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byli la totil námitky Svornosti

byly pouzu zástěrkou skutečného

odporu proti myšlénce podobné
I)okai toho podává Svornost v

írivoinlm cynickém článku pod
názvem "Národní žebráci" který
končí:

"V Prazo studenti vytloukli ně-

kolik oken a vláda poslala na ně

vojsko Col abychom nastavili ho
nem národní pytel a sbírali kamení

kterél bychom jim tam poslali
kdyby se Jíra ho nedostávalo? Vneb

abychom zaiolili národní ještě jcd
nu ligu vedle všech téch stávajících
s předsedou tajemníkem a poklad-
níkem h tajnými znameními a

hesly aby se do ní nedostal Žádný

Vonpallček a ta liga by žebrala po
celé zemi národním ofáborovaným
pytlem na prach kule a granáty
na pušky a děla na šavle a kosy
pro národní vojsko které by se

mohlo postaviti Ilakušákfím vy-

hnali je z Čech azaložiti tam repu-
bliku h presidentem Iliegrcm v čele
svém Což to Ajryši také nedělali?
Neměli bychom jejich krásného
vlasteneckého příkladu následovati?
Kolik tisíc tisíců sebrali Ajriši na
revoluci Irska proti Anglii — a my

pořád nic Není to hanba?
Nuže k činu sbírejmo už l Proč

ty národní časopisy nevystrkkjí
ještě národní pytel na ligu pro re-

voluci v Čechách? Ať se nestarají
že by se nenalezl dobrý předseda
dobrý tajemník a dobrý pokladník
To by byly Časy Aby so tak se-

bralo sto tisío dolaru naverbovalo

by za zbytek z toho co by páni
projezdili a projedli man-

del chrabrých vojáku — teď kde
není práce bylo by to laciné —

koupili by se jim sporný portupé
prach a broky vlastenecké dámy by
-- o ještě zvlášť složily na pěkné
óuocholy na klobouky na pěkné
cigaršpičky dontníkáři by se ože-bra- li

o pár dobrých cigár pro ně

a hajly s nimi do drahé vlasti aby
ji vytrhli t rukou nepřátel Jak
by se Uakušáci lekli ! Jak by je
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korpuracf Jenl vtdor protcnt5
iiokratickýcb a íidontí aby ko

iinl t&kon federální proti truNl&m
Sprov&dčo a trusty ničil jeňtřt u

[ té ani prutem nelinul Ano

Viokratický World v New Yorku
o

psal:
jfXikteff lidé praví le pan 01nty
f é at laHlouií dftvřry monopolů
iraci a truutfi jel jej podporo- -

aby dostal úřad generálního
ka Jaký druh podivného

fiel být "gejmku" jenž nepří-Itákon- a

proti truotum povolal
kového úřadu ?"

f Mi lid pomyslí až uvidí le
)íku trustů jent svřřena práce

I noú truHtfim vstoupil před

Jun Karel komul jtraUký

1%-r- a jen! rothodovati maje o

íynŽnouti korporace na úkor

poctén byl nominací o níž so neu-cház-

aniž nevyhledával pro úřad
komisaře pojišťovacího
1'oriévač ale stát tento jest též

silné republikánský nebyl zvolen
ale vzdor tomu bylo mu útěchou
vědomí že jeho kraj a ni věrně při
ném stáli a sn přičinili by čestně
obstál což jest důkazem to že obdr
žel přes 4000 více hlasu než li kari-did-

át

za guvernéra jeho lístku
V roce 1879 jsa postihnut nedu-

hem plfcnfm odebral se na radu
lékařů do Čech kde po tl í měsíčním
pobytu se zotavil a posilněn domíl se

opět navrátil Při svém bankovním
obchodu studoval stále práva a v

roce 1880 sloiiv právnickou zkous
ku byl připuštěn k advokatuřn Na
to v roco 1881 se jeho plícuf neduh

opět zhorAil a tu byl nucen svůj ban-

kovní obchod který všeobecné du

věry požíval a výborně prospíval
vyprodat a rozhodl se s rodinou
trvale v české vlasti usadit karnž se
též koncem července v r 1881 o le-br-

První rok ztrávil v Plzni a

druhý rok přesídlil se do Praby kde
jej stihla těžká rána osmiu Choť

jeho rozená Američanka rozneuio-lil- a

so a po šesti měsíční nemoci
zemřela Karel jsa opuStěn se svý

Dennict Nowvlhi: Jelikož ani v

Národních ze dne C září není obšír-

nějších zpráv o č istých protirakou-skýc- h

demonstracích v Praze a

předměstích soudíme že Listy ony

mají buď přímo zapovězeno podáva-
li o těch projevech zprávu anebo že

samy je z příčin politických uml-

čuji

Den ni Hlasatel: Poslední událo-

sti v Čechách nás živě upomínají na
to že by zď v Americe měla být
uskutečněna nějská liga pospftsobu
ligy irské tak aby v pádu náhlého

vypuknutí buď revoluce neb pří-snéh- o

zakroěováuí vlády rakouské

Čechové američtí byli již připraveni
a mohli bvó krajany vo staré vlasti
morálně i hmotné podporovat! Jak

