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na arnlo'1! přrjttí aneb lívly
♦ ífliké tik aby atáal jakéi orhra- -

y prao poetive rái'f americké

'proti levné nabítrué prái-- i na

smlouvy pk ř! ta důlelilějifho
]et ráz i n-- lli an I na prvý pohled
by au zdálo Máli přiatéhovalecký
íákon avé dobré atránky má-l- í mu

ponechána býti potřebná lhůta aby
oavé lcil net hf ae tak atane aviak

v zájnu americké práce nechC uata

novenl zejména o přivážení dělníků

ni amlouvu náležité ae provádí Ai

poud jakž ae praví ae tak neděje
Jeatli udání to vitk nezakládá ae na

prailét pik ofácm nějakého zvlá5u

mho konaulárního dozoru není třeba
a tent dozor bez zjednání potřeb
ných sil výpomocných nebyl by
vlaitné žádným dozorem Náležitý
lozor atál by penize těch nyní
mnono není a voru nezlí ápatný
zvliítnl dozor tož raději žádný
Jeat potěáitelnou zvěat z pramenů

úředních Že donavadnf zákony při- -

atěhovaleckó konají dobrou službu

že e osvědčují pokud ochrany se

týče prováděné v přístavištích na--

žich aby nedostaly se sem živly
nežádoucí aby přistěhovalci kteří
u břehů amerických přistanou byli
lidem dobrým jakého zemi této
třeba aby byli to pořádní a poctiví
ocmiui jiz ne oo ji se aouteze praoe
zkuáení řeraealnlci průmyslníci a
obrhodňíei atiolu sn živlem uvědo

mělým Přiaiěbovalectví v době

nynějií a enad i příští nebude tak
veliké avšak to jež bude nechC

prvé jest třídy! Poměry prňmyalo-v- é

v době přítomné panující — a jak
dlouho potrvají bylo by smělým

prorokovati— nikterak lid v zemích

evropských k vystěhování se do

Ameriky nelákají a sotva lákati
mohou Následkem toho nával asi

sotva bude tak velikým jakž ostatně

již v několika posledních měsících
u porovnání a lety minulými ae uká
zalo Zajímavým dále jeat faktem
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bychom a míli a t- - také jt t ná-
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vateUké kancelář pro Č4iiiy
Čeako americké a pik li "Svornoi"
v tlučeni avčrn míní to opravdově
měla by jakožto první z denníků

naáitdt také býti prvou kteráž bj ve

aměru tom patřičných kroků učinila

Kdyby véechny denní oiiay naíe
a a nimi zároveA i přední na$c týden
niky a dvojtýdennlky z nichž větíí
na nyní pravidelné dopiaovntele ae

znavným po vřtíině nákladem

ai vydržuje ao apojily a čáitky
jež" na vydržování dopisovatelů
nyní věnují na vydržování aamo-attn-ó

kanrelúřo dopiovatelkó vě-

novaly mohla by anadno ''opínova
telaká kancelář v akutek uvedena

býti neboť pak poručily by pro-

středky finanční plnou měrou k to
mu aby v Praze vydržován býti
mohl zvláštní záatupce linku čeako-americk- ého

kterýž by úkolu avému

plnou měrou rozuměl a kterýž by
zároveň vědci v jiké formě zprávy

apolcČnému liiku amerického podá-
vali tak aby rafala v aloupcích liaku
naáťho nalezly A dojde-t- i konečné
10 lak daluko že k zřízení aatnoalal-- n

é dopiaovalelakó kanceláře v Č

chách pro tiak americký dojde tož

náhledem naším jeat že zároveň

nabyde vrohu i to přisvědčení Že

jediné tenkráte činnoat její a úapč
chem aetkati ae rnftže když v celo

její poataven bude muž kterýž a po-

měry a požadavky čtenářstva ame-

rického plní aeznámen jet M

Zákon přlstéhoralecky

Jakž ze zpráv z Wa-híngton- u do-šlýc-
h

vyvíti výbor přiatěhovaleoicý
v dolní aněmovně nehodlá podnik
nouti žádných zwiěo v zákonech

o přiatěhovalcích i má ae vfeobecně

za to že také žádné změny akutkom

ae neaunou Podobá ae že náhle-de- m

jeat celého výboru dle vyjádře
ní ee předsedy téhož že atávajicí
zákon o přiathovalectví má býti jak
náleží vyzkoušen a půaobnoat jt-h-

o

prozkoumána ňéžli jakékoliv změny
ae Blanou Pokud ae týče stránky
jež působí zcela dobře jeat náhled

