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kouké vlády jou blu liťky ktprél

dnes táli zítra baiou víe dl pře

di slaných kapitot s vfile mocnářovy

Ciskó státní právo je úmluva mezi

ěeským nárxlem a éekým králem

a jen tito dva lidný třeli faktor

nemá práva do této zálelitosti spo-

lečné mluvili Jakmile tedy u dvo--

rs u krále usstaue uznáni byť čá

stečné (a to reskriptem z roku 1871

jil jednou se stalo) státního práva
českého pak každá vláda tomuto

požadavku se protivící padá
Jest tedy vláda v této otázce ne

řítel došli slabý Horíl jsou drurí

dva: s těmi pocítati se musí a při
znáváme otevřeně že aspoň Něnic

judou míli (rozuměj ěeítí Němci)

rozhodný v státoprávní otázce hlas

a tito právě tedy jsou nepřítelem

nebezpečným
Poláci k hanbě Slovanstva pro

vozu jící neslovanskou politiku ne

přeji sic také státnímu právu a stát

n( samostatnosti české ale činí to

ne z národnostních ohled ň ale

ohledu kapsy vlastní neboť jak z

kapitoly o české poplatnosti známo

za mnohé zřízení své Halič děkuje
Čechám Leč na štěstí Čechové

nejsou s Poláky v korunním syazku

jen v říšském a proto odpor jejich
sáhá jen v obor říšské posobnosti
kdei není jiií tak nebezpečným Leč

osudným a Slovany zostuzujlclm
zAstává

Pokud bojištó se týče na němž

boj o státní právo vésti se má ozna-

čili jsmo v předu tři terrainy Na

říšské radě lze pro státní právo bo

jovali jen potud pokud vlády a

stran se týče Jak zřejmo tu nutno

vždy a všude vládě státnímu právu

nepřející podráželi nohy nutno tu

stále státní právo v popředí stavětí

a jako hlavní a jedinou příčinu roz-

poru uváděti a nutno mařili veškeru

akci vlády a stran směřující k ópra- -

vě zákonu a institucí které by platí
tt měly pro Cechy To se také děje
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imlatakého románu "Marii ?rt
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"AUUlt Kal V 4 lirnnf kr4bana
Čeaká a Její dítky" fel J Haátka

"Pceliímnldi sonetu" J M M i
ehara: "Monet literárního lítota
ekťhoM "řnel o sobě" "Monet

n kulturním člověku" okraéotáiil
románft "Chudé arde" Ot

Jirmářc "Majitelé huti" od K

Klostermanna " díaft dvacátí ho

víku" od A Kobi lta víru rftz- -

ných zpráv literárních a zábavných
— Vkusně a umělecky převedená
áC obrázková pak obsahuje:

Vlaský dvAr na Horách Kutných a

Jeho obnova: Kaple sv áclava

hlavní věž branka luny minclřske

královské komnaty rytířská síň

točité schodiště Dam nej vyššího
mincmistra Iforstorfera t Malešic

Severní část domu Horstorferova

Chodba královská Dále pftvodnt

práce: J V Milleta: "Ovčářka"
"K&zné zprávy" maloval V Bar

toněk "Modlitba" maloval IV

Žmurko "Vláda bakterii" Ko

nečně pak "Pohledy na příští nový
chrám v Kralupech nad Vltavou

dle návrhu a kresby architekta Jar
Kaury a "Požárem zničený městys
Kruccmburk" dle původní fotogra
fie "Zlatá Praha" vychází každý

pátek a předplácí se do Ameriky
♦ 500

Drobni lidé črty ze všedního

života od Ignáce Ilerrmana Dru

hé pozměněné vydání započalo

právě vycházeti nákladem J Otty
v Praze Vyšel sešit 1 který ob

sáhuje črty: Dnes nepřišel — Co

schází v Kuchařce Magdaleny Do-

bromily Kcttigové — Pekelný
stroj — Malíř a liakrista Cena

sešitu skvostné moderní typogra-
fické úpravy 20 kr Kniha "Drob-

ní lidé" vyšla v prvém vydání
před čtyřmi roky a těšila se takové
oblibě že během nedlouhé doby
byla úplně rozebrána A není di-

