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Tak přiblížil se rok 1848 Pa
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1 i iK lf i tlil na

vůdce jehož rozkazům dobrovolné

pování vyličováno přikročil v lé-

tech 1872— 2 k opětnému pře-

pracování této látky jež v těchže
létech ve 3 svazích vydal v téže

době spracoval i období mezi léty
1253 — 1403 takže dějiny až do r

1526 tím ukončeny Dále praco-vat- i

pro pokročilý věk fe neodho-

dlal a chtěl pouze příležitostně
se pokusiti o přepracování dějin
starších k Čemuž ovšem již nedo-

šlo Nebude od místa připome-
nout že Palacký měl též značné

účastenství při založení "Svato-

boru" spolku to k podporování
chudých literátů českých V čelo

tohoto zajisté velice lidumilného

spolku postaven jako starosta r

1862 Palacký Konečně nutno se

ještě zmíniti o poslední literární

práci Palackého Roku 1871 po

Jvtlná krá rulu
viťe nrll uanxrtvá-nt- m

mléka anfia
Si iih krávě vlc m i

každý se chtěl podrobili 15

března prohlášena císařem Ferdi
nandem nemohoucím již déle ná

tlaku okolností odporovati konsti náHxlnl)u]i'i Za-- J
mi - _ _ 4 4 ) f'1 _n'to si u ihitj nw
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německých fanatiků proti němu i

proti vládě křičíc o poslovanění a
utlačování ba i o život Palackého
ukládáno

Neupřímnost vlády jednající ji-

nak a mluvící jinak bouřila lid v

zemích korunních jenž domáhaje
se slíbených svobod býval vždy a

všady odstrkován rozesýlalať
vláda z Vídně tajné instrukce od-

porující přímo národním snaže-

ním a tím popuzovala lid proti so-

bě Aby se všem možným nebez-

pečím vyvarovala zařídila se v

Praze 30 května vláda prozatím-
ní jejíž členové bylí: Palacký
Kieger Doroš hrabě Albert No-sti- c

dr Urauner hrabě Vilém

Wurmbrand dr Strobach a Her-zi-g

liberecký továrník Avšak

celá tato vláda neměla nijaké mo-

ci byl to takřka jen prázdný
zvuk vláda vídeňská bála se jí
tak jako nespokojeného národa a

místo aby jí byla dala moc do ru-

kou na potlačení zmáhající sc ne-

spokojenosti v zemi nedůvěřovala

jí To dobře vida Palacký vzdal
se úřadu tohoto jsa toho náhle-

du že netřeba mu tam nésti břímě

odpovědnosti kde Žádného práva

umklIt kÍLh Dokvnfilmlék ahki U a
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svoboda tisku

Než vláda jen slibovala a proto
rostla nedůvěra proti ní co den "t OortlaiKltrUrpotlUndol[ilV í'iuulSl

hlučné za to ale tím důležitější
Nejsa zvyklý házeti frásemi kolem
sebe nemluvil Palacký leč když
toho nejnutnějŠÍ potřeba Žádala
za to však tím úsilovníji praco-
val bylť on duší pravice česko-slovans- ké

zastávající jednotu říše

na základě úplné samosprávnosti
všech národů Zvolen jsa do od-

boru pro vypracování ústavy říš-

ské byl takořka duší její 2 září

podáváno Palackému opět mini-

sterstvo vyučování jež on ale opět
odmítl Posud stála strana slo-

vanská věrní při vládě než když
vláda zřejmě proti jejím snahám

pracovat! počala prohlásil Pala-

cký jménem pravice že od této
chvíle půjdou svou vlastní cestou
bez ohledu na vládu a přání její
staň se co staň Brzy na to došly
zprávy o strašném zavraždění hr
Lamberta v Pešti současně sko-

rém vypukla í revoluce ve Vídni
— 6 října 1848 — jež hlavní
rozzuřila se proti slovanské pravi-
ci Palacký unikl nebezpečí živo-

ta jež mu hrozilo jen náhodou

rovněž tak i Rieger a jiní čelní po-

slanci 5 listopadu t r dobyta
Vídefi 1 JelačiČ povolal Palackého
tam k sobi aby s dorozuměli o

o ústavní otázce rakouské

K naléhání hlavně českých po-

slanců svolán pak říšský sněm do
Kroměříže Než i ten po neplod- -

New YorkCliiCMKo

důstojnost její klesala i nastala

Frank Doleža7obava že vypukne vzpoura a po

1čal vydávati pod jménem "Rudo Seiký prA-vnll-
vstalý lid sřítí trůn a zvrátí vše-

