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Jiné nhy sfiřmovon a koriinf po

co mnlnn riřjiří Mfrupf4i
bsorké vlasti pfvjporují

rýrb íapirh #vrrkf i b o ťm

uiiířelyIi ÍVroA Hor Hrbiko i
Ualbarko spolek naot rinu li nikoli

aulois" tvrdí U ano a uvrřejfitij

nejdaielitřjíí boly Ni nnl při

rotenějSího a pro lovanké státy

lialkánu njtnřjíbr ol aby se v

této tážné chvíli sjednotily jeden

nsjednal bez druhého druhý lni

třetího Ale možno vířiti srbskému

zahraničnému minitru p Himirovl

jen! v rozmluvě se zpravodajem

Nordu" prohlásil žo písr-mn-

smlouvy o balkánský spolek není le

vsak se slalo ústní dohodnutí To

znamená že slovanssé státy balkán-

ské jednají dle příkladu Uuska a

jejich! tuhé přátelství také

není píseuně formulováno chtjíc
se zakládali ne na pergamentech
ale na potřebě a prospěšnosti

Ve iněmovni franewizské podala

socialistická strana — v čele navr

hovatelův jest Sembat — následu

ící podivný pilný návrh k němuž

bezprostřední podnět zavdala ovsem

a Aféra panamská : Budiž dosazen

národní soud sestávající c 270 členů

enž volen bude všeobecným právem

hlasovacím Výbor ten provádéti
má vyšetřování a pronáseti rozsudky
v těchto případech: Při zločinech

icbž by se ministři poslanci sená

toři a jiní mandataři lidu dopustili

proti jmění národnímu při zloči-

nech jichž se dopustili veřejní funk

cionáři o vykonávání bvó služby ko

nečně při jiných proviněních ze zisku-

chtivosti na př pH lichvě a ažiotáži

Soud tento má býti oprávněn zkou- -
mati stále stav velkých jmění sou

kromých a zjiňťovati původ jich

zvláště oebyla-- li jmění ta získána

způsobem zločinným Výbor ten

měl by mtti i právo dát osoby zatý-ka- ti

vyšetřování jeho dfti by se

mělo veřejně Výbor tak jednoduše

složený aiřl by nepopiratelně ráz po

litický a byl by zastoupením nejen
názorů v ale i interesův většiny

jsme zvědavi proto na jak dlouho a

do jaké míry by zůstal u vykonáván

práva nestranným —- k odpůrcům z

menšiny?

Vjslovnje svou vdřřnost
Albírt A Iirson s Kírmnlrt I vjrlpvujc

svou vdWnoit umjltcifiin Allen' Lunír líním

mu pííe: "Vířim pevní to by mnnMk

moje lyl wmfelii oucholf tni neb U '
nho uiívinl Taho balnému " Koptofl00
láhev proM vadám plic

Kožní nemoce

jako jhou řczcma (Jinty druh li

ěeje) praáivka liňcj a svrabvy
lýčí so trvale foužitím
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tm t m14 t4tnl i o f volni j#n
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Hluvané klríkbvé liomf
ftsřhě halní }invat Č4fik j

