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ZknSenodt Texanova

jako v manželství Také prý je to
stav velice těžký zodpovědný atd
— ale zároveň velice příjemný a

by poslanci Berner a Cingr nebo

dr Karpeles byli se během trvání

táboru objevili mezi lidem nebyli

Následky stávky v Čechách

Z Moravské Ostravy se píše
Národním Listům:

Bouře proti vedení strany
propukla na

vSech schůzích západní Části reví-

ru Všude ozývaly se hlasy nej-vyš- ší

nevole stávkujících proti tak

zv vůdcům Bylo slyŠeti stále

hlasy: jsme zrazeni zaprodáni

pryč s Karpelesem co ten mezi

námi chce? a podobně V Dělni-

ckém domě chtěl vládní komisař

pro veliký kraval vzmáhajíce se

proti předákům sociální demokra-

cie schů?i rozpustiti neučinil tak

ale když tito ujišťovali jej že v

několika dnech dovedou v celém

revíru zavésti pokoj
"

přivedou

stávkující do práce Rozhořčení

proti předákům sociálně demokra-

tické strany jest v celé veřejnosti

zdejší všeobecné Hněv ubohého

horuickéuo lidu propukl na tábo-

ru který konal se na Hornopol
ním náměstí silou elementární a

ztrestal na místě ty kteří dávno

označováni byli jako zrádci Mezi

stávkujícími už po delší dobu ozý-

valy se hlasy nedůvěry ve stávko

vý komitét a v posledních dnech

pronášena už přímo určitá obvi-vě- ní

' '

Tábor svolán byl vedením stra-

ny
sociálně-demokratick- é na 2

hod Lid brzy po poledni ze

všech dolů se scházel tak že po
2 hodině bylo na schůzi jistě
8000 účastníků

V průčelí náměstí naproti děl-

nickému domu postavena provi-

sorní tribuna na kterou vystoupi-
li někteří horničtí delegáti a dr

Karpeles se sociálně-demokrati-cký- m

agitátorem Mertou Lidu

přibývalo stále a hlavně ženy se

tlačily kol tribuny

Karpeles prohlížel si jako tri

Teď: se nám tedy zmíchal do té

politiky ještě starý Deyey Jak se

tak lidé mění Před rokem se

bránil zuby nehty před tím aby

byl vtažen do politiky a teď — tu

máš čerte kropáč! —- už je v ní A

vsadil bych se o spasení své že ho

k tomu svedla Eva jako toho raj-

ského Adama Ty Ženy ty ženy
co ty s námi všecko vyvádějí Aby
se panička mohla skvíti v nóbl

společnosti washingtonské u toho

našeho "dvora panovnického"
musí chudák starý hrdina manil-sk- ý

chtě nechtě na led politický
Zláme li si při tom tanci nohu ať

mu ji panička zahojí
Ta politika to je podivné koře-

ní jako všehochuť Já o tom do-

stal první naučení hned jako chla-

pec asi loletý a sice od tatíka
Ten mi dal hádačku kterak bych

uapaal jedinou písmenou "polily-k- a"

Já si nad tím marně lámal

hlavu po dlouhou chvíli když pak
tatík viděl mé nesnáze slitoval se

nade mnou a vytrhnul mne z bryn-

dy Napsal na stůl Křídou K

vzal hrnéček s vodou nalil na to
K a povídá: vidíš to je politýka
Nu a bylo tomu tak Od té doby
jsem mel již mnoho příležitostí se- -

znati pravdu slov otcových' že je
to náramně jednoduchá věc dělat

politiku jedinod písmenou Náš

Dewey snad ani nehlesnut při tom

když na něj bylo naléháno aby
svolil k tomu by jméno jeho bylo

vydáno za terč všem politickým

vtipům Snad jen pokývnul hla-

vou k tomu a několik hodin na to

již se rozhlašovalo po celé Ameri-

ce ba snad i Evropě že hrdina

manilský se hodlá ucházeti o nej-vyš- ší

důstojnost jakou národ Sp
Států své vynikající občany vyzná-mena- ti

může Je to tak jednodu-
ché jako to 'politý ká" Člověk
rázu Deweyova nemusí ani mlu-t- i

aniž psáti k ani to polívati a

je hned v politice jako koza v zelí
Politika jest věcí pro nás po-

zemšťany velice důležitá zrovna

jako náboženství Tak jako bez

pánaboha lidé se věší otravují
střílejí topí atd — jak nám to

ten cedarrapidský pamíletář doká-

zal tak by to i bez politiky dopa-
dalo Bylo by zle na zemi a snad
i na nebi Vždyť to vidíme teď