aby ae dříve vyčkalo nežli změny
vůbeo ao podniknou zcela rozumný
Jeatlí takový a pod íbný zákon veáel

by v pUtnoata již v zápětí odvolán by
býti mil asii by ae okázala pro--
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nUQirli tamotné fltane (ak li

f umře bojný plod j#řineť S nimi
' to dopadoe jináée my jako to srno

ioe umřeme avésk jaký bude ter

i plod darmo mluvit

Johínkovi z Pomuku neb jde v

cebt tak mutno doHtane e mu nad

co nevidžt "svaté" družky "Panoj
Orleanské" Beatifikace v Kfin"--

byla jii provedena a neschází jil
rnnobo aby kol hlavy jvjí kolečko

jí oamalovali
Ř

NOVÝ OTNAMITOVf ATENTÍT ANAB

s cbiety v Paříži poskytne vl&de fran-couzsk-
é

iipjen nalřžitoo omluvu ale

i příčino aby proti Živl&ra podrrat

uým pořád ne takročila a vyhladila

ja vftude kdekoliv e objeví jako ne

přátele apolečnooti lidké ní poé(

najíce

'Cd JEHT ČLOVĚK BEZ JEMNÉHO

vychování?" táže e jeden hlavný

filosof "Je to rozumující divoch

potácejíc! ne mezi datojoontí a in-

teligencí liďkou a váSnf zvířecí A

co jet apolečnoHt bvt jemně vyeho-ranýc- h

lidí? Jent to bavřť kttrá

nezná ani pořád k o crú kráHy"

TAJEMifÍK CABM-L- LITUJE JIŽ ŽE

vzdal e minia nvého v Henátu a při

jal pokladnictví Urovnáni finanrí

tak veliké země jako jnon Spojené

Státy jeat kua nevděčné práce Car-lid- e

není prvním jemuž okol taký
nelíbí Jedno vk rafiže mu

býtí útěchou boře nežli jeut aui

býti nemůže

Kotí PREaiDENT Clevelakd chce

00 nřkyro araimi učiní tak jil p

řádně Ciaař poslal BUmarkovi

láhev vína aviak president Cleve

laud poslal aenatorovi Cockrellovi

jmenování návladnlm a aenatorovi

Vestoví marHHlxtví Biraark upo-

kojí ae láhví vína oní páui vřak

jak ae zdá nupokojl ae než celým

údem!
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řlir ohd'nm( kdyby tak jdn
ho křn'h' jitra byla vrh tarotl
bana a hiiu tu tetkou iávu

patřila v prachu a pp?li
VrillíOKT Fll řOVaTALCE IRAtIL

ié n'a zrovna utřirné Porané

ní admirála d Oauia roI# j zbavili

ie) bopnřjiho vůdce v poli b

hUvy
h-liil- lio potttáoí neboť a I

luiml de Mello al doud nronvřdčil

býtl ř)dčt nílou nedovedl vy kotí
►tili příznivých tikaniJikn tak jko
Piizotto není t&dcem nfjtepSím A

tak celé to "ohromné" ovtáuí v

Brazílii podobá ae a podobali bude

veliká válečná kom-di- í

Jedxím z buvnícii zíaTOjO na
Aeho SokuUtva jept pod pórovatí ao

kobkou literaturu V atanotách
Slánek taký velice pěkně ae vyjímá
aiíak tažte ae tak mimochodem

bratří zda li koupili ai Pragrílv
MSlorník aokolnký" a pozeptejte ae

jích kolík že ject těch uborft aokol

nkýcb v Americe jež vřadily Sborník
do knihovny avé — majídi Jtotiž ně- -

jaké obec í

Zajmv "Ceske Líot" v Cbicaou

valně byly poíkozeny udalontiui drift

poa ledních a důvěra v ní i na venku

zvyklána jedině Lerozvážnoatf lidi
ček již Hnadno nababrnutiti ne dají
HlouŽíce nevědomky za nástroj lidí

všelikých Záležitosti orobní a apo- -

ry byly příčinou vvietřovánf papi- -

rového boje a Srůtek "Zaslány" i bez

nich v novinách chicagských jež

daly ai opět jednou náramně pěkné

vysvědčení u věcech národních kdy
o ppolicnou akci upíše jednali ae

mělo

MKOHt Z NAÍICH "PAKřOhOVfCU''