jinak by vypatkly zprávy v časopi-

sech anglických kdyby taková moc-

ná liga čoHká zde existovala a o vy-

světlení překroucených zpráv se

postarala! My zde máme Národní

Výbor a Bohemian Voice ale to vše

nestačí — Amerika chce viděli činy
ona chce viděti mocný voj svých

adoptovaných syuft v rozhořčení

proti těm kteři krajany jejich v

prvotní vlasti týrají a pak uzná že

něco musí býti ''shnilého v říši dán-

ské'' an jinak taková liga by utvo

hrna nebyla Takovou ligou měl býti
Národní Výbor avšak pro nedosta-

tek nadšení musí se omezili pouze
na nejnutnřiál potřeby týkající se

pouze nás Čechu amerických bylo

ly tedy skutečně nyní na čase v

časech tak pohnutlivých jako nyní
bychom pomýšleli na založení spolku
takového který by rněl na zteteli
mimo záležitostí česko-americkýc- b

též běh událostí v Čechách tak aby
iž naše rodná vlast se oJtne v nei-větší- m

nebezpečí měli jsme již tě-

leso které by za nás všechny jedna-

lo a pracovalo k dobru té vlasti v

které jsme 8 zrodili V Čechách

se běh záŽitostí tak přiostřil že

na odkládání není mnoho času a

když již nemáme snad prostředku
ani chuti k založení siimostatné čes-

ké národní ligy tedy alespoň ve

spolcích otázku českou přetřásejme
tak aby nás sdálosli nenalezly-nepřipraven-

a my jasně si byli vědomi v

době kritické co máme činili aby
snad jsme se nedopustili v prvnim
rozčílení nějakého nesmyslu který

by dobré věěi splšo uškodil než

prospěl a naše posvátné zanícení

snad Í u ostatních národu v posměch
uvedl

stranit! může uplité třm a ni-p- o

Í' léta byl ve upojení nelli

Nenapadne pak každého že

(lení Clevcland v táležitOHti
'
j nedril e írovna platformy

) kratičké Vlerkl nníadiiifi ráz- -

mu ale souzeno jinak Četl i slyšel

mnoho o Americe a dopisy z Ameri-

ky duSlé v jeho sousedstvu jitu oby-

čejné přečítal Vře co zvěděl bylo

jen lichotivé a Ameriku vychvalují
cí I uzrála v ním myšlénka

od-bra-
ti

so do Ameriky jest-- li rodiče

svolejl llyl ovsem toho času tepr-v- é

hoch sedmnáctiletý

Hylo to v dubnu 1808 když cestu

do nového svčta nastoupil Do

Baltimore přibyl po parníku ''Her-li- u

18 kv 1808 Odtud jel do

Milwnukee Wis Tam se seznámil

s některými rjdáky kteři kdy 2 jeho

postavení zvédčli mu radili by

vstoupil do St Francii semináře u

Mílwaukee a stal se knězem

Mezi tím časem seznámil se s

český ji lékařem panem Chládkem

který tehdejšího času v Kewaunee ft

v okolí prováděl praksi Na otázku

pana CLládka co zamýšlí dělat své

řil se mu Že má přijít do semináře

a stát se knčzem To se panu do-

ktoru nelíbilo lloirnlouva! mu to

a radil by se radéji vrhl k nejukéiuu

praktickému povolání a že mu sám

radčji nčjsiké místo obstará když
tak učiní Nevžilo to dlouho K

přemluvit byl hned po vflli a pan
doktor mu také pro počátek obsta-

rat místo za prodavače v krámu v

Kewaunském okresu

Pří obchodu zftstal ve Wisconsi

nu do r 1871 Na to se odebral do

Nebrasky a zde ve SchuyU--
r Colfax

Co zařídil samostatný smíšený ob--

Vykonávání zákonu proti tru-- '
Jil wkoro edm méníoft od

U)y co preHÍdent Cleveland v

_ presidenta nastoupil a co me-- %

atalo ve améru tom aby pro-y8tů-

a roonopol&m rázně ho

1'ipílo a provedení dotyénýcb
I1!? Co užiní generální ná-- i

a co soudce Hornblower co

'od téch oéekávati? Veřejné

pní aiti aotva bude příznivné
ieti k činnosti obou třeli to
' t minulosti jich ínajfc kdei- -

Hf monopoly a jednotlivé
'fiče budou tomu s jen tfSiti

f téstilo se jim na místa tak
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iy% dosuti muže své l LepSí

jejich mlýn věru přáti se

'
l byl mfij otec deset rokft tr--'

matickými Iwlestml byl po- -

1
Oleje sv Jakuba úplné y!é-J:- n

Wbite 417 Tompkins'
lYpoklyn N Y

ichod kterýž vedl s velmi dobrým
'úspčehem ai do 1874 kdy hnulí Jediný čistý prášek t vinného kamene Žádná ammennle a kamenec

Užíván v milionech domácnosti— 40 let v popředípolka rolnických (granges) doá--