Nebýti politiky neměli bysme bla-

hobytu neměli bysme ani peníze
ba snad by se farmářům ani na po
lích nic nerodilo a dobytek by jim
netloustl Kde bez politiky by
chom' se byli domohli osad jako
jsou Filipiny a kde by se byl měl

příležitost yyznameaati náš Dewey
u Manily? Politika spískala válku

pomohla Dewey-ov- i k vítězství k

velikému jménu a teď mu má po
moci ještě ku křeslu presidentské
mu A není to také nic než slun

né a spravedlivé když jej uděláme

presidentem Nebyl též vojevůdce
římský César za své válečné výko-

ny povznešea na trůn císařský?
Nestal se Napoleon za odaičnu

svých činů válečných císařem? Ne-

byli i naši vojevůdci Washington
a Grant za své válečné činy šeni

na prestol nejvyšších
úřadcíků republiky?
Kdysi již před mnoha lety se

vyslovil kterýsi veliký státník Že

tím nejlehčím zaměstnáním jest
rmuuuutl uatvuu tcu p u9
Dewey to také povídá že prý je
to lehká věc a že by to také do-

vedl A proč by ne? Když se

dovedl oženiti zajisté by také do-

vedl vládnouti velikému národu

americkému Ono se sice říká že

muže ožení žena a snad je to

pravda Některý mužský na žen-

skou s počátku dělá zamilované

oči mrká na ni kývá pak za ní

běhá naposledy jí vyhrožuje ale

ona ne a ne nechce bo Kolikráte

takový zamilovaný se dopustí vra-

ždy i sebevraždy když ho lioika

nechce Jak ale udělá ženská za-

milovaný "ksichť' na mužského

již je její A kdypak se 6tane aby
holka hocha zastřelila proto že ji
nechce?

'
Tak se to asi stalo s na-

šim Deweym že si ho ta jeho paní
namluvila sama Nu a je to tedy
zase zcela přirozené když jej poli-
tikou svede k politice

Aby se ten národ americký ne-

lekl že je Dewey příliš starým a

slabým pro ten těžký úřad nejvýš
Ší hlavy státu přispíšil si ihned s

ujištěním že to není tak těžké a

on že to již nějak vydrží V tom

je také kus politiky Jindy se ří-

ká že úřad presidenta jest těžký
zodpovědný veliké síly jak těles-

né tak duševní vyžadující a teď

najednou to' prohlásí Dewey za

úřad snadný Mí prý konati jen
to co mu kongres nařídí a k torno

mi přece ministry a tisíce nižších

úřadníků On tedy vlastně neděli

nic leč neebivi jedněm dělati to
co druzí nařídili Je to zrovna

lak známo jsou naše bitevní

lodi pojmenovány dle jednotlivých
států Unie kdežto křižáky nesou

jména mest nebo vyniKajicicn
osob V odboru válečného loďstva

ve Washingtonu byly právě plány

dohotoveny pro novou bitevní

loď která má býti pojmenována

po našem státu Nebraska Dle

téhož plánu mají býti stavěny tři

podobné lodi z nichž další dvě

ponesou názvy Califorma a West

Virginia Každá z těchto lodí má

býti skutečnou pevností neboť má

býti vyzbrojena 66 děly různých
druhů a pojme 400 tun střeliva

Dle plánů právě dohotovených
má míti každá z lodí těchto 13000
ton snosnosti 23 uzle rychlosti a

skladišti uhlí má pojmouti 2000
tun paliva tak že může s touto

zásobou doplouti do vzdálenosti

7000 mil Obrněné budou co

nejdokonaleji neboť pancíře bu
dou sahati dolů pod vodní úroveň
i nahoru po celé lodi Od lodí

válečných posavadnícb se budou
Ušiti tím že budou vyčnívati o

mnoho výše nad hladinu vodní
čímž bude poskytnuto dělům větší

působištč posádkám pak více

místa tak že budou k účelům

válečným vydatnější

Obrnění bude sestávati i na

vodní čáře z Kruppových pancířů

ocelových tloušťky šest palců v

bokách kolem strojů kdežto kýl a

záď budou opatřeny paneiři 3

palce silnými Nad tímto brněním
budou 5 palcové ochranné kase-

maty do polovice délky lodi které

mají chrániti 10 šestipalcových
děl Vížky budou chráněny Šesti

palcovými pláty výhledna 9 pal-

covými a signální věž 5 palcový-
mi

Co novinka bude na lodi Neb-

raska zavedeno pokrytí dolní pa-

luby linoleum a dřevěné části
které jsou co nejvíce obmezeny
budou ohnivzdorné zhotovené ze
dřeva nehořlavého Skladiště pro
střelivo budou chráněna látkami

