda Hoodova, kte- * Davenport, Iowa,
emného průvodčího a ochránce ti»ho?lr
Peoria, II).
reza umřela, nedočkajte se návratu své rá se cení na 35.000 mužů, a Sherman■ Dayton, Ohio
šikdo neví, nikdo jej od tech dob ani L
Philadelphia
s
hlavní
silou
bude
muset
obrátití
se
bez

Detroit,
Mich.
ho
muže
;
od
vlastenců
italských
téměř
mspatři . V tom spočívá hlavní uzel
St. Louis, Mo.
Pittsburg. Pa.
ajemstvi a krvavého <nud zbujinu. Prv-’ssvátou jest cténa. — Krásně ji liči spis: pochyby proti ní, nechaje Atlantu zatím
Salem, Mass. •
if udaní pochází od jednoho z duhlizi- ' „Gunlterio gli ultiiui rivolent.“ —
opatrovat! slabé posádce. Tak nás tedy
St. Paul, Min.
elů dráhy. Onen muž přitisknul prý >
Toledo, Ohio
Terre Haute, Ind.
Srtu-c. který myslivci pušku vzal. také zklamaly naděje Že Sherman použije
>ani k dveřím vozu a vpravil jí uasi-p
Washington, D. C. Winona, Minn.
ale pravda ! Starý zkuše Atlanty za východiště k dalšímu tažení
ím pod kola, načež temitěž dvermi u- I Neslýcháno,
*
ný myslivec z Renfeldn střelil v těchto válečnému, a že aspoň na západě bude
Veliké neštěstí.
ekl, kterými byl přišel. O potvrzení t
dnech po statném sruci, který mu na letos vojna málem skončena a vítězství
irvmho údaje neví se ničeho, druhé od- r
Na železné dráze mezi Lafayette a
několik jen kroků do cesty přišel. Je
lorují fakta určitá a jistá. Vchodem t
diný kousek sekaného olov* však trefil naSe pojištěno. Je to trochu smutný o- Indianapolis přihodilo se^eštěstí jaké
imínéným nemohl muž utéci, poněvadž
a sice mezi růžky . Srnec upadl na zem braz na vřech stranách, pováííme-li, Že hož stát Indiana nebyl svědkem od té
lie udáni úředníků nádražních hned. \
a myslivec přiskočil, aby jej dorazil. rebelů nečítá se teď více než 4 miliony, doby co první železnice se v něm vy
:dyž k vozu odešel, za nitu zavřeny j
Když se k tomu cíli sehnul, spadla mu kdežto na naŘí straně je asi 25 milionů
iyly, neboť odjíždějící vlak byl v té I
stavěla. Osobní vlak z Indianapolis
puška z ramene a sice tak. ži se řemen lidi. Přitom rebelové mají prabídné pe
loci poslední. Na druhou stranu kole- }
měl ve čtyry hod. odpoledne přijeti do
mezí parohy zapletl. Nežli však mysli
í, kde se odchází, byl by se mohl doníze.
praěpatné
železnice
a
země
jejíchje
Lafayette. Dráha je jenom jednoduchá
itati jen překročením koleje ;• tam by | fvce nůž svůj přichystal, vyskočil srnec
a utekl s puškou pryč. Myslivec na neobyčejně vysílena, anto na naši straně a všechny jiné vlaky měli Čekati až
jyl musel ukázati lístek, který se pri- ]
lezl sice ručnici svou opět ale srnce už dosud jest hojnost veškerých prostředků tento přijel do Laf. Však jiný vlak s
íždějicíin vydávil a nikoliv lístek pro
nespatřil nikdy.
N. L. k důraznému vedení války. Avšak veli dobytkem jel mu naproti, když už při
idjiždějicí. Oboje by bylo tedy napad
cí generálové nikde se na krámě nepro jížděl z poslední štace před Laf. a oba
lé. Ostatně je prý úředně stvrzeno, že
jeden z lístků dvou, které muži i paní
dávají, a náhoda nebyla k nám v tom o- vlaky potkaly se míli od této štaci v
prodány byly, druhého dne z nádraží
hiedu tuze Štědrou.
řiiístě kde se dráha zatačí a neviděly
Lalgware-Roadskélm, kamž platily, do
a zprávy Miiíáené.
Zákon o raknitýrce.
se až sraženi bylo nevyhnutelné. Vlak
sel, jak to řád jednací kaze, že to vy.Ink
nyní
stojíme.
Před
3.
liřez.
1863
doplňovala
se
ar

