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Hohrnwarti hové bylí by bý

valí provobnlni těchto flánkt timl
rnií a jednota rakomká monarchie

byla v nich s doMstck (bráněna
Korunovace která v ďové politici

W lak vlký má úkol měla býtl
dávno povoli-n-

a A věru Jet co

divili le po korunovaci v 1Viti

ihned nebylo iun4rio čeké státní

právo které by se bylo stalo hrad-

bou proti maďarské nadutonti

Němci v Čechách — a to M-ch- t si

dají říci — budoucnoMt svou krok

za krokem odrývaj( lim že nechtějí
vAJ rakouský patriotismus založili

na lásce ku své české vlasti Nic

není přirozenějšího než že Čech ne-

návidět musí vlaitteneclví pouze ra-

kouské Německá strana proto svý-

mi sympatiemi pnvázeti mm! poli-

tiky jejichž cílem jent zřlditi v

slil koniÍMř v Přelouěi im hftii lidu A

V
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Čilý ruch budí v Čechách n4rodo--
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tavky a (MlUirné výstavy Jichl
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Praha raput ren! vytnamenal
# ondy opM svoji baWlotl 1'li d

ticdávnsm zrušila Praha někturé é

třídy íkoliif protole neměly
dontatek dití Z opr4vněného činu

tohoto uiělall Němci Jak ul to mní

utikcf4n( a prunáledovánl něme

ck4 uil4Ule a věo se doptala k zem-

ské školní radě

Německé odděiní této korporace
ovšem ujalo se Nřmcft rnÍMtopřed-ed- a

jeho pan Zahiisch (patrné z

české matky Z4buš) vyslovil se že

jednání Prahy není dobré že jest

nespravedlivé a když spravedlivý
Němec Heinrich zástupce Prahy v

německém oddělení zemské školní

rady se Prahy zastal dostalo su mu

i dlUky v následující schůzi od sa

raotného inístodržilele Ovšem

Heinrich nemlčel a co uražený zá-

stupce Prahy odvolal su V rrěnu
Praze a toto ač nerado musilo do

věci zasáhnouti Vypracovalo me-

morandum v němž dokázalo že ne-

křivdi školám německým naopak
že maji Němci v Praze více třid než

jim patří a žádalo proto aby bylo
nařčení Prahy 1 nespravedlnosti k

Němcfim odvoláno a důtka jejímu

zástupci pro zastání bc pravdy udě

lená aby byla zrušená

Než co se stalo?

Pan místodržiiel obratem pošty
vrátil nečleni memorandum Praze

zpět s ostrými poznámkami
Tato nikterak neomluvitelná pá

novitosf nejvyššího strážce práva v

Čechách tato urážka hlavního města

Čech ovšem vzbudila velkou sen

saci

Mladočeíi navrhli v obecním za

stupitelstvu aby so dalo veřejné po
Praze nalepit! politováni nad skut
kera mlstodržitele aby tedy za

stupitelstvo pražské nemohouc se

dovolaU slyšení u úřadu zemského

odvolalo se k národu

V první ráži rozechvěni učiněnou
urážkou hlasovali všichni pražští
obecní starší pro tento návrh který
uložen byl městské radě k vyko
nání

Ale opatrní otcové města záhy

vychladli rozechvění a a spravedli
vý hněv zmizely a místo nich dosU

vila se obvyklá otrockostf

Přišla bezpochyby také stříkačka

shora a když věo podruhé přišla do

sboru obecních starších staročeská

většina zamítla projev politováni

vyhotovený Mladočecby a usnesla se

poníženě odvolali se ku sněmu

Na sněma dopadli otrooi! Pan

místcdržitel odbyl je sarkasmem

Staročeši jásali že jim v&beo od po
vědél! I!
Staročeská většina na pražské

radnici tfibeo sa purkmistrování
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kMoa tina
V Ctthďh j drift víru tíMoItio

Kovl (volaný Lrn Jk janit Jíl
oxn4mi!j mimo řofjKtt rninuf

?4cb jotřřb Uto KjItn4 lemé s

lch tlílitch notných tjrrf
ttbývi h!rnř ni(atným clflrm

pankttínfm proti ffili v'?ch ír
nýcb Čecbd

HoíJřlenl nouiloícb kr-n- v é

ft nímecki % zřízeni novech %Ak

M býti třcí ryte iilmioifitrativtjf

malichernou A jli-c- Je to ot4tka

veliké lftlelitoti Jeln4 ne o to

iMditi oSmecké obvody a jazykem

německým a £eké a Jazykem iiřmc-cký- m

% řeským V tekýcb jak
vidno NÉmci by ae dobře udrželi

ale v německých bída Cecbfim! liy-lt-- li

nyní ve amlSených okresích

pron4aled9vini byli by v ryze ch

p&leni!