teplotu nevodivými a uvnitř bu-

dou ochlazována uměle Skladi-

ště uhlí budou zařízena tak aby
co nejrychleji mohla naplňována i

vyprazdňována býti Mezi jedno-

tlivými oddíly lodi budou dveře
vodovzdorná která se dají z růz-

ných míst říditi Hlavní strojovna
bude umístěna pod ochrannou pa-

lubou kdež se bude nalezati též

prádelna i kotelna i
'

Zásobárna jest upravena tak
že bude moci pojmouti zásoby
potravin na 6 měsíců 8000 galonů

pitné vody bude míti ledárnu na
zhotovení tří tun ledu a přístroj
na upravení 10000 galonů vody
pitné z vody mořské denně Otá-

čecí věže kormidlo vějíře venti-

látory stroj mísící v pekárně
prádelna zdviže střílny dělové i

pneumatické stroje pro vypouště-
ní torpéd — to vše bude řízeno

elektrickými přístrojí

Výzbroj 66 děl bude následují-
cí: Hlavní baterie bude míti 4

děla 8 palcová ze zadu nabíjecí a

146 palcových rychlopalných děl

Výpomocné baterie budou sestá-

vati ze samých rychlopalných děl
a sice z 18 čtrnáctiliberek z 12

tříiiberek S liberek samočinných
6 liberek jednoduchých dvou

děl polních a 2 Gatl-ingový-

děl Dále bude zbrojni-
ce lodi opatřena 300 ručnic maga-cíne-k

a 200 revolvery ručnice
budou spočívati ve vížkách otáče-

cích ve střílnách

Ku naznačení zhoubné moci ta-

kového obra válečného budiž ještě
uvedeno toto: Zdviže pro náboje
do děr jsoa tak zařízeny

' že mo-

hou zásobovati střelivem 8 palco-
vá děla jeden náboj v každých 50
vteřinách 6 palcoví děla tři rány
v minutě 14 liberky 6 ran v mi-

nutě tři a jednoliberky 10 ran v

minutě

Nejlepší lék proti rermatismn

Rychli odpomoc od boíeitl

Váicbnl kdož ožívají Cbamberlaln's
Pain Biím proti revmatismo překva-

peni Jsou nad rychlou úlevou jež se
dostaví Když o tom mluvil p D N
Sinka t Troy O pravil: "Před časem
měl jsem prudký nával revmatismu v

ruce a rameni ZkouSel- - jsem mnohé

léky a úlevy naleznul jsem teprvé po

použití Cbamberlain's Taia Balsam

kterýž mi zdejšími lékárníky Geo F
Parsons k Co odporučen byl Odporu
čorali jej tou měrou ie láhev jsem ai

koupil a ttky sb-iu- jm bul rfi bóterti

OJ té doby odporučil jsem lloimentten
mnohým přátelům kteří sbodují te se
mnou v tom ie jeat tím nejlepíím lé

kem proti svalovému revmatlsma v

trhá" Na prodej a viecb lékárníků

Pánfta úfaáníkftci spelko
Účetní (obchodní) knihy sr Ledfr-t-r-a

'oornala denní knihy a jiuét
15c sahara Pokrok Zasula

Dnes podáme čtenářům našim pří-

běh láhve a velké věci které ní byly

vykonány Nejsouce žádnými povíd
kářl nechrne vyprávět! samotného

vypravovatele p J Kurze stv8ealy
Texas
"Před pěti roky" praví pan Kurz

za jehož pravdomluvnost ručíma "byl
Jsem člověkem velmi nemocným To

celé měsíce byl jiein v rukou lékařů

ale tl mohli ml jenom na čas uleviti a
vodnatelnost kterou Jiem byl stižen
zůstávala Otekl jsem takie jsem se

do nemohl upnoutl SnáSel joem
Uké nevýslovné bolesti v zádech Chuť
k jídlu zmizela ale měl jsem stále
žízeň a voda kterou jaem pil proběhla
mnou jakmile jsem ji polknul A k

