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J Tsnlo náfřb rteMnl podán byl v

pondlll dotftr( kon Ul v svfiálif

vlak jrJnéni rro odbleno al po

novm roe#
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bud poUdrf kfk V ibmlovátd

přitíh'ivlwta Na íVby rif

bud # ovlern titahovatl předloh

tato u velké miř a sptl postihl"

řké fi ly Kf ijlnco Chorváty Hlo

váhy Italy Poláky a Portugal

rvifa mýlím f rrtf loba daleká

k ly doj ! na vlet hny o'UH ( národ

rioti Vdlob lulgoova byla při
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Proti nl hlMovali vesn é demokraté

CES1 V AMERICE

4
V Clau-land- odbýváno v n

hvnotn( kladeni pamětního
kamene budovy Česko Národní li
n Savnost zahájena pře lsedju
slavndítnlbo výboru načel zapěna
slavnostní plsefi Slavnostním řeo

nlkem byl red Denoice Novověku

V Snajdr proslov přednesen byl

předsedou patronátu načež promlu
vil anglicky major města

t Milwaucká Těl Jed Sokol v

poludn( své rchnzi zvolila tříčlen

ný výbor kterýž postarali se má o

to aly pro veřejnou kntboinn

městskou i české knihy opatřeny

byly Za účelem tím vyzvány bu

dou i OitatnI spolky české ku jme

nonávánl podobného výboru

J V úterý ruin tvdne stižen byl
v Chicagu bolestnou nehodou kra-

jan Fr Freml Týž spadl totiž i
kozlíku svého vozu v němž řezni-

cké odpadky odvážel tak nešťastně

že obě nohy mu přejety

Ve "Svornosti" uveřejněn byl

dopis od krajana Jos Orsági
Tunis Tex dle něhož svolái na

min neděli do La Grange hjezd

texakvch ř&da U S 1 na

ktirém jednáno býti mělo o odtr

žení od jednoty C S P S a snad i

o založení ramoBiatné jednoty
texasské

Ve správní radí městské kni

hovny Cedar Hapidské la zasedá

též krajan p V A Yjung a sice

zvolen jest na dobu šesti rok 6

V Kewaunce Wis odbýván
bude 7 ledna sjezd

Česko-ftfmsk-

Katolické Jednoty státu Wisoon

sin — Na sjcdu tom projednána
bude hlavně otázka aby placení

poplatku úmrtních dle stáří zave-

deno bylo

J V Silver Lake Minn zemřel

dne 13 prosince na cestě do ko-

stela jeden z nejstaršlch osadníka

tamních Jan L Toušek

mt Národní Lily ze dne 5 pro-

since přináU následující zajímavou

zprávu: "Brněnské listy oznamuji
Že režisér pros Nár divadla p Fr

Šípek dostal s Chicaga od patronátu
české svobodné školy nabídku aby

přijel tam řídit české divadlo Če-

chové chicgši( nabízí jí panu Šípko
vi veškeré výhcdy a dávají mu k dis

posici prostředky peněžité jichž tře-

ba k dopravě angažované společnosti
do Chicaga — Hlavně jedná se Če

chům v Chicagu o to aby psn Šípek

přivezl a sebou operní a veselobemí I
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neobřaiiflm kteří prohl4l r ře b

éany t4tí chtl Byly doby k íj
táty dávaly hlaovar( právo vletu

přislěliofakAm kieřl přihlátíll l

obřany stati se hodlají Jlyly doby

kdy povalováno t$

nezbytné k rozkvětu země

Vlik ty doby již minuly a nat
U period nbmeovť:( Počátek

učiněn byl jřed pstráiii lety s ob- -

mczením přilěhovalictva
čin-séh- o

a končil áplnou zipotědl I 'ř(í-- i nou

k tomu byla obava žn by řiku-o-t tí

ynové file čínské zaplavili zemi

tuto v množtf íespočetnéin a mou

těží svou ! prací bělocln ovel I i stav

lělnický na stnptň otroctví Po

slřehovali jime tehdy dobře Ie na

tom se npřetane % předpovídali

jsme Že přijdou pak na pořai vy -- i e

hotalci evropští VYuiku hned v

zápětí započtla sgitnce unii dělní'

ckýcli směřující k obmeenf příště

hovalýuh řemeslnfkfi a dť-l- kft z E

ropy v obuvě ie tací instáaj( děl-

níky neuniovými a pfis bí n sniž i
váni mzdy ano překáži její zvýáenl
V zájmu obmezováni přistěhovalo
ctva namítáno íe když průmyslníci