kon'r 'iiki&nlni M vflntm
Itkt tttt'tt němetlvl a vftitl

mftt f omfi politiky světové Htř
aé cMnlisti ké Ilíkoíii něme-

cký n 4kldfr Ufikutn J pry

pevnou fjf--
r n politiky mfřa jtk

dn tfojp !krt j frj re ntnv4ns

AU {ik'uk" rakousko? ané ioi- -

14fjfff r in'ě pOflejvfa lo

vanské státy a i v tvropakěm kon

Cvtll představovali řifiítft ftasrol

blitého _ Vi k j! hezké fiejlepáf

j arcif patrný lnch Němců před
budoumoif al v jednom s# docela

roitt4t{rnt my nschipeme proč
Itístl lUkouokt Ji pr4l v tom zŮ-tan- edi

potbtivýrn elementem" v

troJKik V té přléhé názory nas

berlinukýrtii oviem naprosto
různí

VdUa tntíi Anylii a rtpuhlikou
taoanUkou (v jižnf Africe) st4vá se

stále pravděpodobnější Skoliv není

vyloučena možnost žt se opposíci v

parlamentJ britské osady Kapka

podaří vládu britskou od těto čistě

ďobývačré války cdvrátiti Oppo-si- ce

varajo tláiJu lonijýrkou před vy

povříenfni Dřf
řáti-lutv- l boerHké repu-

blice jil také proto J by v okamžiku

tom vzplanula nnad i občanek v41k

v brílnkťra úterní jiíní Afriky jeh-k- ol

by oe bocrové la usedli opřeli

nepochybné výpravě proti bratřím

tvým v RdUHedni repoblice AldoBud

váak na varov4uí toto v Anglii valnř

nedbali naopak před nfkolika týdny

vyslali válečné lcďtvo do jiíní Afri

ky jež také už do Kapského rnínta

připlulo a jehož velitel admirál Law
boc ma stibou rsptčetínó rorkaiy
kteréž tfprve po odplutí i Kapského
mřsta roá otevřití Má se ale za to

že ma provésti loďtttveru svým detnon-atra- ci

v delagojHkém zálivu proti za-vall- aké

republice Oproti delagoj
akérau zálivu délí totiž jen zcela

uzounký pruh území portugalského

republiko zmíněnou od moře a území

republiky jent právé na této dtrané

kteráž byla za nojbezpečnéjíf poklá-

dána nejméné cbr&nřno Angličané
nailovali proto vždy nabyti pruhu
pobřeží jenž ta Portugalsku náleží

JeStě v poaledních dnech odkupovalí

maly ostrůvek ležící prírao proti
aáiivu V poslední době pak proslý-

chalo se opétné že jou ochotni onen

pruh pobřeží třeba za nebe vítíí cena
od Portugalců koupili Jakmile by
e to Angličanům zdařilo následo-

valo by nepochybné ihned za tím i

vypuknutí nepřátelství mezi nimi a

republikou boerflv

Žárliví ttřeZl uamottatnmt $wu
Bavoři v rámci némecké říše A

nejen ve vécech eprávy politické ve

vécecb školství občanského soudni

ctví atd nýbrž také ve vécech vojen

ských (Jak potom jeílě listy bavor

ské mohou vytýkali českému lidu

snahy po samosprávě jest věru
Pozn red) Po dvě

leta jest v Německa na denním po-

řádku oprava vojenského trestního

řád o Předloha dotyčná projednává
e již několik mísící v ve spolkové

radě německé a má býti předložena
také říiskétna sněmu německému

Vedle zavedení veřejnosti líčení vo

jenskýcb a jiných oprav čeliti měla

předloha také k torna aby vojenské
řízení ve všech spolkových státech

Německa postavila na jednotný zá

klad to jest aby je scenfralisovala

Mimo jiné měl být zřízen jako nej

vyisí odvolací instance pro celé Ně--

t4in mřf if

k n}is( jítfJ
Kt líll¥ 4'i l

L

A'" furkmUtr !' d4v

lni i vMílfi il'# 1Qnt&i p-
-

nás Atr)pti)i i porkmistrovilvl

VpM pokfivl nyní kdy ntft
amntidfil vl4 l J' ln pftvřf)l

ďpfrř íř) stan# se Iir{ř Ma-vo-
d

V Mn — Nám f'#'hftm jolno:

lí%t k nám jko Jsdsn
J i I dř ihý za iO boi t

nnřitní minule n4mi

fdiláSftié bu I poblikovánn o Velko-riwí- ih

pro Moravu Němci zuří

Co! al přijde ešté na jiné české po

Jaiavky? A dojít n ré muf llei

vyřízení irské otázky není v Kalou

ska vI4 ly To jsme právě dokázali

Ctkonlimmk4 ityky linm utěšen

kvetou Právě odjilí češti turisté

poetem 11 do Ualmacie líosny a

Černé Hory — v době nedaleké za

vítají cyklité z Moravy do Prahy a

o prázdninách jede české učitelstvo

lo Slovenska Jen bousf Hlované

k sobě — obvila je tu Svorné Slávy
nikdo npřenůže
Sjďilní a antiěociťtlni hnutí v