osobni ujížděl úplnou rychlosti: leč inlavatcl lístků v Portland Roado tvrditi
rChci to dokončiti. třeba to vzalo ce máda jenom apůsobem dobrovolným, a žinýr vlaku nákladního spozoroval ho
může, vysvětluje se tímto: Když oba
cestující přišli k němu, byla zásoba list- le
] lem H telegrafoval gen. Graut do každý stát jako celek stavěl svůj po o několik okamžiků dříve a zmírnil
ků vyčerpána a musel tedy otevřití no- Washingtonu,
'
když nastoupil své letně čet vojska, bez ohledu na okresy; ne trochu rychlost. Oba vlaky byly dlou
vý balík. Poněvadž po obou cestuji- ,ní tažení proti Richmondu. Tehdy pa
hledělo ne k tomu innoholi každý o- hé; nákladní měl 9 vozů s dobytkem u
[•ich již nikdo pro lístky nepřišel, n:uže
Číslo jejích udati s jistotou. Dle toho novalo mínéní žo Grant nadarmo no- kres r.vb každá obec postavily, jen když osobní 8 vozů plných cestovatelů. Sra
tedy by byl vrah domělý odejel s vla mluvi, a że marná chlouba* nepatří k stát nezůstal dlužen. Když ale tento žení stalo se ohromnou prudkostí. Na
kem a v Edgware Roadě slezl. Proč vlastnostem jeho. Však ale leto už je dobrovolný spůsob pro potřeby války štěstí zůstaly všechny vozy v kolcji\-h.
odtud odešel nepobav se ani po spo dávno pryč, budeme pomalu uprostřed nedostačoval, a přistoupilo se k násil
ale první vůz osobní byl vražen do
lečnici své, nezmíniv se o její nepří
zimy, a u Richmondu je všechno při ným draftům, pak bylo nutno přihlíže- předcházejícího nákladního, a strašlivý
tomnosti; proč při zprávě o nalezení
mrtvoly nepřišel přesvedčiti se, není li starém. Grant nedokončil nic, — aco ti k tomu, aby břemeno to padalo na výjev následoval. V už byl plný vojá
snad ztracenou společnici jeho; proč bychom si zapírali ęemilou pravdu — každý okres ve stejné míře.
ků, z nichž přes 50 bylo zabito nebo
vůbec o sobe ncual ani toho iicjincnší- t. ké bezpochyby nic nedokončí, nedoAby se sehnal dostatek vojska, všech těžce raněno. Srdcelomný nářek těch
ho věděli, to jsou otázky, které zvyšu łtane-li posily.
no mužstvo zbraně schopné bylo pro to ranených neni k poprání. Mnozí tu
ji podezřeni, ze zde vražda spáchána
Jak se zda, potřebuje Grant proti hlášeno za podléhající draftu. Dobře kové bolesti snášeli že. prosili okolobyla. Hádankou zůstává chovaní scú
redniků nádražních Kde byli všickni každému rebe’u při nejmonším pětmu- sice bylo známo že tento zákon nedoj stojicích aby je zavraždili. Trvalo to
v dobe, kdy se neštěstí ono stalo ajak žu, proč, to ý tajemstvím. Nepodaří- de mezi lidem obliby; avšak stal se dvě hodiny nezlí byly trosky odstraně*
se mohlo před očima všech prítomných ;j Io sc mu an* ‘»oraziti armádu rebelů nutným, a protože chtěl národ miti vál ny a všichni raněni vytaženi! Bylo
státi, aniž by byli o něm zvódč-li? O I když couvr/a od Rapidanu k Rich- ku, tedy očekávala vláda že také bu
ve vlaku přes 600 cestujících, nejvíce
zločinu z jejich strany se nemluví, ale |Hnondn; nezdařilo se inu dobyti Pede drafty podporovat.
Vysloužilých vojáků, kteréž po tři leta
o liknavosti o nepřístojnostech v službě i
Zákon odvodní stanoví, že propouští byly kulky nepřátelské chránily, a z
v tak pozdní dube noční, která je pro mrsbnrg; i podařilo se mu obsadili
zatím největší vinnou jejich. — Avšak Lynchburg i Gordcnmlle ; nepodařilo se ostatní zapsané mužstvo, jakmile po nichž padesát nyní při svém návratu
událost tato není jediná a osanmtuelá.
mu Jobýtí hradeb Richmondu, zkrát staven bude předepsaný počet vojáků takovýto truchlivý konec vzalo. InžiDenně sc dočítáme ve všech li>t< ch au- ka nezdařilo so mu nic co zamýšlel, a z každého okresu; avšak žádný nemá nýr nákladního vlaku jehož nedbalostí
gliekých celého hejna zptáv, dílem o
proč? Mel málo vojska? Měl ho dost. se propouštěli dokud počet ten neni se to neštěstí připisuje, prchnul hned
vraždách, dílem ze sine soudní, dílem i
jak skočil sparovozu, u dobře učinil, —
o smrti hladem. Z jodiny, pet členu Ci málo náboje? Měl ho dost. Či ne pohromadě.
Odporování draftu trestá se peněž- nebot rozlicem vojáci chtěli jej okam
čítající, která bohatství a blahobyt svůj dostatek potřebných zásob? Měl jich
ztratila a na mizinu přiš-a, nalezeny by <lost. <bi tedy inu chybělo ? Obratnost, non pokutou a zavřením; a taktéž je f žité nběsiti.
ly před nedávnom obe dcery co mrtvo ktuiouž by vyrovnal ao odpůrci svému kupováním zbraní a oděvů od vojáků,
Loiiitvile Journal praví že od ?aly, rodiče pak smrti hladem blízcí. By
jakož i s podporováním uprchlíků před čátku války 5500 negrů prchlo svým
li příliš hrdi, než aby žebrali veřejné o gen. Lee.
Pros. Lincoln prý se vyjádřil, že kaž draftem; ti kteří se nedostaví, jsou po- pánům jedině v páté části státu Kensoustrast, byli by zemřelí h dítky svými,
kdyby jich nebyl navštívil suusod,jemu, dý jiný generál byl by couvnul pobif-. važování za deaortery a dle toho pod .'tučky, a tedy v celém státu jisté o
nepřítomnost jejich bjla nápadná, aby I vé v pustině u Spottsylvanio. Možná léhají trestu. Když rekrut prchne než-Ii mnoho větší pučet.
je vysvobodil z tak strašné smrtí. — dost, ale také možná žeby bylo lépe li vřaděn je do vojska, aneb vydraftoNová mašina. Jistý člověk v PenJiná velmi častá událost v Anglii je
kdyby i Grant byl couvnul a použil jvaný muž se nedostaví k prohlídce,ne I sylvanii vynašel stroj k dobýváni uhlí,
smrt od přílišného požívání lihových ná
dá
se
za
ně
okresu
žádný
kredit.
Když
i
armády
své
jiným
spôsobom,
nežli
se
j
který
váží 200 liber, stojí 300 doll, a
pojů. Svědci dosvědčují o jedné jmní. ,
která touto siuití se s\« ta sešla, žc hé-1 dčlo. Kdyby byl zanechal hezky sil se předepsaný počet vojska z vydrafto-1[udělá práce za dvacet mužů.
hem 20 let ani na okamžik ncvystřízli-1 ný sbor armádni na Potomacu a s hlav váných nedocílí, protože snad prchají
Jedna ženská v Michigan nedávno
véla.
I
ní silou táhnul údolím Shenandoah, a- nebo nejsou schopni, draftuje neb a- chtěla popadnouti železo 8 nimž zdvi
PoUtóř hraběnky Conialonieip.
-poň Lynchburg mohl býti letos v na- Hpoň dle zmyslu zákona má se drafto- hají sc plotny na kamnech, a chytila,
Jednou z oběti reakce po rcvuhiei it- l . -ich rukou. Ale Grant táhnul k Pe vati dále, až ten počet je plný,
do ruky nebezpečného hada chřestýš^
Tedy utíkání před draftem vystavuje Však na štěstí ji neuštknul, ale jak to
ské 1820 byl hrabe Confalonieri zatknut I tersburgu h tam celé loto armáda stáln.
a 13. pros. 1821 odsouzen k smrti. O' prohlížejíc pevná postavení rebelů. Za okresy, kde se děje, toliko novému mu ušla je k nepochopeni.
něm a choti jeho Terezii zmiňuje s< ' celý ten čas udělal so jeden podkop, draftu, poněvadž předepsaný počet poOvčáctví ve bpoj. JStátech. I„ 186U
Maroncclli, jenž spolu a nim potom dr- ‘ vyhodil, útok se nezdařil, a bylo zase .stavití inuM, má-li se smyslu zákonu napočítalo se ve Sp. Státech '24,823.žán u vazbo na Spielberku: „Po u-1 ticho; a to jmenuje obléháni Petersbur a účelu jeho dostáti. Účel jeho je pou iW ovci; vlny získalo se prer. 60 mil.
věznění manžela svého odebrala sc hra-i gu. Kdyby dle starých návrhů byl n- ze ten, aby opravdu vláda potřebné liber. Bavlny bylo 5,200.00/0 bulíků.
henka ihned do Vídně doufajíc obdrže-! spoň soustředil vojsko na levém břehu vojsko docílila.
Ab. Lincolnu zaslána byla následu
Zasíláni peněz.
ti pro chotě svého milost. V osudný । reky James, a upřimó Richmond s té
jící adresa od učenců, kteří sešli ee ze
Nyní není zapotřebí zasílati peníze v všech zemi v mezinárodním kongresu v
den rozsudku, kterýž zr.cl na smrt, o- ■ strany dobýval, je pravdě podobno Že
registrovaných psaních, které mohou Amstrdamu:
dejel kurýr o půlnoci do Milana. Cí by byl padnul.
sařovna hnuta lítostí poslala komorníka jI Lee to jsou vše staré plány, kterým přijití k ztraceni, aniž by zasílatel do
„Abr. Lincolnu, presidentu ve Spoj.
k hraběnce, aby jí sdělil hlubokou sou-;I Grant váhy nepřikládal, promrhav celé stal náhradu. Zaveden je tak zvaný Státech.
strast císařovny, že nemohla zachránit! I léto marnými pokusy, zmocniti se Pe- „money order systém“, kterýž byl v An
Pozorovali jsme s velikým účasten
Confalonieriho. Tereza Confalonieri přes1! lersburgu na jedné, a údolí Shenandoah glicku od 7(J let, a přes 200 poštovních
stvím zápas rázných občanů severních
to že hodina nejvýš byla nepříhodnou, z druhé sírany.---- Nyní shledal že
úřadů ve Spojených Státech může již s otrokáři jižními od počátku jeho. Li
v největším kvapu odebrala se do pa-1 má opvt malou sílu, a Že musí čekati penéžné poukázky (money orders) vy- tujíce krveprolití a zla z vojny pocháláce. Císařovna, ač již ve své ložnici,! na posily. Telegrafoval do Washingto stavovat), časem počet jejich bude se zejiciho, radujeme se ze stálosti s kte
nemohla ji nepřijmout!: plakala, plnka I nu že armáda jde ku předu a že chce zvětšovati.
rouž vy a veliký národ který vás zvo
ly obě, a žalost byla tak krutou, že ci-1
Kdo chce zasílati peníze dostane od lil, zastávali jste právo a lidskost. Pře
rebely vylákat! z hradeb. To se mu
eařovna v nočním obleku odebrala se podařilo; rebelové vyšli ven, a chtěli poštovního lístek, na kterém napíše
svědčeni jsouce že národ Spoj. St. vyj
do komnat svého manžela; po nekoli-. věsti bitvu kde sobě Grant přál. A- jméno a adresu osoby, které peníze po
de z této zkoušky silnější než druhdy
ka málo okamženích, které hraběnce však nezlí k bitvě přišlo, zaleknul se sílá, své jméno a potom sumu; peníze
a s budoucnosti úplně prostou všech obyly věčností, vrátila se císařovna, ne toho Grant a počal s armádou couva- pak dá s lístkem poštovskému do ru
tročích řádů, očekáváme brzké vítěz
souc milost. Rychle, rychle ’ by lot nut ! ti; rebelové prý měli přesilu!— Přesi- kou kterýž vyplní lístek a odevzdá ho ství posvátné věci svobody. Jsme bez
no dohoniti a předhuniti kurýra: nebili ’ |Uj — odkud? to je Bohu povědomé. nazpět zasílateli, kterýž odešle ho v
pečni že nikdy proti prospěchu veliké
v rukou smrt. Tereza vrhla se do vo Polo úřední zprávy páčí počet rebelů v jednoduchém psaní tomu^kdo peníze republiky jednati nebudete.“
zu a bez zastavení platíc třikrát a čty- Petersburgu a Richmondu na 40.000; dostati iná.
Mladá dívka, 18 letá v Marseilles
rykrát více za příležitost nepožívajíc I Grant postupoval s celou armádou a
Za peněžnou poukázku do 10 dol. uhořela ráno před svou svatbou, šlápnež toliko několik kapek polívky při bíd se svesti bitvu na místě které sám
platí se 10c. nouc na sirku kteráž chytila a zapálila
byla do Milana a zachránila manžela k tomu zvolil, že rebelové měli přesilu.
od 10 do 20 „ „ 15c. její šaty.
od Šibenice. Cestou měla hlavu polo
od 20 do 30
„ 20c.
Dle toho najisto můžeme souditi, že
V Clevelandu dohotoven byl tele
ženou na polštáři, jejž smáčela slzami, Ginnt ničeho ne lodnikne, až bude míti
Když se poukázka ztratí, vystaví po graf který má sloužit v případu vy
slzami smrtelné úzkoiti, aby přijela více vojska. Má-li nyní opravdu ne šta jinou. V 90 dnech must se každý
puknutí ohně.
v Čas, tu naděje, tu manželské lásky. dostatek vojska, musila poslední rekru- o peníze přihlásiti, sice nedostane nic,
Lud^Go válečné Spoj. St. čítá nyní
Posvátný tento důvěrník velebného a I týrka málo býti platná, a bude nutně léčby zvlášť o to žádal přednostu po 60.000 tisíc mužů, kterýžto počet bude
tragického okamžení v životě obou man ’ zapotřebí nového odváděni.
štovního ve Washingtonu a tento svo ještě zvětšen. Před čtyřmi lety nebylo
želů dán byl soudcům Bedřichovým,
skoro Žádné loďstvo.
1 Zisk a ztráta. Ohlcdneme-li se kolko lil. o
kteří jej odsoudili k smrti a ti jej s úKdo dostane poukázku, může ji pře
Stáři generálu- Gen. Dix 66 let,
lem po eeiém bojišti vjižnich státech, nectou věrně dali zachráněnému manželi.
•patřujene velikého zisku pro naši stranu pustit jinému když vyplní přidanou for Hunter 62, Hooker 47, Sherman 47,
Odsouzen na Spielberg vzal jej Confa
z letošního válčení. Sherman obsadil At muli přenášeci a podepíše se; ale třetí Grant 42, Hancock 40, Slocum 37.
lonieri s sebou, jedinou to památku na
Mnoho jižních statkářů stehuje se
lantu a Fanagut obsadil tvrse před pří osobě už poukázku přepouštěti nesmi.
milovanou choti. Tu, spoután, a všech
Následující pošty, které nyní už po do Brazílie a usazuje se tam.
stavem v Mobile, to je vše co jsmo zís
vlastních šatů zbaven, na slámě spočí
ukázky
vydávají,
jsou
důležité
pro
na