tdejií chráněni jou clem proti sou

těží průmyslníka evropských mu-- í

dčltiictvo zdejší chráněno býti též

proti přívozu dělnictvaz Evropy a

tak jeho soutěži s nfm z le Dovody

tyto byly ovšem velicw mělké a

krátkodeché Jestliže dělník přive-žen- ý

sem z E ropy hledal a nalézal

zaměstnání Udy bjl nejen soutěžní- -

kem dělníka zdejšího nýbrž tské
--

píilřebovatelem jeho výrobku a plo

din rolníka Každý děklk který

přijde sem nimi opatřili ri nájem v

domě jetž vystaven byl jiným děl

nitem muní opatřili si nábytek kte

rý zhotoven byl jiným dělníkem

musí mlti palivo světlo a potraviny

jež vše dobyto aneb zhotoveno bylo

jiným dělníkem Slovem jestli 2e

dělník zde vydělává pak ale také

pěníte 'jím vydělané zftntávajl zde

kdežto jestli tentýž dělník vyráběl za

mořem zboží neb výrobky pro trh

americký zastávaly penle za vyrob

ky ty vyplacené tam na druhé straně

Mimo to dělník evropsky dosti brzy
zde zdomácní a dovede pak požado-

vali nejvysíí rnzlu jká jest ob

vy klá právě tak jako dělník zde ro-

zený Vsak důvody tyt nedošly
ovšem místa a nativistické řáděni

oaléiá až posud pevnou oporu v

dělnických

NejnovějSím výkvětem a krokem

t IaiI1 sniArn Lká minu a iwiiná
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j nnuuy lyeu BCvr„ w--
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ň m Cl M
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iktoí JířtiU Mořoi t4tt t fit- -

#rf P lívoty mattik am#fi

řkffb rbířio klřl přfbývljl anl

rťiji ta brifilrml a bu biu lojíta
ř tiřrkllkil m l I Mfn#l nJlřpl
nahý vl4ly aby p'kjtl tMtntim

ikrvým uitltion (ubránit Vlak

jifttk kdjl by raU la rotlla ku

tmln( MhUďi v(k"f)t vlády b

himf cb#řl r áa lná prohlá
ila zlítán rr'-lii- i li éplfcl bi
řiřiřifctl (rrha "(t#ftl fil
vlády ftl lAwnm iipl-l- tu film
na Kala imifiy"

loho i vi líil 1 a pro
to také f }řfilht ntbináté Mfo
krr k jakírrkollf ukroftnf t
té pflěinj Naj f tl on vlak Jiftak