A kdyby Čechové cbtčH i macci

aky vydati svó menůioy v hltan ger-

mánský saďme jaká to rovnopráv
nost kdyl Čechové v pbvodní krvi

svou a předka vykoupené vlaHti měli

by řada okresft v nichž by neitrneli

vůbec česky proml uviti v OHtatnich

pak českých okresích teprve vedle

němčiny uznána by byla ctítina co

jazyk úřední

O tato zásadu jde o nic jiného

A proto nenachytajl se Čechové na

trhací předlohy punktační ant nyní

kdy vláda předložila sněmu také i

předlohu o zřízeni nového krajukóho
českého soudu ve Slaném

Vláda soudila že česká mfuta v

obvodu Slánském budou ca o tento

soud rváti a a toho že ona bude moci

kofístiti na proupcch punktaci
Ale zmýlila se V prvni řadě co

sídlo sového krajského českého

soudu místo Slaného navrhována

byla Roudoíce Leč uvčdomélé

toto podřipské měftto podřídilo

hmotný zisk ohled&m politickým a

odřeklo zamítlo všecky nabídky
Sláva mu za to!

My Čechové musíme stále nyní
na zřeteli mít i pravdu že nežijeme

pouze chlebem ale že naňe požadav-

ky a cíle politické jsou zároveň

hospodářskými a naSu státní právo
6eskó že jest zároveň totožné se zve-lebení- m

hospodářských poměru

českých
K čemu tedy bráti almužny od

vlády když mažeme sami míti celé

hřivny t nichž podnes a stále do

Vídně pojcujeme bez oplatky r

Stfljme pevné na pftdé svého stát

ního pravá
To nám zaručuje budoucnost

mnoho Jedni jako společnost Iud- - %

vlkova už odjeli druzi a to české t
kvartetlo námi již oznámené pak K

bývalý koncertní mistr NárcJnlhotj
divadla bratr světového mistra --J (

Karel Ondříček mimo to řada ji- - J

ných umělen a umělkyň stateční (

:'

právo hUtoriiké Jtk' tnUtt1 na

I10I itnyťli iklvlli fl tik
přcj-odivti- á Jako j't !{akmko J"di- -

ni (listovat! mAl Jak l!ulk
rakouští N7ttRÍ vryli sn jíl v onen

nf litMr41ní zhoubný klam toho no- -

ni doklalm J výrok Jejích fifj- -

taleiitovariřjSIlio fldoe 1'lpnera že

vílícfié hltovac privo slui za

vrhnouti proto {Minf vadl neznamrná

nifeho jiného uaí slovanukon vřtsi

nu Tolik přere prý musilo býtl

janno Nřmcnni v liakousku le roz-

tržením svazku s Německem rnuní

nánxlní vědomi Slovana scíliti a

že netnoino je odepříti na přiklad
Čechám to řeho v tak hojné míře

dostalo se Maďarům Jest to lna

s cejvětfiich politických naivnostl

kterou osvědčili Němci Km když

domnívali se že v Cislajtanii pojintl

si většinu a neíkodnou učiní autono

mii zemskou v Čechách tedy v zemi

převážnou čckou vítíinou Slo-

vané přece nemohli si dát Ubiti ně-

meckou pretensi která se Slovany

rakouskými vládnouti chtěla jako s

plemenem inferiornfm Touto

taktikou byli Slované a

najmě Čechové podrážděni k odporu
a že v souvislost uváděli tuto snahu

s jednotným národně německým
státem zatím vzniklým rozumí se

samo sebou A následek toho? Že

na příklad A 1 Ilartmanuu pokládá

posici Němectva v Rakousku za

ztracenou a že věšti týž osud Vídni

kterýž stihl Prahu jež stala se mě

stera úplně čekro Však tato per-

spektiva - Ilartmannova každého

Němce do duše urážející jest prý
neviňoučká proti tomu jak na bu-

doucnost Rakotmka pohlížejí Němci

nejen v Rakousku nýbrž i v něme

cké říši A nyní následuje místo

které by si měli ti jichž se věc týká
velmi dobře zapamatovat! Poklá-

dají totiž — praví "Dio deuUehe

Rechtspartei" — rozklad habsburské

monarchie za nezbytný a těší se tlm

že "německé země" její k nimž po-čítaj-
í

také Čechy připadnou k Ně

mecku které prý se již svm břitkým

spftsobem jinde osvědčeným o to

por+iuá aby země ta co nejdříve

byla zgermanisována A aby nebyl

pisatel dotýčného článku v podezře
ní že snad přehání dodává k tomu:

Putujmež po německé říši a doptá
vejme se kdekoli u vznešeného i

u prostého od diplomata počínaje
až k poslednímu politickému při

étipkáři — každý % nich dá nám —

ruku na srdce — mezi čtyřroa očima

odpověď tutéž Nechff se nikdo ne

klame frázemi kancléře Capriviho
že Německo si přeje aby Rakousko

stájí lile jak se světy sbližují J
A co je sblížilo? Iáska rodné 11

krev '

První máj v Rakousku najmě v

Echách nebude letos bouřlivý siofc
ale bude okázalý Dělnictvo se sou-t- i

slřeďuje schůzi bude mnoho a usne'
sení všech vrcholili bude v požádav ]

ku osmihodinné práce zvýšeni mzdu'
t t _ 11 i _ _ jfa vseouecneuo niasovaciuo mjth%p

Že tu i tam strhne su šarvátkatof)
jisto Proto se vojsko stahuje k

továrním osadám č

Veliké požáry stihly dvé obceí'
Iloř Slivno a Nadějkov Vyhořelý
skoro úplně Kdo m&žeš pomoa

Politický český ruch jeví se schlip

zemi bacali jsme v liste vašem její
bedlivě stopovali a činili jsme tr
zúmysla a dvojí příčiny: předně

proto že s něho nejlépe lze nabýt
nonětt o tom lak se v Cechách nr&A

t - r_
cuje podruhé proto že vámbudaS

zajfmavo zvěděli které končiny jsou
čilé a je-l- i mezi nimi i kraj vátí

drahý fj
Veřejné schftzo byly: PolitÍck'J

občunská beseda v Č JJudřjovicíc

uspořádala v neděli dno 23 t m)
2 hodině odpolední veřejnou aehuj
v níž zemský a říšský poslanou pf
dr Km Kngel promluvil o nynějí J
politické situaci _ V neděli dne 2

dubna pořádala se v Klatovech V

velké dvořané "u slunce'' o 1 ho?J

odpoledne schAze ve které pan proV
dr Tomáš Masaryk podal zprávu

1 -

Rakousku samostatný český stál ve

fiderativnlm svazku s ostatními

zeměmi habsburské monarchie"
Zaznamenáváme tento hlas s po

vděkem Jest v něm trojí naučeni:

rvé těm kdo řídí osudy této říše

druhé našim Němc&m a třeli nasl

slavné historické šlechtó a její spře
ženc&m Staročech tm

Leč zdá se že všechna poučení

jsou marná
Vizme Jen nynější prací v de

chách :

Na českém sněmu bylo konáno za

uplynulých dvacet drift všeho všudy

pět schází sněmovních! Není prý
materiálu a třeba prý dopřáli čsmu

komisím Dobrá Té doby zřízeno

na snětně 14 komisi a sice rozpočto-
vá školská pro záležitosti hypoteč-
ní banky pro záležitosti obecní a

okresní zemědělská pro veřejné

práce pro upravení financí zem-

ských petifinf pro okresní záložny

hospodářské komise pro zavedení

rovnoprávnosti v úřadech pro eále

ži'osti zemské banky pro opravu
stavebního řádu pražského pro zá
kon rybářský a pro volební řád v

obcích a tažme se mnoholi jich v

uplynulých dnech pracovalo? Sešla

se pouze komise rozpwčtová poně-

vadž konečné Jednou rozpočet zem-

sky na rok 189') — nyní máme už

duben — vyřízen býti musí a komi- -

Iv a

se tro zweziioHii okresní a obecni a

to proto poněvadž jo to nyní vlastně
komise vyrovnávací a poněvadž to

žádají Němčí a vláda Z ostatních
seála se jediná komise pro opravu
volebního řádu v obcích ostatních
U výboru ani prstem nehnulo
Trhati království české to lest to
hlavní ostatní potřeby země nechť

ustoupl do pozadí Tak se na sněme
království českého pracuje!
Ani nová konference českých

stran svolaná Mladočecby v těchto
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činnosti českého poselstva v pojď? J
nim období sněmovním — PorT"?'

r~

spolek pro Litorat
řicko a Třebcnice pořádal v Třeb '

ničích 23 dubna schftzi v místný
slech Rcsudy o 3 hodině s násled

V
metr""

4


