
Mluralif ii nn prodloulil %tln pii e řn luiiř plil ii iiijli kle (!níi li domácích I cilt li
p)iluÁ

r ii právo býti úcmUiii býti I nlyN
nu Vřiki řA nlitické trny ládijl
I "rirfch !ifi'' roto Já Iného

obnierovkní ti vjí( l h nj ft"obú a

pomíffi jJ I i v I tet by urážet! ino

Iil bei#iicfiirpe( prováděli t M-mfi- )

Hpory o tom j4ou tk ptnri'

jko j t %ádi tmliia ačkoliv bývají

likdy rozčilující o tom debaty přec

jsou itlku jen na prorpíib mbif

Wde jctlito odpykáí toho kdy

bych neděl 20 foknl Ať poj lu k vftll

tobě alenpno ti nkájil ci t% é t'f
tě udělit Je v ntavti poctivý tU
kterým ly býti tiemužii" Z tato

nlov vyměří! noud otci Čtyři neděla

Ilář mírového knéjse J01I Jil pri
tři poď btié koutky ob!lovn byl

přelomila konitoř d-- i l4lknov

l'rilkjuSkf' hodlal dno 21

května uspořádat! veliký výlet do

Třebenif? v Litoměřicku které zná-

my boji národnontnfml Aviak

úřvly zakánaly pořádáni výletu m

něvall prý ly namé dny německý

njKilek '(íermania" pro Třebeniew a

Vfikoll míní iispořád tí v místuonteeli

npolkověho domu nlaviHinti a vzhle-

dem k panujícím poměrfiiu národ-ni-

v Tři beiiicu h ohávtti ne lze In

by velejný klid pořádek v Třb
lilcích V těchto ibifch Mruien byl

Ii'áry ní vtnkwl lne '2 květ

p pfil nocí vypukl v Korycaneeli u

Mělníka v iiscdlonti koiíčkáře Vác

IniralN o pfMchotnlHHi

(

fpM tom miřfii n háei l!

f lli ří l lH Jednu t iM-Ji- t ifn ii

♦Mifch oiiíi(j(i'ili fjli v rUji

kďr olí ti4fi li Pohltili

tl(rif nhvs vá porušili Jm#

w4' pfolévitli ] krev po

#ilí H1i-řn- n4řl1 prohře
i' proti lidským i hožkým ráko

ii a nien lim hihělým 11 po

j
lr-- ým pfedilrnlm nepravým

LflhfUlbl stoulili ku rí a rov

Vo Jil ť" dopouiil 'IV in k lol

fyfV Aflglo -- HmVoU IHOfáIk'1 VJItlia

f ňJlép v životě Sáry Allbci

"é jiných hrdinek rozvodních

ího pohřelí "viieA

Mračit 'f 1 Kikvrniilin
bnt humorem kterémuž

't celý nví1 nti nitixf vysmáli
"iiriarihálnl císařství čínské jnt
tarHui na nvřiě Ilylotr ouéat- -

i in líahvloirt IVvHa a Aivrie a

)K těchto v dobách jíl o nichž

IMI4 historie minulosti nemá co

Jiamenall o Jílfi'iii jim iii iíúriKin

lína byla již před Kritmt a to 1 I

tu t 1 - I 1

jtii uoiii uplynuvši iucm naroe
(ui Krista až po objevení Ameriky
rla dříve ještě nežli Homolu po
tavil hradby na Palalinu ji hoto
bořcri6 zbytky ukazují nám dnes

Itamálnostech a troskách věčného

ěsta Zenu" ta byla na vrcholí

lády kily naší divocí předkové
blečení v kol(i:h a íiiícl koénvni

iy toulali no temnými ley Druidft

t Iiritanii Přečkula soudobnlky
?ého mládí a zftntala pevnou v tom

Íivém
Uliu uvita nehybnou mezi

změnami a o pětačtyřiceti
lolelfch politického bytí nedozírné

itlni velikosti fvó ztratila Její

hulaní tvoří celou jednu čtvrtinu

yvatelstva vQbec a hranice zemí

taujdnají jeilnu deHetinu ndy
iLekoule Také dlouhó trvání jext
tnožné kde íiniekó jeHt neKchopno