dovršení mé bfdy pod zebrami na levá
straně utvořila se mni boule velltoati
slepiČfbo vejce Působila ml velkou
bolest a po čtyry dloubá týdny musei

jsem na pravé straně líhati Lékaři
chtélt provéstl operaci ale pro stáří a

ipatné zdraví nesvoiii jsem za to vsak

přiměl jsem své lidi aby ml bouli

koupali léčivým olejem jehož láhev
měl jsem náhodou doma Jsa přesvěd-
čen Že Dra Petra Iloboko jest právě
Um čeho jsem potřeboval objednal

jsem rí bedničku na zkoušku Jakmile
lék přišel otevřena láhev a lék mi po
dáván dle návodů Spravedlivě v lé- -
čeuf jsem pokračoval a brzy pocítil

jsem úlevu Cbuť k jídlu se navrátí'
la Boule sama od sebe pukla a při-

rozený běh vzala otoť zmizel a já byl
s to zase pohybovat! se Lidé kteří
mne v mém bídném stavu byli viděli

byli mým uzdravením velmi překvape
ni a ptali se mne co tuto blahou změ-

nu přivodilo "ira Petra Iloboko a
lň£ivý olej nic jiného" odvětil jsem
"V láhvích těchto léků jest hodně do
broJiní a do smrti budu tyto léky v

domě držet) neboť zachránily mi žl

vot"
Ale ještě o jiném obdivuhodném

vyléčení musím se zmínitl V roku
1898 setkal jsem se s Václavem Slívou

rolníkem bydlícím asi dvě míle od

uás a ten vyhlížel jaksi smutně Buku '
měl v závěšce a vypadal bledý a

Na můj dotaz řekl mi ie byl
do ruky raněn mrtvicí a vlády v ní

pozbyl "Nikdy nebudu více zdráv"
povzdechnul si ubožák "žádný lékař
ani lék nemůže mi pomoci a ruka

moje zdá se mi ako mrtvá" "Ale já
vám mohu pomoci" zvolal jsem "Mám

lék který vyrval mne z drápů smrti a
ten pomůže také vám" Zprvu nebyl
nakloněn rady mé uposlechnout! ale

konečně dal ti říci a vzal láhev Dra
Fetra Iloboka a lábev léčivého oleje a

sebou

Krátce potom přišel si pro více léku

protože nabyl v něj důvěru Mohl jíž

prsty býbati Pokračoval v léčení a
na podzim toho roku byl sto jiti již do
baviniště a sbírat! bavlnu Může opět-
ně beze všeho nepohodlí své ruky po-uží-

a onehdy mne ujistil že je tak

silným jako kdy býval"Tolik p Kurz

Není to podivuý příběh láhve?

Pohleď do svého zrcadla
Vidli jiskrní oči zdnroa Junoa k&ži tladkf

rfn rnliy trwt Tto vibnewť }et nile--
dobrého drrl Plk II on Kbizf Jest tkoro

'Zy 7 héyulúumix r uÍ0Ílntuícu irmr
kfcb t strojích Zdravá meostruUiiI tutroji
znamená zdrávi a krian navh mlatech

McELREES
MIM! Íl—J))UIÍIB 01 UdlUUI
ílni Inr krime adravť Ono trefí korea
viech jich neanizt Meatávi méelcnlho nepo-

řádku boleatl neb bolen! které by ono nevy-hojil-
o

Ono Jeat pro vykváiajld dívku pro
cameatknanoa fena a pro pani doapf vající ku

& v krísi rits--
aklm llvot ono pfioeee zdravf afin a ateatl —

Stoji f100 od prodiraín Iftft neb od vyribi
teli: "The Chattaacoga Medicína Comoany

Chattanooga Tena"
Pr-Cea-

ki titaet látka ae taala na pozadint

Psal ROZENA LEW1S t OcaavHJ Texas
przvi :— "Byla jaem a meaicnlmi preeUvkamt
trápena atraánymi bolaatml hlavy a zad Váak

byla Jaem tplni vyhojena Vlnám of CarduL"