chen pořádek Proti tomu muse-

lo sc pracovati neboť každý kdo hoŠť" sbírku svých článků a roz

prav z oboru řeči a literatury FREMONT NEBRASUul
ÍL

trochu jen běhů politických si vší
mal musel nevyhnutelně se pře

České krasovčdy dějin a politiky n st

í
Vyřizuje vcíkerd soudní 11 prtlvnf zálo- -

žitosti při vrchním neb kraiskčm touávf
svždčiti Že násilný převrat bude (3 díly) jež ukončil znamenitým

doslovem takřka svou politickouhrobem" mladé naší svobody a Že
závětí která ovšem nemálo rozčí V BUTCmKOllV OKrMtl iHie UUKIBUD

znalosti práv nabízí služeb svfch c
lila veškerou německou Žurnali

konstituce sotva národům uděle-

ná ustoupí reakci I zvolen tedy krajanům ve všec h dálích sUlu 21lř

stiku

Krajané navŠtívivší Omahu ne JiV r 1876 dne 26 května zem
a žádné moci nemá Na konec řel v patriarchálním stáří a pohř-

ben byl na hřbitově v Lobkovi

z předních mužů země národní vý-
bor mezi jehož nejčelnějŠÍ Členy
Palacký a Kieger náleželi a jemuž

přiděleno bdíti nad pořádkem v

zemi a konati přípravné práce k

sněmu svolanému 30 března

nedošlo sestavení vlády prozatím

měli by opomenout! navštívit!

hostinec-- :
né císařského schválení a tak ro cích kamž každoročně v den jeho

úmrtí konají se pouti přátel jeho
osobních a zástupců vděčného ná- -

zešla se úplně aniž by byla co vy-

konala

V bouřlivých a nepokojných

První schůze národního výboru
J—odbývána 13 dubna

roh Cté a Pacific ni

'pouze block a pfil východně od

nádraží)

řízený P A KŘEČKEM

Vítcřný Omaíaký ležák dobrá vína

Palacký co politik a s ním celá
strana mírného rozvoje usnesla se

těchto dobách svolán do Prahy
první sjezd slovanský a sice za

tím účelem aby stalo se společnéna těchto zásadách: "Upíná ne
odvislost Čech od budoucí říše ně dorozumění kterak Slovanům há 11 doutníky aui naleznou tu hoité v hojné

záaobf- - a mimo toho Jtou v hostinci tomtojiti se proti přechmatům jak Něm-

ců tak Maďarů Byloť toho velmi
mecké zachování říše rakouské a

takové zřízení zemí českých aby bezpečni xatl

potřebí neboť tito kmenovéco do vnitřních záležitostí samy 1
zvyklí na jakousi nadvládu nadsebe spravovaly" Zásady tytí

prohlásil slavně Palacký odpoví'
Io-- í ture i te ne
o ImkIoi iOIlOMt

ostatními národy říše rakouské
nemohli snésti čilejší ruch všudedaje na došlý jej 10 dubna připiš
se ozývající nemohli uvyknouti Nvýeli rodinz Frankfurtu od tak zvaného vý 1 '

boru padesáti zvoucí jej aby Mstou n

C ronvřtvt nétnu
myšlénce Že i Slovanům mají a
musí být poskytnuta aspoň nějaká řáduúčastnil se prací jejich k ustrojení

parlamentu zamýšlené říše Něme-

cké V listu dnem 11 dubna
politická práva neboť to viděli

jasně že i tato Popelka mezi ná 10DIN a WORLD
1848 do Frankfurtu co odpověď rody nehodlá déle zústati v zákou-

tí a proto tedy ty strachy protona vyzvání toto zaslaném odmítá

Palacký nejprvé domněnku jako
by kdy koruna česká byla náležela
k říši německé jako snad jiné ze

itíul vypláči poJUtné

lrávn6 a rychle

JEDNÁNÍ V RECI ČESKÉ
'

Hledají Jednatele
k raloJftii nuvycli tátmrá Vhotlué pod-

titulky

lloplřui o ixKlrobmwtl feřky nob anti-
cky wt vrrlmitju volilc-i-o
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bezsmyslné to pronásledování
První schůzi odbýval sjezd 2