Obiii «et ženských půjde z Angli
kali; a tento zisk stál nás mí 160.000 m.
vaje a každého i toho neimenšího po
še pp. odběratele i
cka do Indie, kdež dostanou úřady při
hodlí postrádaje nikdy nebyl odloučen vojska a 600 milionů dollarů. Jsou tyto
Baltimore, Md.
Dubuque, Iowa telegrafech.
od polštáře. Víicknidohlížitelé, guver- dva prospěchy tedy velmi drán vykoupeny.

UDÁLOSTI.

ko bylo veliké & vody

Jeíí. Davís vyjádřil se v řeči své v

Kritika.
Augustu; „První pokus můj směřoval
Prijeda z C . . ., abych svého přítele
k míru, a poslal jsem plnumocmky k navštívil, dověděl jsem se hned že v ne.
uvarování mírného rozdelení Unie. Cas děii 30. října divadlo od Slov. Lípy od
býváno bude, ač jsem neučí tu čest ně
po čase opakoval jsem ty pokusy, ale jaké oznúiuky tisknuté neb psané při vší
nikdy, nikdv nehledal jsem míru naji- pozornosti zuěiti. Sel jsem tedy na den
ném základě, nežli úplné neouvidosti." určený s mým přítelem, abych snahu na
(Nadšený potlesk; ।šich vlastenců v Cincinnati uviděl a po
Rekrutyrka. Které okresy nedosta dle ní posoudil, jaký pokrok k očekávání
vily dostatečný počet vojska, uiají na-1 od nich nám bude: vo mravouce & vla
steneckém spojení, lásce atd. at 1.
ději na brzký doplňovací draft. Listi
Než počalo divadlo, pozoroval jsem že
ny se jiz připravuji, a zdá se že tako
pp. ochotníci neustále sem tam běhali, a
vých okresů bude mnoho, neboť ten po jak se podobalo, vše teprv do pořádku
slední draft jaksi málo vujska vynesl. přiváděli; od jednoho z nich byla jistá
blíže mne sedící požádána aby jim
Dobrovulhiku před tímto Jiaítein da- slečna
'
lo se na vojnu 12U.Ü00 mužů, a g. Grant napovídala
:
— sufller prý nepřišel; pozděj
^šak jsem slečnu tu zase tam sedět viděl, |
by tedy neměl míti nedostatek vujska.
se pan nápověda nechal pícce vy- j
Rebelskú pujuka v Evropě zase stou- snad
;
pla na 6G.
1najít!? Hudba byla dobrá a dosti hluč-1
ná pro sál, v němž divadlo se odbývalo. [
VBulTalo obávají se přepadeni od ka- '
nadských re bélů.
. Jednání první bylo dobře hráno, jen
by jsme byli rádi více ráznosti u někte
Vojsku ze státu Indiana a Illinois by rých pánů viděli.
lo propuštěno namnoze domu, aby na bhu
Proměny, jak myslím, má Sl. Lípa tři,
mohlo hlasovati; neboť sutirny tech mátu }a vůbec jeviště dělá jí čest. Pan Kokos,
nedovolily hiavováni pri armádě.
myslím bylo jméno) hrál svou roli hezky
Císař liiexirký mu prý už 8000 Iran- ।při prvním výstupu svém, a nejvíce mně
couzských, 6000 rakouských (resp. úes- padla
j
do očí kořaleční jeho sklenka z va
kých a 2000 belgických dobrovolníku.
।ku mu vyčnívající, neb tu představoval
Od našich armád žádné nové zprávy. * <v pravém smyslu slova darebu, jak také
Zlato mezi 235—2úO. Alnuho se \y-1 kus
i
ten se nazýval,
váli do cizozemska.
Na otázku jak se hlavní herec a herkyně jmenují, řekl přítel muj: Tu otáz
DOPIS Z ULTROir 31. Hj.
]ku lze ti jen proto prominout, že jsi jen
týden teprv mezi námi, neb každý ví, >e
Mnohuvážený příteli,
iF. P. a M. B. jsou první herci, proto Že
hlavní jole mají. Také jsem pózuStran těch uprchlíků v Cana- •vždy
1
že jistá dívka za Lípu (myslím) přidě, to jest «amý humbug. Když zaua-j loval
’
byla, a že krom jejího příliš mla
lo se draftovat v Michigan, utíkal liu. ■urojena
’
obličeje pro ženicha, dobre svou roli
do Uanady v hrůzně sile, lak żeby byl |dého
1
hnedle žádný nezůstal duma. Byl zuc: .uhrála. 1*. Ubruučkova dcera zasluhuje
pochvalu, za její přičinění a vůbec
tedy utvořen plán od Lincolnových na Jtaké
1
ní dvě jednání byly dohončich aby se natiskla pru v ulaní gm.*mftžem říci že
vernéra z Ummdy; a stalo se. V imci ’.ri
' dobře vyhraj., mimo svrchu zrniněbyly pak přilepeny veWmdsurn na ru ;■.lých malých chyb.
Třetí \ ink jednání vypadlo o něco hů
zieh, ale bez podpisu; mnohý bkucůsu
uleknul, a přišel zpátky; ale stan npr ře
‘ ; — ve výstupu, když svrchu zmíněný
(dívka) se svou nevěstou rozmlou
chlíci védeli, ze kazde provolaní musí r /.vnich
'
umlklo náhle vše, — jen běhání za
miti podpis, a jen se lomu sinali. Au- val,
'
glieko zajisté nejednalo by tak Špatou, .*.uvišlém sem a tam— tak že jsem se u
že tam — hojí: tu však opona po
aüy vyduvulu politických utečenou ciz.m [lekl
1
spadla a po dlouhém čekáni vymocnostem anebo jich upotřebilo ve juenáhhi
'
svém vojsku.
1 ’<el p. Kokos, — bylo však na nein po-i
Pane Jonáši, blíží sc nám den 8. li- ; zurovati ze chce Lipovou roli zároveň se 1
stopadu kdež ma muud americký ruz ''«von hniti — aneb snad pan poručník kni |
statků neb ekonom také nebyl víhuunuut, je»lli mamě válku jesle čiv n zucíih
'
ruky vesii aneb ne; ma-li se uuctumii .ni
■ navyklý — snad blízkost sklenky ve
ješte 4 bilioiix Uod. a dva miliony limu akti <»d hlavy způMibilo ten žertík.----Nepochy bujú ze bude zase Ab. Linuulo A
■ po tímto výstupu jsem nenašel mnoho
zvulen, nebuf tu zmilze boduky a taš- • vražení na divadle, neb se zdálo že her
karským hlasovanou vojska. Tu nau. ci
‘ by raén-j konec viděli mimo p. Kokosa
•Uciý do»ú dlouhé latinské řeči vedl. Tadokazuje stát luuiana. kdež vvhlu
OUU m. vojska, klen lam ani nepatii, .»é Lomím op -.aenout l ici že p. Sutfler
jeden pluk pennsylvunský volil nukuh > irkuy az pnt^ na. Jaí mluvil, a že se zdálo
krůt, auizsc jiuh kuupUd vakuuj-?u ; ’ akoby nuKdy »tw.uk.it medal — byl by
zdali uz vubh neb ne. Dočkali jsme ' .upuctij bne potřeboval více pozornosti.—
Lze však se nadití že piíštč i těmto
se smutných času za Abrahama
Zin
čen je čustečne habeas corpus, svubuu-, •hýbám buue vyhověno a protož přeje. Sl.
ný tisk a svobodna řeč; oben, byli Lípě i divadlu zdar! Váš přítel
Vlastenec.
zatýkáni, pusiláni do Furt
f
•, a
při zavřených dveřích souzení; umivu-i
Touha
řejný obnášel 4 biliony, začež zbohatla
Od K. Havlíčka.
z"iue zase na vdovy, sirotky a mrzáky.
Tam pod
Krkonoši,
Pul milionu lidu povražděno a dolar'
lam jest milá Cechu vlast;
sniž n na 3b ctu ceny’. Chudý úlov, k j
Tu má tuuba, to má radost,
jindy koupil kosili za půldenní výuclek,;
ted nu ní musí dělat dva dni; za duu-|
To má ncjlepši je slast!
Kýz jest mužná Um prijíti,
ní výdevk koupil ‘J liber kávy, nym
Ihd bych za to živubytí.
na to mud dulat tri dní. Jsou tu ze 1
lené časy 'greenback times).— Vojsko Rop. O! jak j i kiásná vlasti má,
Tys Cechu utuina.
nesmí čisti noviny opposicní; psaní su
—U—
nu postách >tviraji, u když si majitel j
Ještě jednou, dřív než umřu,
Btéžuje, řekne se mu že jsou to psam
Prahu chtěl bych vidéti;
podezřela, kuraż mohou sc zakonil«
Tam po moste přes Vltavu
otevřít. —* Pm boháče pri tom všem I
Tiše chtěl bych kráčeti !
arci není zle; nu vojnu koupi za sub«.'
O jak blaze by mně bylo
chuďasa, kterýž pru bvou manželku a
Jak by se mi ulehčilo.
dítky teleni svým musí koupit živobytí
od técb boháčů kteří domuzustunuu.— Rep. O jak krásná atd.
Vás věrný
(
Ještě jednou dřív než umru
K. V. Havlíček.
!
Cechy chtěl bych vidéti,
DOPIS Z FORT MORGAN, ALA.
}
1
Cc^ké zpěvy — českých dívek
Vážený p. Redaktoru,
Ještě jednou slyšeli!
V jednom dopise ve „SlAvii*
To bych verte se radoval
dočetl jsem se cosi o vojácích, což se te
To bych subé prozpěvoval
dy i mne samotného týká; rád bych to Rep. O jak krůsna atd.
mu panu dopisovateli několika řádky' od
pověděl. P. dopisovateli bylo líto, že je
Ještě jednou chtěl bych vidět
zastřelili, nechtíce jich vydatí občanskému
Tam v tom háji muzy chrám,
soudu. Za to já je chválím, nebo ubčnn
Kde se k lásce vine radost
ský soud nemá b vojáky co dělat. Žád
S muzy huvuřiti sám;
ný voják který zde už tři leta všecky
Blahu doba by to byla
svízele snáší, nenechá si od „coppurbuads*
O jak by mně ulehčila.
mnoho líbit. P. dopisov. by lépe udělal Kcp. O jak jsi krásná atd.
kdyby se chopil ručnice a šel nám pomoci
—0—
— chce-li ^líti svobodu, a ne za kamny
Ještě jednou dřív než umru
ležet; a jcs<li posední strana by au nu
Cechy vht'1 bych vidéti,
lépe líbila, tak už mA čhs aby jim prispel.
Jejich dědin, jejich hájů,
0 Lincolnovi prav/ pan d««p. žehu brzy
HÍuhul chtěl bych slyšeti;
pošlou dumu plotuvitiy štípat; to alu u
Tu byih verte se radoval,
tuze zmýlili pro jeho hlas ou pícce budu
To bych subé prozpěvoval:
zvolen, Lincoln nedrží Unii jako MťCiul Kcp. O j ik Jsi krušná vlasti má
lan, kterýž ac zvon tn inádou v dolm-uj po
Ijs Cechů otčina.
řádku utikával: Lincoln je tělem duší ou
Všem bratrům Cechoslovanúm věnuje
dán Unii, kteréž byl I y také kout c, kdy
Jan Karásek.
by na místo jeho vlády dostala s** druh <
Malá poáta.
strana. To je mínění mezí vojskem pa
nujicí, kteréžto jistě Masy své odevzdá F. Job. JávhimMál. Bydlí tam jistý p.
Eduard Valenta, č, 1018 Canal Sheet.
pro presidenta Lincolna.
Můžete ho vyhledali a on Vám podá
8 úctou,
A. Lukáíek.
zprń' u, zdali je tarn více Cechů.
V CINCINNATI 31. října 1864.
P, Váe. Líbal. Vbrzku je budememíti.
Vážená redakce SJAvie !
1 P. Jaktib Čížek- „8Mvie“ nepřetržitě se
Buďto tak laskav a propůjČte místo ve' Vám zasílala. O knihy se postaráme.
Vašem lutu této kritice o zdejším diva P. Kar. Blibý. Zašlete nám onu knibu
delním představení, odbývaném dne 30. f. a my Vám odešleme za ní peníze.
Quad bude též ku prospěchu našincům P. Jo». Zelenka. Knihy objednáme.
•loužiti jelikož dl« přísloví mi z chyb u-lI p. Jan ( áMek. Knížku jsme zaskli.
Číme; nebude tedy na škodu když někte Franti-ka llilkovnká. Slabikář zaslán,
ré malé chyby ve Vašem nestranném li 10. Ferdinand Dobrý. 8 radostí bych
atu ukázány budou. Obecenstvo mné dou uveřejnil, kdyby se to pro tisk hodilo;
fám nezazlí, protože můj úmysl jest jím avšak nelze tisknout! všechno, ooseneobá
poapM.
i ústné ftti.