Čechách je stále na denním pořádku
Internacionálové bojíce se o své

lehké živobytlčko rozvinuji horeč

nou agitaci Ale také národní dél-nict- vo

nelení Ovšem zápas dlouho

se povleče a dlouho bude z bídy vše-

obecné ještě internaciouála těžit ale

potěšitelno Že netěží už %ama a tolik

a že dělnictvo přichází k rozumu

tak že čitsem internacionálu nadobro

vyplení Pozdrav —aup

Na dalekých cestách

Chicagský rodák Alois Kučera

jenž vraní se z Jižní Afriky do

Spoj Států uveřejňuje ve "Svor-

nosti" dopis kterýž pro zvláštní

zajímavost otiskujeme:

Melbourne Austrálie 7 března

Ctěna red! AC přijdeme kam-

koli Slovan všude bratry má Ta-

ké zde setkal jern se s krajanem
Jos Šmídem který narodil se v

Kanicích na Moravě Provedl
mne hlavními ulicemi dvěma mu-

sejí a knihovnou kdež vynašli
jsme též ěeské knihy Melbourne

je dosti živé město čítající jistě
přes 350000 obyvatel ale nemohl

jsem se Um zdržet déle než iři dni
neboC loď "Thermopylae ' nečeka
la Chystala se do 530 mil vzdá

leného Šidney
14 března: —- Město Sidney roz

píná se po vršině Cftá na půl
milionu obyvatel má krásné domy
čisté ulice pěkný park a chloubou

sdejšího lidu je přístav Je prý
t nejhezčí přístav na světě Ob

chody jsou zde špatné a dělnické

poměry horší než jinde Dělník

je rád když vydělá denně 50 centů

a proto jest zde vše laciné Jedno

jídlo prodává se v restaurantu po
6 centech Setkal jsem se zde

krajanem panem Jallem roseným
v Zdobině o Králového Hradce

ten zavedl mne k panu Kulhavému

Pražanu Oba mne počastovali a

odloživše práci doprovázeli mne

ko přístavu kde jil paroloď Mo--

noode chystala se k odplutí
ostrovu New Zéland 1280 mil

vzdálenému
20 března: - Jsem v Auckland

sídle governéra Ostrov! celé má

fhtllrl krve

pnbí lkto i"toij křrv

libvl t tt "

lift tiÍ9 obyvatsl mimo t!tmrrlt
Maory jirhf j na 4fl"o U

ryehlu vymírají Oiala děli tt na
fii brshstvf byla r IM9 obsmna

Angličany Sstkal jsem se tt
PJieftákem krajansm i Milkou

ltřý má fcaporký velkoobchod
Kokí mi 1 blil místa jest tfi

krajanů na priemrírh azno ale

rtibývalo rol íaso ttt)t parolor
neěeká — Vsedli jsme dále to

šlo letem ktt ostrovu Mamoa áo

vzdálenosti 1630 mil

Apia 2 března: — Ostrovl ce-

lé má 3I00 obyvatel 37o0 do

morod(6 10 bělochů a 20 Číňanů

Kěloši náležejí národnosti německé

a řídí al je jich malý počet

ostrov jehož jsou páoy Městečko

Apia má 2000 obyvatel a král

lomorodý bydli v malém domko

Obyvatelé domorodí cLodf Lati a
os i jsou tmavožluté barvy a vel

ké a silné postavy 0tro7 je bo- -

at na kokosové ořecby banány a

omeranče a pobyt e tam tak líbez

ný le jsme litovali kdyl jsme nl

ra dvě hodiny museli odjeti
Honolulu 6 dubna: 7— Projevše

vzdálenost 2280 mil přistáli jsme
na ostrovech Havajských Jest
tam 88000 obyvatel a sico 35000
vanaků 40000 Clňanů a Japonců
ttOOO Portugalců a 4000 bělochů

ponejvíce Američaoů Honololu

má úzké křivé a krátké ulice a

chodníky Obchody nalézají se v

rukou japonských a čínských Ne-

mohl jsem se dlouho sdržeti ne

bor nastal soumrak a loď pískala
k odpluti ke břehům americkým do

2100 mil vzdáleného Han Francisca

t Californii Tož na shledanou!
Aloia Kučera

P' JVĚMSC1IBK

HoJii Tfbr Kronik 4 prvt IMdy JtbljoJ
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valml alxkýen Dopity xo4povt4Jt aa
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Dráha s ooboTM Tozy