X3OMtnrej te e
o liidoiiniiOMt

Mvýcli rodin
pHutoupnlm
k roivétvenéma

Jonl vyplic! pojlato

pravné m rychle

JEDNÁNI V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se JrdnaU lé
k naloděn! novcn tábora Yhodn pod-

mínky
Doplltc o podrotmoatl teaky neb Mcllckv
Ba vrchního veliUMa

T C ROOT
Sil Bhaely filock OMAHA MEH

pohodlný pakliže se při něm jed-

ná rozumně jak to pan Dewey po-

vídá o presidentství Který muž
odevzdá veškerou moc zákonodár-
nou své druhé polovici a sám pře
jme jen moc výkonnou má svatý
pokoj Zena předpisuje muž vy-

konává ba i v tom vykonávání mu
drahá polovice ráda ulehčí Na

příklad roznésti peníze jež muž

vydělá to dovede každá dobrá

žena sama aniž by muže k tomu

štrapicírovala

Teď si tak myslím jak to bude

krásné až budeme míti admirála

Deweye presidentem Předuě jsme

ještě neměli žádného admirála na

presidentském stolci jen samé ge

nerály a za druhé by tím i ženská

emancipace nabyla vrchu Jest
iisto - že paní Deweyová toho dě

dečka oženila povídá se že ho

také k tomu nešťastnému postupu
onoho národního "housu" svedla
a teď se také tvrdí že ho ku při

jetí kandidatury nabádá Bude li

tedy zvolen je pravdě podobno
že bude za nej 1 ty těžké (nebo
lehké) povinnosti úřadní vykoná- -

vati A tak bude ihned ženská

emancipace ve Spojených Státech

provedena

Abych nezapomněl též ctěným
čtenářům vysvětliti co to jest ta
ženská emancipace Ženské to

dobře vědí ale mnohý z mužské

ho pokolení v tom ohledu tapá ve

tmě Víte to je tedy osvobození

toho něžného Ženského pohlaví
ode jha" jaké jim nyní snášeti jest
Předně již při tom namlouvání

musejí míti holky stejného práva
s hochy Teď prý to mají jen o

přestupném roce ale pak budou

míti právo buď každý druhý rok

si hochy namlouvat nebo pořád
Pak když to bude odbyté a nad

komínem mladého párku se snese

čáp pak bude muset mužíček toho

svého potomka sám odchovávat

ne aby s ním nechal chudáka ženu

utahat Jestli ho má také kojit
to ovšem záleží na tom příštím

vývoji lidstva až jak to matička

příroda spraví Vydělávat živo-

bytí to bude snad i v té emanci-pača- í

společnosti milostivě pone-
cháno mužům zato ale vše ostat-

ní u vykonávání práva domácího

připadne ženám Tak na příklad
když se muž vrátí z práce a ma-

minka mu nařídí pana klukovi

nasekat musí sekat ale jen tak

dlouho pokud obměkčené srdce

mateřské se nad rozpustou nesli-

tuje a neřekne dost- - Ale i při
tom sekání musí dát pozor aby

panu senátorovi moc neublížil

neboť kdyby citelné oko mateřské

postřehlo na miláčkově kůži něja-

ké stopy trestu bylo by zase zle

Hned by mateřské srdce nad vámi

vyneslo rozsudek že jste necito-

vé ukrutnjci
No tak tedy od té politiky pana

Dewey e a paní admirálky závisí

ta příští emancipace žen Zajisté
že s ní bude každý souhlasiti a
bude-l- i náš hrdina navržen tedy
se jistojistě každý přičiní aby byl
zvolen Pak nám nastane ženská

politika ta lehká růžová oblažu-

jící Ach kéž by to tu už bylo!

Já se toho snad ani nedočkám

radostí Až bude náš admirál

navržen pak bude pro jeho zvo-

lení zuby i nehty pracovati taky
Józa

Zachráněné děcko
Pan Josef Matějka z Oxford Juno

tlon Iowa zaslal nám dopis své man

íelxy Kristiny jež píše: "Naše holčička
18 měsíců stará byla tuze nemocna
Začala se jí dělati bouie na krkukdyž
byla sebraná zavolali jsme doktora
jenž bouli prořízl Ale hned na to se

jí udělali tři nové boule jedna za dru

bou a tak to trvalo čtyry měsíce P

celý měsíc jí tekl materie obou uif
Měli jsme dva lékaře ale ti se marně

pokoušeli jí pomoci Vše bylo mamo

Když jsme viděli ie jest holčičce čím

dále tím hůře rozhodli jsme se zkusit!

ještě Severové Krvečistitele protože

jsme myslili že to musí pocházet! z

krve Nevyužívala ani čtvrt láhve a

byla docela zdráva Myslíme že jsme
tím povinni českým krajanům aby-

chom Jim to veřejné oznámili"