po vlasti.

I

P. Jos. Racek. Přišly v mé nepřítomnosti, krásy její osoby a ducha.“ —
mezků a loňů klesli una¥Miim,Ml^^^|
a bylo na to pozapomenuto.
Kapitola 43.
býti zanccl/íni; potravy nebvlo^níď^M
P. Frant. Beneš. Nebylo nám známo,
Není zapotřebí popisovali, kterak uběh pe dvakrát telili na stádo
pod jakou adresou se má zasílati; nyní nul ostatek dne nového shledání se dáv
však bude docházeli k p. Kealovi. Do no ztracené sestry s bratrem, a kterak : sobili se masem Wingenumr byl doceS
pis Váš zdržel se 14 dní na cestě. —|I všichni vespolek si vypravovali o svém tzměněn; vždy byl sice laskavý, ale smrt
Kalendáře zašlém jak budou.
1 1 minulém Životě. Umírající Bojovný Orel 'jeho bratra a jetu nynější povinnosti, uPp. Rudinier^ký a J. Stary' v Cedar a nemocný Wingennnd však nebyli zapo . dělaly z něho napdnou dospělého muže.
Rapids. „Slavie“ posílá se Vám, dle ob menuti, a většina času byla zasvěcena I První byl vždy rdto na nohou a posledjednáni p. J. Renčína, a ostatními výti starostlivé péči o ně. Wingenund sice I ni ukládal se k o^očinku ; v noci pak
navštěvoval stráž/*
Upsarokové plnili
sky k p. J. Polákovi.
přišel zase úplně k sobě, ale Žádný ne • dobře podmínky^řáteLtví, až přišli k ř.
Příspěvky ku podpoře „Slávie.“
mohl zmírnit) truclilivost kteráž se byla v i Platte, kde mt/ splnili se poslední záP. Josef Jáchiinstál 50c. P. Václav mysli jeho rozhostila.
I Ivazky, což
k ur^gkaifjiosti stalo.
Moulik 1,25. Fr. Zeman 2 dot
Ani v následující noci, když namožení I
(PoK dování.)
přineslo spánku slábnoucímu náčelníku, I
(Pokračování.)
Obchod Fr. Přibyla v Racing i
neopustila jej Olitipa, leč mimo ní zůstala
Předplatitelé:
110 Main Str. převzal Jan MckL
Fil. Dvořák 180, V. Riegl 152, Jan Da při něm také Lita, kteráž nehýbala se a
Bližší oznámka v příštím čísle.
něk 154, Josef Píša 188, F. V. Červený místa svého u nohou jeho. Nechať byla
života Em.
161, Mat. Kroc 184, Č. K. Spolek 1G3, pozorována nebo ne, nechat dostala díků
Vác. Vorel 161, Frant. Muzik 176, Jos. nebo nedostala, nechať hladová nebo ne
(Pokračováni.)
Hynek 146, Jos. Javorský 163, Jos. Ra vyspalá, všechno jí bylo jedno; přece vždy
Po této operaci odvedl mne žalářník
vytrvala n toho, jejž byla dlouho tajně
cek 195. Jos. Frank 180, Vác.JIubel 180,
do arestu, tu bylo 8 lidí spustlého vze
Ant. Julus 8 výt 175, Jos. Svimberský milovala: láska její byla neznáma a tře zření, kteréžto mně, mohu říci, nelibé
149, Fr. Beneš 161, Frant. Hájek 155. ba opovrhována, nyní měla ztratiti nadě dojalo. Lidé ti na mne hleděli v prv
ji poslední, a protož nikdo v ležení necí
Pmirí z Evropy.
til bol takový, kterýž by se byl rovnal ním okamžení jaksi divně, ale brzy se
Následující listy od p. Kareše rozeslali zármutku nešťastné Lity.
zase oddali, jak se zdá svému předešlé
jsme poštou: Matěj HamzJ Helena, Jos.
Ráno se rozbřesklo v celé kráse, a dle mu rozmaru, ale něco hrubému. To si
Hynek Manitowoc, Jos.Tomšík Columbus, usnešení v předcházející poradě učiněné musí člověk nechat líbit, pomyslil jsem
Martin Novaček Solen. Fr. CinAder Da ho všechno mužstvo bylo svoláno, aby sto sobě, chce-li k dobrému svých krajanů
venport, Vojtěch Veselý Richmond, Frant jíce ve zbrani, uvítali Indiany z táboru něco prispětí, protože tu větším dílem
čunka a Martin Egenneier Iowa City. Jos.
Upsaroků, kteří měli sedostaviti. Koneč starostlivá vláda někdy neváhá, cos ta
Pazandak Forrestville, Fr. Dvořák Chica ně přišlo vyslanectví, čítající dvanáct mu kového pod svuu správu brati, a ▼ po
go, Karel Veselý Highland, Fr. Dvořák žů ; bylo jim předloženo maso, načež Re dobné společnosti uvádeti. Ale netrva
Cincinnati, Václav Kouba a Karel Von ginald uctil je předmětem, kterýž před lo to dlouho přišel zase žalárnik, vy
dreiš Chicago, Matěj Vopatek Helena, A. tím nikdy neochutnali, totiž slazenou ká vedl mne z této spanilé společnosti, a
Nejedlý Richmond, Vavřinec Scliönbaner vou, kteráž ve velké plechové nádobě me vedl mne o jedny dveře dále s těmito
Cedar Lake, Josef Kastel Detroit, Karel zd nimi kolovala. Potom začalo vyjedná slovy: nZde budou mezí pořádnějšími
Kopřiva Cedar Lake. Leží zde list pro vání o uzavření přátelského svazku, kte lidmi“; tu jsem vstoupil zase mezi jiné
Jos. Kyrlarha, o kterémž nevíme kde réž také k uspokojení obou stran se skon tovaryšstvo, a nastalo zase nové zevlo
se zdržuje.
váni — v odděleni tom dávalo jedinké
čilo.
W' Slov. Lípa v Xew Yorku od
K lyž cizinci odešli z ležení, nechal okno od půli zazděné, silnou železnou
bývala v neduli dne 23. října hlavní schůzku Bojovný Orel všechny kolem sebe shro mříží opatřené do žaláře potři bné svět
při kteréž úradníci pro budoucí půlletí vo- máždit), cítě že konec jeho se blíží. Den lo, z něhož uvězněným zakázáno jest
Íeníbyli. Tito jsou: Za předsedu Jan Pe- byl nad míru krásný a kryt stanů se od ven se dívati. Nacházela se tu pryčna
chan, místopředsedu Jog. Borovička, I. ta stranil, dle přání umírajícího, který ještě jakési nízké prkenné lešení k leženi,
jemník V’. Luština, II. tajemník A. Wild n jedenkráte chtěl zřítí zářiči slunce a cítí- na něm ležely slamníky a deky. Mezi
dvojími dveřmi, kterými každý arest
pokladník Jos.Kohout.— Váe.LeŠtinataj ti vánek horského větru.
Wingenund sdělil mu výmínky smlou opatřen jest, stála dřevěná nádoba, aTjfdť je’?^—Franta Kříž, švagr Jakunaž za záchod zavřeným lidem slouži
jCL ha Bulovce, pocházející z Vodňan. vy s Upsaroky, a pak nechal předvesti
la, a nacházela se mezi venkovskými
kraje Píseckého. Ptá se po num Jos. Vra bek čtyry zajaté Osagy, kterýmžto Bojovný dveřmi, které zavřené byly a mezi
Orel
však
na
místo
smrti
upálením
daroP. M. Oral, Le Seur Co. Minn.
ral život a svobodu. Nato ustanovil Win vnitřními a to otevřenými. Tento ne
w Panu K. V. Havlíčkovi
gen« nda za vůdce zbývajících Delawarůa řád se každé ráno a na večer odnáší.
jednateli „SLÁVIE4 v Detroit.
vyzýval jich k poslušnosti, přičemž vlo V žaláři nás bylo 8 osob; tut sobě mů
Račte krajanu našemu, jmenem žil jim na srdce aby neopouštěli Olitipu žete snadno pomyslili, jaký tu nesnesi
telný zápach býti musí. — Než však
až
bude bezpečna ve stanu bělochů.
J. 8. Plansker,. navrátiti peníze které Vám
Smrtelný zápas se blížil a náčelník ci- žalarník odešél, ptal se mne ještě, zdaž
doručil na tyto noviny : nechci aby svě
se chci sám stravo\ati, čemuž jsem při
domí dělalo mu výčitky Že dal kdy jedl tě to, rychle ohlédnul se kolem jakoby svědčil, a on odešel, ťo odejití žalář
ný cent na český Časopis. Dle náhledu někoho pohřešoval; Olitipa zaslechla jme
níka počalo rázné vyptávání od všech,
jeho nehodí se pro „učeného člověka“, aby no Lity s tíží vyslovené, a odběhnnucdo
jenž žalář ten obývají, ale nebylo mně
vybízel k účastenství v literatuře a vzdě druhé Části stanu, přivedla plačící dívku;
pu chuti první dobou v proud řeči a ni
lanosti národní. To ovšem je učení zbrus« náčelník ukázal na šňůru korálů kteréž mi se pustiti. Žid, který zde skrze hru
nové, dosud neslýchané! Není mi známo měl na sobě, a Olitipa sejmouc je, zavě
zatknut byl, převzal slovo, vypravoval
kdo pana P. nejdříve vybízel k odbírAní sila je kolem krku Lity; náčelník řekl:
se zvláštní samolibostí mně, Že tímto
novin; jA jsem to býti nemohl, poněvadž „Lita byla věrna OlitipČ a dobrá k Bo