června v sále žofínském Byl
velmi četně navštíven všemi kme-

ny slovanskými a Palacký mu

předsedal V zahajovací řeči své

pravil: "Jest to cit svobody cit

bratrské lásky a svornosti jenžto
spojuje nás na tomto místě Svo

mě rakouské a vykládá že poměr
ten byl vždy jen panovníka k pa-

novníku a ne národa k národu že

Němci chtějíce zbudovati říši ně-

meckou musí projiti republikou a
že nijak nemůže si přáti aby ve

boda kterou nyní se řídíme nenízmatcích a strastech z převratu ADMIRÁL CEItVEUA y TOPETE
velitel (panelaké Skadrony kapverdaké která dle docházejících zpráv v príatavu

BantiaKskéra "zašpuntována" Jest jest dáatojníkem vynikajícím & dostalo ne
mu vyznamenání za chrabrott ve válce karliíUké a africké projevenou

KKANK E íitm prfKlavaí
ř O IlIISrt pnwhivaí hovřx iloltytka
JOH IIIISH urnl oviri a ifn mni

toho nutně plynoucích měly i ze-

mě české účastenství dokládalť

pak že samostatného mocnářství J ii HLlSri prodavač duli vupř

Kterýkoliv e nich praeuja v zijiou
vjeli zákazníků

Joseph Bliss
komisiopář se firtm áobflkem

230 Xew Exrhttiige Itldff

nost nový a nebývalý mezi námi
není štěp přinešený k nám z cizích

krajů: jest to strom samorostlý
na domácí půdě naší jest to pů-

vodní a prverodinnč dědictví dáv-

ných otců naších Pravěcí Slova-

né byvše před zákonem všichni
sobě rovní a nebaŽivše nikdy po
panství nad jinými národy roz-

uměli tomuto dědictví od jakživa
mnohem lépe nežli mnozí za na-

šeho věku chválení kmenové sou-

sedův naších jenž i podnes tuším

roda který v něm viděl svého
knížete velikána obra duchem a

jemuž povždy každá česká chata
každé srdce zachová to co on vě-

noval svému českému lidu —svou
celou lásku!

SOUTH OMAHA - - NEB

uuiýlatolůiu Vaio JubI uvtívis žádána

ještě svobodu bez panství chápati Tržní imj na požádání

Krant Wvlinann vlolrnfi v Colfm Cm

Ináiný ) ritlný nvřdoiiiUy muž RCMliutou
ulmluuži krajany v Ml ttmké

Pšenice jest králem

né činnosti v brzku rozehnán a

hrdina z barikád ministr Bach

počal zkoušetí jak že to půjde s

absolutismem Národům hodilo
se kus papíru a ten bezcenný pa-

pír jmenovali pěkným jménem
ústava od 4 března

1849 Než i ta špetka svobody
může-l- i se to co oktroyirka náro-

dům ponechala tak nazývati byla
lidu vyrvána přišloť sek náhledu
že tenkrát nejlépe se vládne když
páni poroučejí a lid mlčí a po-

slouchá

V Havlíčkových "Národních
Novinách": "O centralisaci a ná-

rodní rovnoprávností v Rakou-sích- "

Palacký vyložil přední úkol

vlády po zavedení a ustálení
zřízení kterýžto Článek

vlastně přispěl k nevražení vlády
rakouské na Palackého a přispěl
k tomu že Palacký jsa štván a