cidl ti atnálořl Jíl o hjt(utne
il toho uil(jl I Miřřii an #4m

přfll4 koffi pro ihrinirfil lál

íiKííti ijJAdhl tr l# korgrt rá
p'ni právo k lI by onMtn( přija

přta v'o fri l til platné v otázce

té řbodovatl MftJtřdy tyt) I

ohU lné lobo vypukne poř o pravo

moc mtzi ridvnf m a kofigrem
to) tím ťh ťá ř ořckávati vzhl

iem k podrildětionti jiaiá íáli a

náloiO t)ilr(!ki ra pctavfnf j

preidtit taujlmal v minulá volbě

Nťjmie zboiftovateli jreadenta

ijf ějillio a tím méné achvalovati

luĎIftie jídtiánl katů fpanělnkýih
vfiči povatalcoro Avíak přtc do

zsuti moniniF le tat)OVÍnko přeni

lenit Cleelanda vnří oiáice Ku

bánské zdá e býti jediné aprávným

Nežli povaialui mohou uznáni býli co

moc válčící aneb což více nežli

uznána býli mule neodvialont repu

bliky Kubánské mmt dojista zjiAtě

no býli že jet ta nějaká moe válM

cl ie jeat tu nějaká republika Ku

bánská Že jeL tu nějaká vláda něja
kvm jQsobem UHoora latia a moc

provozující než něco uznáno bý

muže musí to tu ovfiem dříve býti

Porovnejme Jeo běžné povstání Sp
Stalft proti Anglicku a revoluci již

Btálfl é poměry n t Kubě Státy

když válčily za neodviHlont měly h(

dlo vlády měly kongres v nepřetrží
lém skoro zisedáol a mou jjicli by

la Hvrcbovanou po vřech krajnách

vyjma oněch červeným vojskem osa

zených a pfeoa nedoUalo s jim

uznáni ol žádné noci dříve pokud

neporatili armádu Uurgoynovu kon

cem roku 1777 Pak tprvó Francie

kteráž jen přlležitotl vy6káva'a aby

uznáním republiky americké zradil
ránu svému nepříteli Anglii mlou

vu ho SouHtáiím uzavřela Nebýii

toho nepřátehtví kdo ví jestli

pak byla by tak učinila Když státy

jižní chopily ho zbraně proti Uuii

měly svého presidenta s5j kongres
a vládu ve všech směrech ovládaly

kraje vyjma těch jež osadilo vojsko
BevernI ale přece nejvyíe čeho do

sáhly bylo uznáni za mou válčlcf

Podobá se Že návrh komise senát
nl nevysel a upřímného přesvědčeni

nýbrž že jest to pouze Jen tah na po
litické šachovnici kterým někteří
senátoři chll pro svou vlastni politi-

ckou lodičku zachytili onen příznivý
vítr vznikajíc! i vroucích sympatbil
lidu amerického věcí kubánskou

lak aby znovuzvolenl dosíci mohli

což ovšem jest demagogatvlm nej-horší-

druhu jestliže Spojené

Slály njsou pohotově vrbnouti se v

boj se Španělskem k vfili Kubě pak

by dojista resoluce tato neměla býti

přijímána Ostatn6 není arci dcajd

přijatou a nežli k přijetí Jejímu do

jde dojista že se bojovná nálada

pána senátora značně ochladí

Chicagu zatčeno koncem

#
: Da Turkova Kleril v jeanom o o--

chodě "dole" v městě při krádeži

sbyžl chycena byla — řpOsobem
tím opatřili prý si chtěla "chrismus"

pro členy rodiny

bodoýrui FřVJs Jim lo roto té I U

aposob boj proti povstilton dl

1 ipráv souhlasných jt ukrutným a

' _nslídaktm Přel lim to v sálmu„ -

svobody t v ikjmu lidkoti
A přec pochybovali muím o tom

le by krok jjž senátní komise na

vrbuje vedl k náležitému cíli a byl

nrávě nvnívčasním Jeti torno

pooie mklo ni-dř- l co ptYRuient Cle

elanl yloíiI jtani a pochopiuOni

aituaoi v kteréž ortrv Kuba ho na

lézá Pravil tu ve in kvó vé:

Jenltile Spanélnku poaud npo
dařilo ae tnovuiMJiti dvou avrcbo

vanoit také povntalci nemají 2áJué

bo nároku na to aby niobii býli po

vaJováni tt neodviilý it Ha t&k

dalece íak válka dop6U upuíUno

bylo od rátnínky jak SpaniUka ae

tfče le by byla nřjaká vláda na

oatrově" A opět dál:"Viak jikkoli
věk nedostatečná jo vláda Spanilnka
na oelrovř přece žádná jiná tu ne

trvá — leda vble vojenktho díintoj

nika kter velí doíanně v nřkteréra

kraji by mohla považována býli ta

jakouMÍ vládu"