nebylo mi povědomo, zdali jcLve čili ne. jovnému Oiiu; Veliký Duch jtudměfff.“— uvězněním náramnou škodu trpí, a že
tu již 8 dni vězí, a že se ho dosavádo
Také nevím kdo Jp byl, jenž jméno jeho Smrt se nyní blížila, a náčelníku sotva
žádný na nic neptal, jakoby nebyl nic.
dal napsati, Že se o noviny hlásil. Ná zbývalo tolik sily, aby každému z pří
Též jsem 83 z úst jeho dověděl, že me
rodovcům našim v Detroit bude to lépe tomných stisknul ruku. Král Hrůzy nai
zi sebou máme Lupeckého, an dvacet
známo nežli mně. Avšak nepřeju si, aby to učinil konec životu jeho.
níky dělá, ale jak jsem viděl, nemuse
lidé v přítomnosti mé dávali se zapisovat
Kapitula 44.
la mu práce tuze od ruky jiti, neb byl
a hráli si na národovec, když však místo
Lebko se dá mysliti jaká trúchlivosť náramně hubený; třetí náš kolega byl
opustím, noviny zastavovali. Takové je rozhostila sc v táboru po smrti Bojovné
holič, a vydával se za ranhojiče, amudnání nehodno je muže, nercili národov-, ho Orla. Všem stal se drahým pro svou
sel na krami leky v chůzi tuze dopadat,
cc, a jestli jsem myslil že toho pan P. přímost a velikomyslnost, všichni jej cti
protože už žádné neměl; čtvrtý byl zanení schopen, to jej nemusí mrzeti. Ale li pru jeho chrabrost Bojovníci jeho byli
hradnický tovaryš, od svého laskavého
spoň moudří lidé nikdy nezlořečí tomu, sice tuze, hrdi, aby pláčem sobě ulevili,1
j pána to Rakušana, zahradníka císařskékdo o nich dobře myslí. Když noviny ale duch jejich zdál se býti zničen a žid ।
i ho na pražském hradě do vězeni dán
nechtěl, měl míti tolik kuráže, aby mi to né těšeni nepůsobilo dojmu.
■ pro několik ztracených květin v ceně 2
řekl, tnaje k tomu hojné příležitosti. O
„Ehtone,“ pravil Reginald k příteli zl. stí.; pátý byl sprostý Žid, obviněn
peníze jeho nedbám; neboť ačkoli jsou svému, „zdá se mi, Čím dříve opustíme
z loupeže na silnici, měl povinnost vy
peníze také důležitou věcí chci-li noviny toto múto tím lépe; optejme se Wingenášet tu škaredou nádobu mezi dveřmi
vydávAti, přece nejsou mým jediným úče nunda na jaký spůsob přeje si odbývali
člověčím neřádem; Šestý byl sedlák blí
lem, jakž by pnnn P. sdělili mohli mno pohřeb náčelníka.' Mladík stál nedaleko, že Prahy, jenž všechny neřády spanzí z pánů odběratedů „SMwg“, kteří ji a když tnu to sdělili, shledali ku svému
štilého života znal, ostatně zcela nevě
dostávají bezplatně, což vždy milonld u- překvapení, že byl na to úplně připraven'.
domý aspustlý jako mnohý pražský sy
řinim, když vím že jim na novinách zá rAno musí se to stati dnes,“ pravil; „ale
náček byl; on tu vězel skrze společné
leží, avšak jsou v nepříznivých okolnostech. dříve vyplňme ješté rozkaz jeho ohledně
partiky, jež ve fabrice s dohlížiteli fa
zajatých Osugů.“
brickými tropil, ale k ničemu se nepřiBrzy svoláni byli všichni bojovníci před ' znával, neb k tomu odhodlán byl, ra'Ś5
Anna Brnbenrová
íEtanem, zajatí přivedeni, sprošténi vazeb,]I ději půl druhého ruku ve vězení strá
a tak»* celá zásoba potravy se přinesla; vili, a bití se podrobit, než se k Čemu
4^
V Praze zkoušená babička
Wingenund napotom takto k nim mluvil: přiznat; sedmý byl starý Šedivý muž,
j
odporoučí so Českým paničkám
| „Osagwé, je vám známo, že Bojovný 0zámožný měšťan zvenku pro nezákon
svou lOietou praktickou zkušenorel, prominuv vaše zlé činy, daroval vám né srozumění 8 úředníkem; osmý jsem
sli co pomocnice při pôrodu v
život— my vážíme si přání náčelníka svého, byl já, kteréhož nebudu popisovat, an
*
New Yorku
p a nepošlém tás pryč » práznýma ruka \ ám již bez tuho drobet známý jest.
* _
6tá ulice mezi Avenue A & R
ma.“ Na to kázal každému z nich dáťí
První večer mého uvězněni na rad
masa, jednu pušku, trochu prachu a mlž. nici jsem smnohodůstojným panem Ži
éíslo 153.
y(155)
Když rozkaz byl vyplněn, pokračoval dem a zúmo/.nýin venkovským měšťa
-.818.- «80S\ Wingenund, „Jestli Onagovú sc bojí, sa nem u žalářníka v čisté světnici veče
ipin nnstuupíti zpátečnoii cestu, nmhou jiti řel, a tu jsem se 8 čistým a nezkaže
„Šmirgál”
i i-společné s Delawary; nemůžeme nazýva- ným vzduchu velmi příjemně cítil, k
ti je bratry, tilu nikdo jim neublíží.“
čemuž se ješt<5 dobrá a outrpná tvář
Nížepsaný oznamuje CechoslovaNejvětší mezi Usagy odpovídal, „Osa- Češky žalářnice připojila, jejíž navrhnu
*
nům žesi zařídil lioftíinec
.♦ govi' se nebojí — půjdou sami — nechtě tím mne žalářník du druhé lepší spo
5
u „Bílého Lva“
c li ani jednu noc býti při ohních Dulawa- lečnosti, jak jsem již napřed pozname
rů. Wingenund je mladý náčelník a De- nal, převedl. Od této doby jsem vždy
J
Číslo 133 Essex Str. v N. Yorku.
lawarovú nemusí so hanbit! jeho jmen»» sc těžíval na snídaní, oběd a večeři ja
Každou neděli Concert provozoI
ván českými hudebníky ! Každé
| vyslovili; ruka jeho jc štědrá, avšak je ko nerozumn«’' děcko, neboť v těch do
pondělí taneční zábava! Nápoj a 9 zbarvena krví našeho náčelníka: Osagové bách jsem byl žalářního zhnilého pu
mu děkují ale nemohou Delawary nazý chu zbaven a viděl jsem zase vůkol se
«
jídla jsuu nejh-pšiho druhu.
♦
vali bratry. Nezbývá nic coby ještě ře
S úctou JohťíVozáb j* kli, a nežli přijde noc, bndou «laicko na be volné lidi, kteří se svou vlastní vůlí
spravovali, a ne jako já cizému pořád
zpáteční cešlv. Potom odcházeli Osagovu, ku v porubu daný. V novoměstské rad
auto druzí micky za nimi hleděli až zmi nici jsem počal nahlížeti, že se mně má
zeli za skalami.
věc so vším hejlem asi tri neděle proMITIPA.
„Pyšni, nevděční darebáci,“ brumlal túbnuuti míUc.
Baptist; „já bych jo vypráskal z leženi
Prvním časem mnou od přátel vzká
Román od Cli. A. M.
icmeny a nechal odejit s pražnýma ruka zaná pozdravení a doptávání, jak bb
Překlad z nnišliéiny pro „Slávil.“ ma.“
mám, zdaz jsem zdrav a nejsem zar
[Pokračování.]
Několik mužů napotom vykopalo krob moucen, velíce pohnula, an mne jejich
„Dobře pamatuji,“ zvolal Reginald: pro mrtvolu Bojovného Orla; zapadající účastenství tak milé bylo, a jsem jim
„kterak pohřešil jsem malou družku svou slunce právě posledními paprsky osvětlo ani to ricti nemohl, ani jím zato ruku
v dětských letech! A kterak každá zmín valo vrcholy hor, když všichni se shro stisknouti. Hned první dni někdo přika o tom strašném neštěstí, které našeho máždili, aby poslední službu prokázali zc ned do kanceláře k mé potřebrt peníze,
nejbližšího souseda a přítele potkalo, byla «nidému náčelníku; žádný nescházel při a já neveda kdo, i jidlaapomKky 8em
zapovězena v naší rodině! Soha i v po tomto truchlivém obřadu.
od známých přinášená byla, ano i jed
zdějších letech mluvil jsem o tom s El
Druhého dno nastoupili cestu svou k do na důstojná paní, kterouž já ani ne
stonem, vida Že se ho to bolestné dotýká. movu, Wingenund v Čele, provázen Be znám, poslala mladého muže k žalářní
Nyní rozumím tomu zmatenému pohledu šou a jedním průvodcem Upsaroků. Ko ku, by hledel se se mnou u něho sejiti
při prvním «hledání se • ní, a když, po ně s nákladem šli uprostřed, a Elston s í a pak aby jí pověděl, co dělám, zdář
prvé mluvil j»em kní o Moosbanne. Kte Regmaldem končili tab.
.se netrápím, a nebo do čista nemocen
rak j»em byl nalepen pro vločko, vyjma
Několik dni uběhlo dobrt. Ovšem hor- * nejsem. I stalo se, že někteiý d«a