vu ! Kniha Hermannova nikoho
nezarmouliia V ní Učen jest ži-

vot lidí se stanoviska bystrého po-

zorovatele a to život více zevnější
než vnitřní více společenský než

psychologický Setkáváme se v

knize n lidmi známými s lidmi
kteří mezi vámi žijí kolem vás

chodí a vámi obcují ale zraku va

šemu leccos ušlo co neušlo zraku

spisovatele a vy se zamyslíte i rádi

zasmějete se také mnohde od srdce

Spravedlivé ajiHNs

V době nynější stále se počasí
mění a tělo lidské nemohouc so tak

vpraviti změny tyto podléhá mno

hým nemocím zvlásté kašli a nastu

velmi nebezpečné Nutnoaby každý
'
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nincuuriy Kiery liz oosiai mouiioie
tou lkoll'kka prouiem jinm ekum
Chcete-l- i mlti lék spravedlivý Jistě

účinkující kupte si tento lék Má

příjemnou chuť že i dítky rády bo

užívají Cena láhve 20 a 25 ctfl vždy
chtějte Severů v Halsám žádný jiný

W F Severa
Cedar Kapids Iowa

tit (WH Mn?n I Hl# n

" l7# l kl l Hn""'
in i i i li l 1

řnt ř4f hJfí lMýírfi
Uk"MHJ' 1IV1 l

A fyM ' J'
ft řity wnim pfomiit mi mi

_ě á i li š I 1

jú lfHht í4fiflif p4t? '

A tu flpoll4m# tldnmA Hnn

liIi kr4( nmf
Jfc 1 1

j rtjr k ďibyll?

(Vty mul d4d potaKa tM n

all # strany jk'l I i'fi?4

nj nin il bojuj
?4tfil prr i'k4 eo oukřm4

4mlit mtii kr4Um a m-- i fkýt
tkr"Um t fl#ďi!řlitý akt sir

at# hrf i4k-n-T- anil dá t4k

ncr ukonríti 1'roto napsal ferabe

TaiíTs nmyl taíf v fe!o

ntht vlá-lnlh- o

pr"Krm l I4-I-i

kri I s týcs étavnliio iřiiml po

ládá lnlo akt v Jlkoihn n
nkhený!

V 14 la xkl4lat fti5l ro rh a

jak rltee ď toho fi4m ( liliu pra

nic hffif al t hov trvají na ku

trnnl svbo stálnlh'1 práva a do

toho není níj vládě ani Nfm

rftfn ani MaTarQm nikomu pra- -

nikomu

Čeehofé mul se dohodí outi o
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V "ílohíKlnutí tomto lell teiísko

otšky
Jedno je lim jisto: To ul rnul

jednou v ( echách přestat aby pro
nás jednali jiní aby o nás se starali

cizí a aby za ná mluvili opět jiní

HurklfVn Arnlca Katre
iil mC n rřil tift poUttuťmt oIN

rticnaoorBiiif kunou wciy jrriiBjkoiai splní lloq lilu rbo m Tini
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Změny v přírodě

Vše v přírodě podléhá změnám

člověk Ze spánku zimního příroda
se probudila na všech stranách klíči

nový život vše pracuje pilně by

shodilo se sebe břímě zimní V clo
věku jeví se přechod ten stálým

pocitem unavenosti slabosti a ospa
losti raznými vyrážkami člověku

jest nevolno tíží jej na prsou ne-

chutná mu jisti a on neví jakou
nemocí to jest stlžen Příčinou všech

těchto příznaku jest krev: ta potře
buje posily a vyčištění Každý člověk
chce-l- i si zachovat i zdraví má bez
meškání užívatt dobrého léku

takovým jest Severíío JtrveČUtitel
íi £r:_t

Kadíme upřlmé každému krajanu
aby si opatřil výtečný Severflv Kr
_:_ xr íi i
veumuiei r prouej u vnecu oocno
niku s léky za tl00

W F Severa
Cedar Rapidu Iowa

$10 Výlet do S&eridan Wyo $10

V úterý dne 30 května bude Bur

lingtonská dráha prodávat výletní

lístky do Sheridan Wyo (dobré do
0 června) za velmi nízkou cenu 110
tam t zpět Lístky se budou přní
mat na vlaku číslo 5 který vyjíždí
z Umahy v 10:15 hod dop dne 30

května a přijede do Sheridan dne

31 května ve 3:30 hod odp
Veskrzné spací vozy z Omahy do

nheridan
Zvláštní vlak pro návrat vyjede

ze Sheridan v pátek večer dne 2

června a přijede do Umahy v sobo
tu večer dne 3 června Lístk i

doa přijfm&riy na tomto vlaku jakož
i na viacicn praviaemycn
Tato jest nevyrovnatelná přllcži

návřtévé nastávající motropo

pa„m „i tfím „ilAři „s„ „
ia vi aana f no vřavu VU1

sdělí kr

(

elká vvhoda
Na prodej jeden čelný hostinec v

živém městečku v Nebrasco Má
mnoho přízně mezi Čechy Místo
i cena se vám hodí chcete-l- i takový
oocňoU Hlaste se v čísle 212 Mo