Nezapomeňte že 3evertv Krvečístl

tel jest nejůčinnějiím lékem ve všech
chorobách a nedostatcích krve lidské-

ho těla jež jeví se buďto vyrážkami
porušeným zažíváním zácpou zvétš

ním žlaz boulemi buď měkkými nebo

zatvrdlými vředy aeslabením nervů

ztrátou životních sil bledoičkou nebo

nepravidelnostmi měsíčního Severů v

Krvečistitel v případech takových jest
nejlepíím lékem Cena láhve 1100

iestt láhví 15 00 Na prodej ve viech
lékárnách a obchodech s léky Na kaž
kém zevnějším obalu naleznete podpis
vyrabitelův což svědčí o pravosti léku
Bet podpisu jest lék padělaný

Předplácejte evým přátelům neb

ánámým do Čech Hoipoddře ttoji
pouu 9160 roini

by bez těžké pohromy nebo snad

ani živi vyvázli
Kdvž lid vracel se z táboru

učinil útok na stávkovou kancelář

strany
sociálně-demokratick- é žá-

daje peníze Lid tvrdil že peníze

došly že však vůdcové si je pone
chali Kancelář byla zamčena

Dojel sem poslanec Stojalowskí

který chtěl na horníky v polské
škole shromážděné působiti ve

smyslu Karpelesově Byl však

jinými horníky vyhnán na ulici

Tak vede se vždy politickým
stranám úspěchy učiní z vůdců

jejich u lidu bohy neúspěchy
zrádce
Ze všech revírů setrvává ve

stávce ještě pevně a neochvějně
revír kladenský jest to také revír

který si svou stávku vedl vlastně

sám a do kterého ruce odjinud

nejméně zasáhly Revír ten osvěd-

čil tolik obětovnosti tolik náma-

hy tolik disciplinovanosti i zá

konnosti kteráž zůstává v tako-

vých chvílích přímo podivuhodnou
že zasluhuje aby vyšel aspoň on

z boje s větší kořistí nežli revíry
druhé

Stávka hornická budě poskyto
vat! všem myslícím lidem ještě
dlouho hojně látky kc všelikým
úvahám po všelikých stránkách
— nejen sociální a hospodářské

nýbrž i po politické

K součinnosti stran

"Pozor" přinesl článek "K pří-

štímu boji volebnímu'' jako "slo-

vo k našim mladým stranám'' Za

rok budou se konati volby do sně-

mu českého — čteme v něm —

při kterých proti straně mladoče- -

ské postaví své kandidáty všecky
mladé strany oposiční: radikálně-pokrokov- á

státoprávní národ
sociálně-demokratick- á a

nepochybně i realistická' která do

té doby se svojí politickou orga
nisací bude hotova Docílí-l- i se

shoda mezi těmito mladými stra
nami o jednotném postupu proti
mladočešství t j bude-l- i v kaž

dém volebním okrese kandidovati

vždy kandidát jen jedné oposiční

strany za pomoci stran ostatních

pak každá z těchto mladých stran
získá číselnému počtu svých pří-

slušníků odpovídající počet man

dátů a zkorumpované mladočeš
ství bude rázem poraženo na hlavu
a zmizí z řad živých českých poli

tických stran Bude-l- i do té doby
zřízena V kurie volební nechať

tato ponechá se úplně oběma
stranám dělnickým (sociálně-d- e

mokratické a národně-sociální- )

jejichž kandidatury všemi stou-

penci ostatních pokrokových stran
budou ze všech sil podporování
Nčchf po předchozí novinářské
diskusi — čteme ve článku dále
— všech interesovaných stran se

zvolí zvláštní volební výbor do
něhož každá z cpcsičních stran
zvolí si po třech delegátech a ten
nechať vypracuje pro všeobecné

volby kandidátní listinu v které
nalézati se bude přiměřený počet
kandidátů síle té které mladé

straně odpovídající z nichž každá

vyšle na volební zápasiště své

nejlepší a nejzpfiscbslcjší lidí V

projektovaném společném postupu
tvořili by radikální pokrokáři cen-

trum radikálové s národními so-

cialisty pravici a realisté se soci-

alisty levé křídlo straně radikálně

pokrokové připadla by ("těžká'')
úloha sprostředkovací mezi pra
vým a levým křídlem ostatně 1