Zc

’

Arnolda

^^^MEFvv jsem měl. ' Návštěvy ty
v kanceláři u správce před o^Hn úředníku, a hovor nesměl jinák!
Kž hlasitě veden býti.
i
"Třetího dne mého uvěznění v radnici |
dověděl jsem se, že má věcjest ku kri- i
minálu od policie poukázána, odkudž
ale jednohlasně odmrštěná, na politicko
vyšetřováni přešla, což cukrovému pá
nu Štěpánu po chuti nebylo, neboť by
mne byl rád viděl v pazourech krimi
nálních, a než přenesení to vykonáno
bylo, uběhlo 8 dní, tu jsem byl pak od
rady k výslechu zavolán, při kterémž
jsem jedině doložil, že to,cojsem n policie
projevil, také tuto za pravé udávám, k če
muž jsem ještě něco málo dodal, a proto
kol byl jako skončen. V několika dnech
na to mě zase tři nepatrné otázky předlože
né byly od téhož rady »ujištěním,'ženej
déleještě jeden týden má věc trvati bude,
a pak že je vše skončeno. Ale najednou
zavál od shůry prudký vítr, a tu teprv na
stal pro mě tuhý výslech, a otázky řlv až
do těch nejmonších podrobností — Ptán
jsem byl, zdaž jsem sám věc vypracoval,
jak jsem na tu myšlenku přišel, kde a kdo
přítomen byl, a zdažjsem rukopis sám psal,
kdo jej opisoval, že jsem dal rukopis jiné
mu na Čisto přepsat, bych jen zemské ří
zení přelstil,apročjsem tedy dával přepi
sovat? Na to jsem dal za odpoved, Že k
hovoru proti Jesuitům v kaimnč, jak se mě
zdá čtení všeobecných novin zavdalo pří
činu, kdež jsem se u velikém počtu zná
mých i neznámých v proudu všeobecného
rokování vyjádřil, že nevím, zdaž hlas nu
tomto místě proti Jesuitům pronesený, také
hlas všeobecný jest, o čemž všestranně
tvrzeno bylo, že to hlas obecný, načež jsem
zasejá prohodil, že by se nejlepšiho pře
svědčeni vytisknutí nějaké řeči vlastnosti
Jesuitův sobě obsahující nabýtidalo,když
by mezí lid přišla, k Čemuž všichni přítom
ní přisvědčili, a mě také nabídli, bych cos
podobného sám vypracoval, tisknout! dal.
ajimtosdělil;isvoliljsemktomu, a hned
jsem je také spravil, žc příští neděli věc ti
sknuta, a že každému volno bude, sobě to
lik výtisků ku své potřebě vžiti, jak se jim
líbit bude,— dále jsem odpověděl: že jsem
jedině sám řeč tu, ana zcela nepatrná jest,
a žádných zvláštních vědomosti na sobě
nemá, vzdělal, a dříve než jsem ji do tisku
podal, dal jsem rukopis jinému, jenž zře
telně a pěkně píše, přepsat, protože měoboje se nedostává, a sázeči zřetelné písmo
práci usnadňuje, kdybych aje byl chtěl tím
cizým k tisku podaným písmem zemské ří
zeni přelstít, byl bych té lsti použil, a se
hnea v první době k rukopisu cizí rukou
psanému nepřihlásil, také se mi žádná pří
čina neukázala, proč bych od své z^' klé
přímosti ustoupil, an jsem beztoho žádnou
povinnost neměl se po eensuře ptátí, proto
že to je od zákona jen tiskárnám uloženo.
Nato následovala otázka, jakým písmem
jsem řeč p^l, zdaž latinkou neb švábu
chem a jak vůbec psávám. Odpovědi
Švabachem jsem řeč psal, jakpovždy v obyčeii mám, ajen tenkráte Češtinu psávám
latinitou,kdyžkČeehůmv;yšší vzdělanosti
piiu.—Otázka tato čelila^ tomu cíli, bych
ae zamotal pravdivým udáním, totiž že psá
vám Češtinu latinkou. Z toho by bylo na
stalo obviněni, že jsem švabachem v tom
úmyslu dal řeč tisknouti, bvch tou samou
u sprostého lidu, jenž ještě latinkou nečte,
cenovou ideon vystoupil, a jej tíin proti
Jesuitům teprv vzdělal. — Dá'e mě bylo
namítáno, že jsem měl úmysl, eo reformá
tor vyvstali, a lid poučovati, tomu jsem upíral těmi slovy: Co reformátorjsem ni
kdy nechtěl vystoupili, nebylo toho také
třeba, nebof tím samým přesvědčením by
lo měšťanstvo proniknulo eo já, když mč
již před výtiskem té řeči požádalo o zhoto
vení adresy na vládu. Jájiného tím docí
lit! nechtěl, než abych se dověděl, zdaliž
nelibost proti Jesuitům jest všeobecná,
marným spisem vládu neobtěžoval, a že
jsem nató cestě nejspíše nejrychleji té vě
domosti nabýti mohl, tut jsem sepsaní řeči
té. předevzal a pomoci té samé se také úplně o všeobecně nenávisti proti Jesuitům
v Praze přesvědčil, načež jsem též, jak je
viděti ze spisu, jejž jsem z vlastni libosti
policii do rukou podal, adresu proti Jesui
tům hned opisovali dal, kdybych ale byl
chtěl reformatorem býti, i byl bych musel
řeč v jazyku německém sepsati, proto že,
jak z denních události patrné vysvitá, Něm
ci snaženi Jesuitů posudneznaji. 'tutby
bylo stanovisko novými myšlenkami vy
stoupit!, ne ale u Cechů, kteří již jak zná
mo v cizichjournalich své náhledy 4 nepří
znivé smýílení asi před měsícem proti Je
suitům dosti zřetelně pronesli, a při tom
dosadili, že měštanstvo pražské hodlá ku
vládě prosbu proti Jesuitům podati,byjim
do království Českého žádného přístupu
dáno nebylo.
(Pokračování.)