vlastenců a národoveft mohl by ai

toto vythhnout dát za rámeček a

každé ráno a večer vatávaje lehaje
odříkali ní následující modlitbu: —

Pokud idea narodnoHtní nebude do

plníoa íieou člověckoHtí nebude

obnovena očintěna z hnusu nynějAÍ
ho pokud volny její vývin zajiátěn

jí nebude pokud plného významu
nebude ji dano pokuj vítězylví a vá

ho ae nedoniňle potud zůatane

zohyzděriou popelkou zueuctěnou
favoritkou k účelům aobeckého pro
apfchářitifí

Peesidint Cleveuno udílí — po

přestávce několika měaícft —opětně
každodenní odpolední audience a to
wiělo by býti dobrým znamením pro

víechny demokratické úřadolovce

Když pan'Cleveland cítí ae opětuě
tak dobře Že každodenně několik
těch okamžiků drahocenného avébo
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dl lrlřiil# př(riivoi tprávtJ o

předtoKv tir9 Hit h t Mion
rl PMIoba la tn li ářeí tJitl
příjmy vládni ihnřftlm lhůtových
řtlí tuk iviřiýrb triiilrtoýeh
id hfdů bavlnou ihmelem plrnirl
kukiiH í rn itiknu litem iimhii

jrirnenem vepřovým msern a íun

kami Pan líalrh točitá J bned

jahmil by tento zákon o i laniM

uvedených apekularí i pUtnoat

tatoupil plynulo by vládl a tohoto

pramen ron $ 1 10 vm příjmů
Každý kdo lakové oWhody Vede

tnnael by o lom tét knihy Vžecky

amlouvy tnuaeiy by být pané a oa
třené kolky Daů obnááela by 1 po

případě 'i centy na a to liber na př
na ato buMů Na neietření zákona

uatanoveny byly by velké Ireaty
Tohle kolkování lhtft nám věru

jeíté acháelo páni demokraté hledí
zavéati váeltké daně po způaobu

evropakém a letí konečné přiSli i na

"řtempl"

0 lé doplsoratelské knce'ářl

'Svornost'' po dtiláím čase roze

paala ae koncem min týdne zato

jednou o dopidovatelnké kanceláři

čeaké žalujíc na lože veikery anahy

aby nejen veřejnoati americké ale j

zdejším čaopiaům ceakýra na míalě

pivém dostávalo ee věrohodných
zpráv telegrafických o všech důleži-téjátc- h

událostech v zemích koruny
čeaké žádného výsledku doud ne

měly a v úvodu článku avébo mezi

jiným píše o tom náiledovní:

Kdyby ae nám nomčlo ani jednat
oto aby k vůlí nám aamým celá ve-

řejnost americká poučována byla

správněji o příbězích jež dějí ae na

těch nicách nám přece všem vždy
nekonečně drabýcn a nezapomenu-

telných nežli jak je poučováua až

dosud kdyby toho nevyžadovalo
vlastní aebevědomí naftě jakožto
▼idálenó ale přece ne odrodilé
větve slavného národa ČHkoflcvao--
akého může pouhá uálechtilá vědi--
vost naSe býtí doxti mocnou polinůt
kou k tomu abychom ae ataralt o ry
chlé a privdivé zprávo lajxtrí o ataré
nitíí domovině"

S těmito alovy redakce Svornoati

pluo aouhlaníme nikterak ale za to

aouhlaaiti nemůterne a výtkou kte
rouž v dalíích řátlclch avých jakai

nepřímo Národnímu Výboru činí

jako by anad ve aměru tomto neučí

níl toho co povinnoatí jeho bylo a

oo vším právem od něho očekáváno

býti mohlo Národní Výbor poata
ral ae o echopného — nejschopněji
éího jejž aa nyojSích poměrů
zíakati mohl — zpravodaje v Praze

učinil náležité kroky u řiditetatva

apojeného tieku v Londýně aby

aprávy s pramene naíeho pocházejí
ef přijímány a liatům americkým t- -
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nyní do Evropy skoro tolikéž cestu- - f í
jících oné třídy jež se sem obyčej 4
ně stěhovalo jako jich přiváží Hf

Evropské závody a průmysl pomalu r

ae hýbají a skoro yíude větší činnost té
zahájena nepochybně následkem ČS
naáí nové hospodářaké politiky nad- - f

bytek pracovních sil půjde oním ' )
směrem zpátečním což ostatně jil

J

nyní se prý pozorovali dá a proto É
lukékoIÍV TlťLlřllf nlfanXSrk if
ě " „

iinuvjqfvu VA' 'í

tření proti přistěhovalcům stává ae i
úplně zbytečným a bylo by také fV
směsným pokud rozkoáné pomlry U

_f +t u Írt
nynejsi a "zuto demokratické" časy
potrvají Netřeba se mnoho obá- - 1
Valí ¥a n & v a 1 a r lí A L_ a