počátku by mohla obě křídla jed
nati mezi sebou prostřednictvím

strany radikální pokrokové_
Takový je ve stručnosti návrh

úvodníku "Pozoru" neznámého

navrhovatele - Navrhovatel parna
tOval na vSecky imadé oposiční

strany zapomněl však dodati co

ještě učiniti s agrárníky a živnost

níky Jinak celá myšlénka není

ještě akutní jakkoli již dnes je

jisto že při příštích všeobecných

zemských volbách k různým vzá

jemným úmluvám mezi mladými
stranami dojde protože dojiti—
musí
V "Selských Novinách" (l 8)

pan Alí Šťastný promlouvaje o

státoprávní resoluci podané zá-

stupci strany radikálně pokrokové
"Národní Radě" loni zařizované
v hlavních zásadách ji přijímaje
v jednotlivostech zamítaje volá

po státoprávní konferenci českých
stran a stavův jimž za předmět

porady může sloužiti hořejší stá

toprávní resoluce pisatel přímo
žádá stranu radikálně pokrokovou
aby se přičinila o svolání takové

porady nechať začne s těmi stra-
nami které jsou jí nejbližšími a

pokračuje dále od jedné ke druhé
na konec se díla účastní všichni

1 1

umiator massy děiněno lidu a

spokojeně se usmíval V tom však

povstal mezi lidem ruch na tri-

bunu pojednou protlačil se jakýs
neznámý horník který započal

osjrý rozhovor s Mertou a drem

Karpelesem Rozhovor tento pro-

měnil se v hádku a neznámý hor
ník tlačen dolů Než v tom vy
skočilo dvacet jiných horníků na

: tribunu jali se za velikého křiků
všech okolo stojících tahati s Kar

pelesem i Mertou kterým přiběhl
na pomoc hostinský z dělnického
domu Satory Celý zástup lidu
zvedal pěsti a hole chtěje se na

Karpelesa vrhnouti

Horníci vniknuvší na tribunu
však již přemohli jak Karpelesa
tak i Mertu shodili je mezi roz-

vášněný lid který jal se do obou
vší silou buŠiti holemi pěstmi a

deštníky Byla to děsná vřava

Takto mláceno do obou plných

pět minut vší silou Rozhořčený
lid v pravém slova m?hi cj rfca

podával a vykonával na nich akt

pomsty Ostatní množství křičelo

neustále: "Nařežte jim! Pryč
se zrádci! Pryč sežidy!" Merta

pod ranami na něho stále dopada-

jícími pozbyl vědomí a byl odne-

sen Karpelesem a Satorym do

protějšího dělnického domu kdež
uzamkli se a posláno rychle pro
lékaře

Zatím noví lidé vesmSs horní-

ci zaujali místo na tribuně Tá- -

V a o U i i 1 vslz ' u~--f- i_ v~- -
který také zvolen za předsedu a

prvý rovněž ujal se slova Podal

krátký obraz stavu stávky a když
otázal se přítomných chtějí li na-

stoupit! práci tu celé množství

odpovědělo jednohlasně ne Po

Pavlasovi mluvila ještě celá řada

řečníků kteří vesměs mluvili o

zrádě spáchané na stávkujících
Někteří předáci sociálně demo-

kratičtí troufali si za řečí těchto

vystoupiti na nádvorní balkon děl-

nického domu odkudž mohli

shromážděný lid Když

bylí spozorováoi obrátil se pří-

tomný lid proti nim a hrozil jim
holemi a deštníky Zdálo se že

rozhněvaný lid vrhne se každou

chvíli na dělnický dům aby stre-st- al

ostatní předáky sociální de-

mokracie

Tábor pak po více nežli dvou-hodioné- m

rokování ukončen klid-

ně Výsledek jeho jest že stáv-

kující nehodlají nastoupiti práci
Za rokování táboru lid projevoval

nepokrytě své mínění o předácích
sociálně-demokratický- Oba sociál-

ně-demokratičtí poslanci Ber-ne- r

í Cingr titulováni všemi mož-

nými jmény a praveno o nich že

stávkující uhelným baronům za-

prodali
Agitátor Merta byl toěhem tábo-

ra v krytém kočáře který vjel na

dvůr dělnického domu odvezen

do nemocnice Líd vida jej ují-idě- ti

chtěl se naC ještě jednou
TrhaoutL Dr Karpeles schoval

M na pádu dělnického doma Kdy- -
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