Jak dělat peníze!
Kdo chce zachovat peníze, ať kupuje zboží u

B. F. HOWLAND
CEDAR RAPIDS, IOWA
kdcžmolno doaUti všecky věci Hrdlnřeké
a řemenáňké, řebla ohlávky, kšíry, po
dolky a jiné nářadí do .táje vše hotové
kůže a víechny potžebno.ti ševeov.ké jakož
i hotové levcovaké zboží. Vše ■« prodává
vn^lavnějií ceně, o 25 procentlaciněji než
jinde. Kupuji co tam za hotové kůže váeho
draho, a platí., cena nejvyllí, jakož i za di
vokou zvěř, slepice, koroptve atd.
Krajané naší budouochotně obslouženi če
ským prodavačem Václavem Doležalem.
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České obchody

Frant. Brodský

v KEWAUNEE

Český přeplavní jednatel v
New Yorku
mlporuČnjo se všem krajanům ku
vyhotovení přeplavních listu par
ních i plachetních lodí mezi Evropou a Amerikou za uejlevuější
cenu. TÍ, kteří přátelům a zná
mým cestu po železnici do zápa
du vyplatit! obmýšlí, budou nejlep
sí výhodu míti, když šiji u výšeímenovaného zjednají.
W Dopisy zasílají se pod nad
pisem : Frant Brodský. ( ast Ir
Garden. New York City.
Obydlí: Č. «5 Norfolk Str. (1 fH

j

Rindskopf & bratr

j
’ť
O
J,

obchodníci ▼
čistých vínech a lihovinách
bourbon, žitná, monongahela, kořalky. tříbitele lepšího druhu kořalky.J
číslo 31 East Water Street
Milwaukee, Wie.
Odporoučí se našim českým obchodníkům.
(147)

7
=
J
7

f

Antonín Šeda

b?

^^uvádí Čeehoalovanům v Chicagu
sF* na venkově vznámost, že mádobře>k<
|
i^jzrizený krám kožešnirký vCa-J^
j
O 1911 nal nl. mezi Harrison a Van Buren
t
Stret, číslo 292
J ^^na
klobouky, Čepice, rukavice, Pro*J?
ženštiny kráglc, štuci, borety atd.
7 V« Tedy odporoučí se všem vlasten-jh<
i í^cůmabyjej v paměti zachovali.
L SS
S-§-8-8-§-§§
J"

Edvard Wilkošesky,

0—0—0—1)—0 —o--o—o—< >- o—o—o cis, 229 luikc Street, v I. poschodí-

ohlašují českoslovanskému obecenstvu v
Chicagu svtij sklad zrcadel a rámcu
k obrazům v č* I(MJ, Madison Street.
Dílna jest v č. 121 —127 Dearborn Str.
obchodník v čínském skle, v bílém porcelá
Všecky zakázky seen nej rychleji obstarají.
novém, v kamenném a hliněném nádobí »Staré rámy se znovu pozlacují. TčŠíse Že
víeho druhu, vyzývá své krajany zvláštěale Čechovéjakožto pobratrcnci slovanští budou
Pro přistěhovalce.
české panicky a nevěsty
jim věnovali přízeň svou. P.O. Box3943
by neopomenuly podívati se do jeho krámu
až budou chtíti domácí nádobí koupiti. Míst
FRANTA SEYK, krejčí,
odporoučí svůj hostinec u „Freifthuctz- drží krám na klobouky, Čepice, rukavice, nost: Division Street naproti zelonářHalk, číslo 30. Greenwich Street. šály, košile, šaty a látky (promužské.) skému trhu mezi .Market a LaM NN ater Street, MILW AVKEE, Wk (134) v CHICAGO........................ ILLINOIS.
— NEW YORK
všem přistěhovalcům českým do Now Yorku
JOSEF VALENTA
F. A. KŁI».
přijíždějícím. Jest nedaleko „Castle Gar koře.nářský a střižný, obuvní a železnícký
Mým Spolu-kraiaiiiini! Číslo
7.
NVest Randolph Street
denu, kdež se z lodí na zem vystupuje.
obchod.
tevřel jsem veliký krám střižného a
— u mostu. —
Strava denně za osobu 1 dollar.
módního zboží v mostě Milwau
Týhodně
Gregor
Pavlík
kee, a zvu tímto uctivě všechny krajany
Jednotlivá jídla
•entú
ftczuický krám a obchod v dobytku.
Novák
i» ŕ aby :nne navštívili a o dokonalosti
ve tvrdých penězích.
skladu mého jakož i nízkých cenách se
FRANTA CÍHÁÔEK
• islo KM) Milwaukee Avenue
přesvědčili. Tři čeští prodavači jsou
Český hostinec v N. Yorku
Salon s kulečníkem
povždy hotovi, kupcům našim největší po
Chicago,
Illinois.
číslo *4311, čtvrtá ulice mezi Avenue A. B.
zornosti vénovati. L. TEWELES
Oznamuje tímto přestěhování svého krámu
— Držitel
Went Water Street
ze 1 17 do ris. 100 Mil. ,4 v. kde jnko dříve
kovář,
Naproti 2. Ward Bank. Milwaukee M in
velkou zásobo železného. p!rt l iHílio n
JOSEF OSOBA. hotovíte) vozů, pluhů, saní; — spravuje
jiného zboží i kamen <lrž< ti bude. M?
všechno hospodářské náčiní.
Každý Cech několikrát týdně vyjde si na
též rakousk*’ kosy ; ty samé jsou dělané v
sklenici piva, a hostince české zajisté mají
patentované Hici Hiroje. *»3! nejlepších českých, rakouských a štýrských
MARTIN
právo očekávali, aby dali jim našinci před
továrnách. Za 1,00 dolar zasílají se i navěnost před německými, tím více, an jich Um
kovář.
nok, a v tuctách sc zmírní cena o mnoho.
-‘píše lepší obsluha a lepší nápoj očekává.
MATĚJ VOTAVA
Zakázkové* díla rp dobře a lacino
obuvník.
zhotovují. Neopomeňte tedy Mil.Al. č.IW

Čínské sklo aporcelůn
Josef Duchoslav

Velký Hostinec
Wisconsin House
Majitel Várslav Pohl
má vždy 20 postelí uchystaných pro cestova
tele ; chutná jídla jsou v každý čas pohotově.
Maštalna IO párů kaní stojí k službám cestovatrlům.

Christian Disch

Český hostinec

O

Josef

Jiří Waninger

Planer & Kayser,

PIVOŇKA

Nový vynález!!

Jan Klotc

Patent A. Hubáčka. držitele českého ho
stince v New Norku (vulgo „Fořtův ho
stinec" Číslo 35, pátá ulice.
Nápoj. jenž rozličné neduhy, zvinuté puk
žloutenku uzdravuje, a při tont tak prijem
ný Že není medicíny která by se mu vyrov
nala! Sloučení jeho jest síce jednoduché
ale ženialní’ Žádný neměl by opomenout)
p. Hubáčkův hostinec v Neu Yorku na
vštívit! a tento výdatný lék okusiti.
Mimo to pivo, doutníky a chutná jídla
vždy jsou pohotové.
í1 H

truhlář a hrnčíř.

jgp Do Chicago.
000=30.-000
O No. 80.
Wells Str. O
o KAREL A. KÁIHŠ O
O Česká Knvárua & O
X
» ■> '"'“H’“ »
X
Q

po česku strojená jídla
třikráte denně.