BO TEXAS

s—
VOLNÉ POHOTKOVÉ VOZY

na tltch tlakách

NejlcpM dríh a do viecb mlat

lam Inliaiiskéni tai Tciasi

Mexika aaaTlcboBeřikén pebřeži
Jde přímo do

Tonisoa Stenám QroenvHlii

lallos Ft Wcrth Hilhtcra
WaxaiacUOfWaco Templo
Bolton Taylor
LocUurt Senriotta San2£arcoi

LaOrango So&toa Alrarado
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vsHl # — Jk Jm ('fsl

jJ ťiti íí lm na ts!ih'fto'R tktt- -

nitiy rs4mili - t střs l i 'i

na Nt dfíhřiH př4 lkí n] i"

ř t'ií nA nljd !'řtl"s ťtil
k totfii pilnfhi řiátřfcm j! m- -

řfsk}mi Nmtl rli)flný pMi ji- -

atkotm-- i n třl nl n miřkřibtv(

jtl d té doby UU sí J i vjflií

no Nimi i kf4!lvl ntllhsli

hodlají na fjsiliam aby f4?fhy

tti Jiijrkovým řiiříivhím pM kra

ovstvl i'i"kf jkbl pilnost b)l v

oalřdní rhhi U

zamítnuta a ktsrfmi Udfi nalo

li dl js In fáilu dtly na denní

ořálk kdyby lomu nevjbtíb
itiií!sjl ptxUti novýpWný návrh

PrvDi vládal předloha ktsfoil bu

lí prltnntu projednali J obchod

ní smlouva riikousko-bulbifk- á jl
mui býti ]n 13 května ratifikována

Soudí se že nerpŮsobl ani ve výbo-

ru ari v plenu tělkostí

V paoké sněmovně pře
1 koncem

dubna nebo poálkem května stane

se roíhodnutl v příčin a dressy Vlá

dě záleží na tom aby strany shodly

se na společné Dorozumění livneti

bude na osnov referenta svob pána

Crelika ní zacbová s pra
vice která má naprostou volnot Již:

proto že zpravodaj není její msnda

tárem Ale máme důvodné mínění

že pravice nepřistoupí na Žádný korn-- 1

tromis který! by její stanovisko ne- -

tlumočil nýbrž zatemňoval

Ůbtíie i vyrovnáním Obtíže na

teré narazilo skoncování předloh

vyrovnacích parlamentem jsuu veli

ké Nehledě ani k tich obsahu kte

ý je do té chvíle veřejnosti a taktéž

valné většině poslanců neznám

Vláda vídenská je Hobě svízelů

těch dobře vědoma Vyskytly se le
rvó v pozdějším stadiu a souvisejí

materiálně ne etanovením kvóty

Třebas jí nepříslušel dosah a důleži

tost Jak se o ní míní protože plus

podílu pro země uherské není abso--

utný nýbrž relativný vláda přece

postihuje že rozřešení kvótové otáz

ky je pro poslance momentem rozho

dujícím Baron Bánffy kromě toho

čeliti musí nedůvěře nejen opposif- t-

nlho ale také vládně liberálního tá-

bora maďarského že po schválení

ostatního souboru vyrovnacích před
loh záležitost kvótová za tlaku ví-

denského mohla by dopadn-ut- i pro
země uherské méně výhodně Že se

původně na spojitOBt předloh vyrov

nacích s kvótou nekladl takový dů

raz jako nyní toho důkazem je fak-

tum že osnovy ty byly smluveny

oběma kabinety bet ohledu na ko

nečnou úprava kvóty a jsou také
dávno již v tisku hotovy Dnes pře
kážka ta jest a protože nebude lze ji
překonati nezbude jiný východ z

lísn než další průtah a odklad akce

o které se ovšem poněkud opti-

misticky — myslilo že bude dokon

čena i jara r 1896 PH tom máme

na zřeteli rozpaky před podáním

předlohy Po něm jiné snad ještě
větší nejen nejsou vyloučeny ale

více než pravdě podobny Na kom

petentním míst slyšeli jsme dnes

rozpoznání: Vyrovnání Jest nejen
hlavním ale také nejtrudnéjsfm uko
lem vlády'

Inu nejde to! Jiné poměry jiné
časv jiní lidé jiná politika Ale

jaký bude konec této tahanice?
kdo nejvío ji ztěžuje?

Ce&i! Proč J# známo: proto djte
Čechům což jejich oni povolí a —

Ip&ide to! Zatrolená česká otázka!