Cague Bldg Omaha 43ctf

)i4? ť4H

V 'M"tnjlt kapioleh ďU
mU jn plaft wlifek hVé't
táinflm práva vylb'Hi jn di
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laňhtfoatl utni ♦aatfann ynb
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jfc f f f %hptí I t áf I

riA4 !4ft'i Jíl t!"i)i i ftmiM'i
vana !! 1 a I ("áhnqv jf

státním rim by lftřtým V

4 klri tolika Mfmi na

lívdeeh 1 jmf ai ♦krMi
Zbývá nám ] na k!'iftki úish

ikhio Jl i nejlrpií !! a nj
íit Jlho fvl'r( ttť podávám

ukončit! fa I kapitol jjdnánlfit o

tom j ti vAbc molno (ilfi jf4
? litol nvatl a kterak la ii(nl'#M

Jofiti
O l4!ri(m i rávti mluví a 1 1 # a

nik'mptentft£j( h míat v fViháíh

velmi mnoho al iřidkt ba skoro

nikdy o těchto dvou tijf ilftlJi- -

týct okolnoaterh nejdnává My

pak
!)-- ! vám xUti ú ! o ý

relek o nynřjáím éeakém hnuli n

smím ani lto atráFictj ú v ! o

státoprávních snahách vyhnout! i

proto podnikáme i tenW jinak ne

snadný úkol

Kdysi v letech ilávno minulých

prohodil kdesi dr K'l (ířír ulova

le "české státní právo nestojí aui za

fajfka tabáku"
Klova tato opětovaná zúmyslní

Staročechy v obnovených Itojíth za

státní právo v roku IMQ vzbudila

veliký roiruch

"To vizte klam a podvod mlado- -

český" tak psaly liaty staročeské

"na jedné straně nastrkují vám tenké

státní právo a lákají vás na ně na

druhé pak straně vůdce jejich pro-

hlašuje že nestojí ani za fajfku
tabáku"
Zdánlivá to pravda — a přece lei!

My co nejpevnějSI zástupcové
a obhájcové státního práva vytahu-

jeme práv6 toto zdánlivě nejvíce

proti Mladočccham svědčící tvrzeni

a my je klidně vědomé podpisu-jeme- !

Sluiít uvažovati význam ulov sou-dobn- ě

se situaci a za poměru za

jakých byla pronesena jakož i hIukI

uvážili ku kterému účelu ae není a

Letití slovo etává m okřídleným a

pnuobí mnoho i dalo by ne tedy
velmi dr Grégrovi výtýkati že tak

lehkovážné ne pronesl o tom co

dnes klademe jako hlavni podmínku
avé národní existence a svého blaho-

bytu vůbec

Nuž vzpomeňme si let kdy dr

Grégr řekl o státním právu českém

2e nestojí za fajfku tabáku

Byla to doba naši politické mdlo

by doba uašeho umírání za vedeni

utaroeoského Tenkráte v netteet

ných proklamacích k lidu dr Rieger
sic stále přisahal na české státní

právo ale kdykoli přišlo k jednáni
o nžm neb o nééem t jeho oboru

tu ibabéle dával se na úst op ba do

spél tak daleko že se svými po

slanci hlasoval proti tendencím stá

toprávním pro vládní předlohy jež

jako školní novela zákon o ražení

penéz punktace atd státní právo

přímo dupaly Ba Itieger a jeho

stoupenci dopracovali to tak daleko

že státní právo í zapřeli zamítnuvše

státoprávní adressu k českému králi
'
(podanou v roku 1891 Mladořechy)
Staročechům bylo státní právo tedy

blýskavým iperkero na néjž chytali

volioe ale který zakopali po volbách

vždy do sklepa své otrocké poníže

nosti ku vládě

V tomto ohledu pak věru nestálo

prach za nicl Neboť peněžitá po

hledávka o níi sice víme ale ktero

nevíme jak dobýti kteréž nedobývá
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