000=80.= 000

Český hostinec

JOHN BECK

Frant. Pivrnec
zhotovnje všeho druhu vozy, saně, pluhy a
řezačky, Správky se obstarají hned za nejGenerální agenslvi pro státy Wisconsin
levučjšícenu; za dokonalost práce ručí se
Iowa, Minnesota a Michigan ,v .Milwau
úplně.
(130)
kee ví*. 209 East Water Street.
VÁCSLAV PAVLÍK
Nadzmíněný výsadní šicí stroj zahrnuje
řezník.
v sobé všecky nejlepší a nejužiteénějši vy
nálezy nového času ostatních šicích strojů.
Obzvláštnízasluhuje přednost, že priprúci
Držitel Salonu a likerek.
nedělá žádný hřmot, kterážto nepříjemnost
při všech ostatuích mašinách jest nemilá.—
Vynálezce p. L. PLANER rozený Pra
licznik a obchodník v dobytkn.
žák stojí se svou velkodílnou na stejném
stupni se Singer & (’emp. Wheeler a Wilson
etc. Cena jest dle velikosti od doll. 47—75
Hotovíte! všeho druhu mužských oděvů. a veliká mašina na kůži doll. 90. Na objed
nání z jiných míst, jsou stroje tyto dobře opatrcné rozesílány a za jich dobrotu ručí se
jeden
rok; kdyby se v tom čase něco pokazi
Majitel koželnhovny, kupuje čerstvé i suché
lo, bude bezplatně nahraženo. Stran koupi
kůže, kúru, a odporoučí vydělané kupcům.
obrať se na generálního agenta pod adresou :
R. ReirliiiiHii
Milwaukee, Wis.
prodává léky (medicíny), oleje, barvy a bar KS* p- R- Reichman má též vždy zásobu
vířské potreby, střižné zboží, koření, kávu, moderních šatů pro chlapce rozmanité velko
cukr, železné zboží, hospodářské nástroje, sti na sklade.
nejlepší druhy hot a ztřevíců na zakázku dčlaných, zahradní» polní semena. Školní a
kapesní nožeatd., hodiny, klenoty; klobou
ky» čepíce, lampy a oleje. Papír k lepení, *** hodináři a klenotníci Ä
.sklenárske zboží. Papír ku psaní, pera atd.
92 South Wells Street
Patentované léky, voňavky, ševcovské nára
Pfil mezi Washington & Randia potrebnosti.
^4
dolph Street.
£ CHICAGO, ILLINOIS.

KABEL DEDA

Vácslav Veselý
M. VÍT

HNTKXC STEPÁN

Mašek & Stránský

Weinberg & Hefner

u „Zlaté hvězdy“ Canal Sir. r. 43).
o% Chicago, Ills.
Nynější držitel: .... Joscí Kovanda
Všem mým krajanům ä ctěnému obecen
stvu vůbec uvádím v známost, že jsem převzal
truto hostinec od Fr. Vilíma. Žádám zdvo
řile, aby ctěné obecenstvo české poctilo mé
&
častou návštěvou. Dobré nápoje, jídla o
všeckajináobčerstvení se s ochotnou úsbiž- roh Lake a EIIíh Sír.
Velká zásoba nového zboží,
Prodávají strižné a korenářské zboží, že
nosti každému dle přání podávají.
(116
všechny správky so rychle
lezné* a všechny jiné druhy zboží, které se o
m vyhotoví. Nezapomeňte č.
0—0—0—0—0 -0 0—0—0 — 0—0—0 byčojně ve venkovských krámech nalézají.
Platí největší cenu za Šindel, sruby (tajsy)
bidla, (posty), kůru atd. atd. v hotových nebo
J
Goldsmith
I
obchodník ve střižném zboží
9 ve zboží. — MěM^ké a okresní poukázky
o čí». 2S5. South Clark Street t [TowtKW<HintyOrderj)iekupujía prodávají X- \ové oziiániky. Pro Cliirn«»
Kewaunee v září 1864.
Nížepsaný uvádí v známost veškerým
I
Chieago, Ills.
Slovanům v Chicago, že zařídil novou
I
Odporučuje se ctenému českému
p

Slauson, Allen

Phillip

Co.

ŕ

O' obecenstvu Že ručí za dobrotu i “
I jistotu jeho.
118m2
I
ľ
o—o—0 -0—0—O—O 70 -0—0—0;

Dobré Laciné Pozemky

KHMI akrů po 1.50 akr
2000
„
„
2,00
„
40IM)
„
„
3,00
„
3000
„
„
4,00
„
245. «Äs
2IMMI
„
„
5,00
„
l(MH)
„
„
8,00
„
Van Buren A Market Str Chicago, 111.
ložící v okresu Kewaunoo státu Wiscon
Nížepsanýzve všecky své krajany by jej
sin. V Kewaunee County jest usazen
neopomenuli při každé příležitosti navštíviti.
velký počet podnikavých, a zámožných
Stravníci, cestující i navstévovatelé obdrží
( e<hú, kteří srdečné přivítají krajany
vždy chutné pokrmy a ncjlepší nápoje, k to«
své kteří so nově mezi nimi usadí.
mu rádnou a příjemnou obsluhu. .Mimo to
Část jmenovaných pozemků jestvlastdává se lunch každé dopoledne.
Pročež
nictvím nížepsauého a část jest mu svě
se vší úctou zve
(146 řena k prodeji od majitelů, kteří vmínebydlí.
245.
245. stéMnohé
z nich patři k nejpěknřjHim
pozemkům ve Hiátu a mohou zakou
peny býti od skutočných osadníků spla
cením jisté části peněz hned a zbytku
v určitých lhůtách.
bchodník v skleněném a čínském zbo
Obratle sek panu: Edward Decker
ží, nářadí všeho druhu, hraček, záclon
v
a papíru, odporučuje se svým krajanům vKeewaunce Win., clerk okresního
Chicago a okolí, v malém i ve velkém, výboru, právnik, jednatel pojišťovacích
.36 Went Randolph Mr. Clikago III. jednot proti ohni, vodnim pohromám a
pro život, penčžnik, veřejný notář a ad
vokát.
Obstarává všechny záležitosti po
zemků, podává výtahy z kněh, platí
zkuArný lékař a ranhojič
dnně za nepřítomné atd. atd. atd. (130
na rohu 5 ulice Racine, Wh.

245.

t«?.

Adolph B. Chládek.

a

Ueskoii Hospodu
n«<Weko rohu od bývalé Slovanské Síně nn
Cannl ulici mezi Van Buren a Harrison
Sír. Každého .Slovana zve k časté návštěvě
k službám ochotný
Jan Borecký.

Jan ťraus a Vik.

moučný obchod od V. Lhotky a odporu
čují se našincům zvláště, by jich navštíviti
neopomenuli. Dobrým správným zbožím a
prijemnou obsluhou doufajisi přízeň obecen
stva získati a kladou úplnou naději ve své
krajany, že zajisté dřívek nim nožkám jinde
se obrátí.
(146

František Kann

Dr. C. Müller

A K. J

Střížní a stravní obcliou
134. 134.
134.
na lilnvni iilii’i

RACIAL. AA is.

Roggenbauer&Fixen
My si dovoliyemcelému českému obecen
stvu uctivě oznámiti že všeho druhu střiž
né zboží, koření, kamenné nádubi
dřevěné věci, kose atd., mouku, ká
vu, cukr, sladidlo jakož i obchod v
tabáku a doutníkách vedeme a snaží
me se aby všecky* domácí potřebí co nej
levněji u nás upatřiti si mohli.
(1^7)

Český hostinec

v Detroit, Mích.
Nížepsnní uvádějí svým krajanům v mí
stě jakož i cestujícímu obecenstvu v zná
most Že otevřeli hostinec pod názvem:

Mu.r

ŕ'lŕíve Walto s Hnilej na rohu
RI SSEL a MOVLLET.
Jich stáhni snahou bude, obsloužili ho
sté svých a cestujících našinců dobrými
jídlv, výborným ležákem, vínem a jinými
liliovými nápoji.
Se vší úctou
129.
Sedlák a bratr.

J. G. GGNB0E,
Main Street, číslo 100.
Racine, Mis.

Obchodník v oceli, železe rozličného 4«
ležného nádobí, zúnicích řetězící. hřebíkách
w* Moučný obchod v Chicagu. rolnickém nářadí, potřeb k stavění a vůbei
Tímto se váženému obecenstvu českému ve všem, což do tohoto druhu náleží.
vChicagoznámo činí že převzali nížvpsaní
Přitom mají našincové tu vý hodu, že Če
Petrtil chem řádně obslouženi hnilou odč.34.

uctivě zve všechny Cochoslovany v (’In
cagu aby poctili jej hojnou návštěvou v
krámu zřízeném v Cannl Sir. na ruhu
Der oven Street.
Zavazuje se ku spokojenosti posloužit!
jim vwenii druhy zboží krámského,
obzvláště pak nejlcpšími druhy mouky,
v kterémžto ohledu dobyl ai jíž zaslouže
Odporučuje se našim krajanům co lé.
v Cedar Rapide, Iowa
Pozor! S. B. Steers vRacině,Main né Čestné pověsti.
kał
svědomitý
a
spolehlivý
při
neduzích
na hlavni ulici
Street, piati 5 etů ve zboÄ a 4 eenty
8 úctou ke všem vlastencům
PSJdto jodankaždýl
Přijďte víiehnif každého spůiobu.
v penězích za hadry!
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Franta Kaun.

Učitelé: * FraatUek Koŕíiek

zhotovitel a obchodník obuvntckv,
blížeI N3ON-HALLI Č.52. Da€Uie,NN
Odponičuje obecenstvu našemu mlj
obuvní sklad hotového ’zboží; zakázkám
se rychle vyhovuje. Za trvanlivost ručí
pročež očekává hojnou návštěvu.

MalOor Káral Joaái.