Nejen na tento ftav bezvládí ný

brí i na to nepopiratelné faktum

ie nenf tu nio a toho co za vládu po

vaiovánobíti mfi!e nenf tu žálné

eldlo vladof nenf tu ani mooí výkon

né ni zákonodávné jež by opravno
válo válélcf oovHtalce aby niobii

a w

zemi pro kterou nvobody dobývají
nazvali jii nynf republikou poukA

Vzal preident Hylo by ttdy uznáni

republiky KubánHké uznáním něce

bo co není To ovíern bylo by proti
viem obyčejům a pra idiom mezi

národním a španéUko munelo by to

povalovali za prohláíení íe Spoj
St i to nnhntnvň_ Ihou cakrnAiti a iio--

v t r- -

Ilift If h i "IjoIvUkv oUěosl

'''"' doti li bepriěh'
L

uniiirn5i
V Viiuí( I #tlmi min

lýdnit fttl1lm fclina krjft Pi- -

t!ky řlrý Pitidka měl v if jkw
vodili krávit ra ptvn d kfřnika

I4k'lejtlil Jelrl niliíllil řU'
tibo a pM plni 4il mté ťyl ná

H' plitintvtlot vuin n t%nltn a
t f f i

na mits i smrcen r rv nrmini

si nl'h
IWatři Šlová-- tď sna I trochu

utnou v iřiř'pt in v# iipiiea s

hinobsnb Jřib n z ěsíopiuft slovác-

kých Nár S otiné Noviny odnou-ze- n

bjl k ipli-#r- l t'00 náhrady
knězi Orb chov) r ti hhnuí uve

řejftoval r6né pomluvy Porota

vřiřkla lahij ínri I!W náhrady
odkndué a 57tio ii&hndy ro (rest

Odsouzeny Uavníiiiťk žit 11 opovo
lení nového přetlccijl o Uolávajs se

na to že pombivy fejftoval na

základě dopisu jel mu b)ly od j ho

disovalelft zaslány ale soudce nové

přelíčeni nepovolil ()šein že od-vo-
lá

se k vyššímu soudu

Ve středu učer stal se v Chi-

cagu prvou oběti elektrické káry
na Centre ave jezdící krajan Nor-be- rt

Procházka roznášen Wennlho

Hlasatele Týž vracel se ze schůze

uniformovaného odboru IlytlřQ

Pythia a poblíže čís )30 chlěl se-

skočili aniž by byl konduktéra o

zastavení požádal Při skoku stál
na přední platformě u následkem

spatného skoku padnul pod kola

tak neštastně že latj přes hlavo

mu přešla Smrt musbla být oka-

mžitou neboť lebka byla mu děsně

rozdrcena Totožnící ji ho zjiště-

na teprvé druhého dne když man-

želka jsouc poděšena tím že ze

schůze domft se nevracel po něm

pátrati počala

j V Syracose N Y onemocně-

la ve slředu tu t po požití snídaně

rodina krajana Joeefa Nováka a

přivolanými lékaři zjištěno že vši-

chni otráveni byli arsenikem

Vzdor všemocné pomoci lékařské

dvě dcerušky 5 a :i roky staré

otravě podlehly Novák pak s man-

želkou a jedním děckem dte po-

sledních zpráv New Yorských Li-

šta i nebezpeM ještě revyváznul
Jed namíchán byl do kávy Novák

udal že as před dvěma týdny rodi-

na jeho podobně ai onemocněla po

požiti polévky kterouž jim jedna
žena ze sousedství připravila a

proto také podezření z hromadné

otravy té na ženu onu padlo nio

jictého však dosud zjištěno nebylo

J V Centrville la pobodán v

úterý min týdne nebezpečně český
hošík jménem Horák Týž pohá
dal se se soud rohem Gregorem o

to který s nich lepši nftž má a bě

hem hádky bodnul Gregor nožem

svým Horáka do pravé strany
prsou dle Slovana Amerického

"zrovna pod srdce'' čímž sftsobe-n- o

tomuto poranění smrtelné

V Baltimore stěžuje si řiditil-stv- o

veřejné knihovny Fraltovy že

prý a čtského oddělení téměř Žádné

knihy vypůjčovány iojsou a pro

parádu prý přece knihy české pro
knihovnu opatřeny nebyly — Tak
tomu i pravidla téměř jest všude
Dokud podobné výhody nějaké ne-

požíváme dereme se o nt spuso-be-
m

všemožným a když toho ko-

nečné dosáhneme stáváme se k vě-

ci té stálo víc a více lhostejnější- -

mi

lk máhati budoucí republiku zbudovali

1 NeDOchvbně vedl by tento krok
r

k započetl války ae Španělskem
Nelli by e tak atalo mohlo by

V vénti to i k zápletkám domu nebol?

r
dle vyjádřeni ae sekretáře zahranič

nich záležítodtt Olneybo považuj

prenident jednáni komité xenátu za

uchvacování práv jeho a oeobuje ai

ie od něbo pouze tn52e vycházet

uznání vlády některé Olney u věci

té vyjádřil ae minulé Roboty nánle

dovně:

Ml'rávo Dznaii tak zvanou repu
: bliká Kubinukou za atát neodvinlý

ipoclvá výhradní v rukou moci vý
i konné Uaueaenl o předmětu tom

V aenáto aneb v aněmovnfi poulane

cké nechť oběma vněmovnama neb

1

jen Jednou t nich nechť vouhlaa -

v ným neb společným nemá účinku co

Ukonajest daležitým pouze Jen co

pokyn velké váhy dobrovolné dany

preaidento jak by konali mři svá