podezříván i ve středu společnosti
české uchýlil se úplni do soukro-

mí a věnoval se pouze svým pra-

cím až do roku 1860

V těch létech spracoval nejdů-

kladněji! a ntjkrásnější část svých

dějin války husitské a dobu Jiří-

ho z Poděbrad a poměrní již slab-

ší dobu Jagellonskou od roku

1043— 1326 takže do roku 1867

byl t velikou Částí svých dějin —

rakouského potřebí jest k obraně

rozličných národů v něm spoje-

ných a že se tudy nesmí rozdrobi-t- i

poddáním se jedné části zemí

pod vrchní vládu německou Teh-

dy učinil Palacký i onen paměti-

hodný výrok že by se Rakousko
muselo utvořiti kdyby ho ne-

bylo
Než co zmohly důvody Palacké-

ho ve Frankfurtě! Vášní zaslepe-
ní němečtí stranníci rozzuřili se

ještě více proti nám a usnesli se

že co příslušníci říše musíme do

Frankfurtu jití U nás doma však

měl list ten veliký účinek on jako
by rázem byl otevřel oči všem jím

vyřčeno veřejně že jsme svoji a

že svými zůstat chceme

Palacký jsa v čelo národního
hnutí postaven měl nabýti nejdů-ležitŽjŠí- ch

hodností a úřadů Vlá-

da nemajíc nikde důvěry činila co
mohla aby stala se populární a

obrátila se jak to bývá v této
nouzí své k Slovanům Aby dala

jaksi zevnější potvrzení snaze té-

to povolal ministr Pillersdorí 8

května Palackého do Vídně nabí-

zeje mu ministerstvo vyučování

Palacký za poměrů snahám jeho
odpovídajících byl by přijal mini-

sterstvo než po krátké rozmluvě

s ministrem seznal ihned že by

zásady své zapřít! musel i zamítl

tedy úřad ten "Že učinil tím

vlastně vládž vděk nenadál se

Palacký neboť jakmile se rozne-

slo že mi být jmenován mini-

strem rozzuřila se celá ta chasa

a pojímatí neumějí Nuže učte
se napotom od nás kterak rovno- -

právnosti národů rozuměti a šetři-t- i
se má Toť hlavní jest úloha

sjezdu našeho Slovan jest a

bude nepřemožitelným pokudkoli
heslo spojení svobody a rovnosti

ozývati se bude v srdci jeho" —

Avšak i sjezd tento neměl úspě-
chu Báliť sc ho Maďaři a jim i

popichování vídeňských demago-

gů podařilo se překazili jej Dne
11 června byla mše na náměstí
svatováclavském Provolán boj
mezi bezbranným lidem a voj-

skem tekla první občanská krev
v ulicích pražských sjezd roze-

hnán a Praze nastaly bouřlivé dny

Farmáři západní

Kanady jsou
vůbec merlnej-bohatším- i

Do-

cílili toho pě-

stováním tirrdi

W jarem
Zmocní m človéku obyčejně slabosť

zoaalátněloať a stálá unavenosř ospa-
lost nechuť k práci ztráta síly těles-

ní 1 duševní To se jmenuje jarní
nemoc Krev potřebuje důkladného
vyčistění

Severův Krvečistitel
stojí v Čele všech léků pro výtečný á
Činek svůj na vyčistění a sesíiení kr-

ve Tan Jan Kardoi e Forest City
Fa píše: Před krátkým časem jsem
vám psal že má dcera přišla ze staré
vlasti s hnisavou ránou na noze: ne-

pomohli jí ani lékaři r staré vlasti
Psal jsem vám o radu co mám s tím
dělatl a učinil jsem Jak Jste mně po
radil Severův Krvečistitel a masC na

rány a bolesti jí bez dalších doktor-

ských účtů dočista pomohly
Severův Krvečistitel účinkuje všu-

de kde nečistá krev Je příčinou vyrá-
žek boulí vředů hnisů krtic nezá-iivnoa- tl

a tělesné slabosti Jakož 1 v

chorobách pohlavních Láhev tl 00
Mnohý Člověk trpí bolesti a říká že

mu nic nepomůže Kdo ikusll Seve-

rův Olej sv Gottharda ví že ten ka-

ždou bolest zažene hned Cena 60c

W F Severa český lékárník

CEDAIt RAPIDS IOWA
T H

pšenice (ia první na farmách
vládou kanadakou obdrielí jif t

'ZDABMA
Uraite 160 akrft pozemka zdarma a

UPi njní tií na pozemka tom i

--~] 11500 ai 12000 s akrn
natí veškeré Tjlohy::::::::

vatodušní Nemůžeme so zde o

nich a následcích jich rozpisovat!
dnes každý cítíme 1 byly pro
nás velmi neblahé Sněm do n5-h- ož

tolik nadějí skládáno nesešel
se více za to však ale svolán říš

Osadníci pHstlhovavií se jsou nejzá- -

možnějšími občany Kanady

Mino kvoatbl Bprircof oliflnik £1 pinititr-
-

jský sněm do Vídně Nastaly vol

by do něho a Palacký zvolen v
vyjma období od roku 1253— 1403

úplni hotov Uznávaje přede-
vším neobyčejnou důležitost hnutí

Ifké Ml a ulit mm j kaldčua na poiii í
ai paaa W V Bnntt ň N T LlřoW
Omaba Nabr aurb dufwaala aa tJrmntf tb lutrrlur OlUwa raaada— I rv i
bodlau II pfMirbovaU m tU bta
aaKm Vin oMluíh aíanaa

Čechách v pěti okresích přijal ca
se zastupování Nového mřsta

pražského Působení jeho nebylo j

husitského které dosavad nebylo Přeplácejí načas "Hospodář"
pouzs f 1 na roknáležití bez prohloubení a pocho- -