aneb kde není Žití mravného

pohanó Kiinjt tajemHtví m jehož

řeny my obeznámeni uejmne a

X vyjednávání h jinými mocnoHlmi

Vdovníci KonfuHia dali vždy na

o cnoHti jimiž ti kteří křcuťany
xovou zrovna liononiti e iiemo-- i

V"

llanebnoMt naSeho chování evřtňu-y- i

pak tou ukutecuoHlí Jo Čína

eňla dobrovoluo vo HpolfcnoHt 8

hými národy Bpokojena hvou

uceiioHtí Htaráuím xe Mama o

upokojena ne svými itiHlitucemi

iála q nikoho jiného a také vře- -

5 bratříčkování jakž k tomu -

ti inéla práva odmítala Veliká

tanie Krancie Kiim a Spojení'

Hy narodovó křeHťantf Hpojili

faby vnutili upojcní velkých roz- -

(i mírnému klidnému a spoko

k'mu lidu aby jej přinutili otevři- -

rány vlanti hvó a přÍHtavy chout- -

vřelikých cizích dobrodruhu a

ve jménu ftpravedlnOHti a nálio- -

tví Oni poctiví vyhovovali
llouvám k nimž byli přinuceni

'_! X! - I 1 !„ll y in i liteiiiiui it uuiiiuiiiuuvu--

a na uzdč drželi vebkeró vxdory

proti cizincAm nedavHo jim

i ťiti nechtícfl abv chvu aneb

ří cinft nelidHkýclt a nenék

ho dopiiHlil K nám do této

přiftli jnouco pozváni a tu byli

nu rminynii a eaKonu pohiuh-
-

netropili řla i npokojovali ho

ehco těžkou práci Hkrovnou

Lopotili ne pracovali na

li i v jiných oborech líru

rit jakáž m vftči nim páchá ne- -

# i t

vvft % umenoveiio niiiitíoniHmu

i Dní nikdy nedávali na jevo
'ýl n námi uplynout! chtěli Aniž

fátelHlví politického poněvadž

edbají o LlaHovací právo aneb

iMlvf Aniž k vfili poHtavvui

Hpolečcimkému také o to n- -

Inoutě raději vo avých
hou-1'ravdo-

u

jent že vykonají

ipialíflkac yedenl m předepnaly

pokud hlasovacího práva n týče

puk liojvflnf zlo a nebeřpeěl proti
nníiin limtitucím bylo by odtřaně-n-

Kongrea mi právo "zřídili

jednotné pravidlo nulnMlizac" a od

roku UM toto nn poviŽovalo jko
druhA tiixadatelfié právo kž lo oo--

by Jel vyliovlc podinlnkám hlásila

au Nai zákony npolvají na thoril
Iv ciiiu r Jenl přijde inu ntává ne

vjín iidinm nkurii členem ntátu a

Jent plipnilřll k politice loho lden

Zdá to nelogickým í úplný cizi-

nec iieoln-řnámei- i nailml !ntí(u-ceni- l

neznal naiich zákonri a j iy
ku tieinajíi I ponětí o n ni hUtoríi

má po jilé krátké llifttě předepsané

povýien ťýti na nlupcíi cíviluícli i

politických práv tu narozeného ob

čana V Velkých městech naiich

výkon neznalého nepochopeného

práva hlasovacího přivodil Spatné
iiiImIiií nprávy nejistotu života a

majetku a ponížil adminUtraci vů

bec

Hlasování namo není právem ale

výsadou zákonem poHkylnulou jejíž

ipialilikace aneb odmritění spočívá
ve výhradních právech ntátu Muž

jenž nedovede nám o nvé zálež ítonti

nu nlarali tiemnže oHtarati ne o

záležitosti jiných Pauper neměl

by rozhodovali o obnonu daní No

mrava a hauebník neměl by rozho-

dovat! o opatřeních npolečnoMti

Pravý volio měl by umět číst a psát
měl by být Hehopcii výživy poplat-

ník a porduAný muž zákona Ten-denc- o

nynějií viak neno ho npíio k

roziíření nežli takému obmezoní

práva hlanovacího Tam ale až de-

mokracie nenahá neboť nechce ani

aby lid změny v kongresu a pokud
elektorn ne týče nám ni kontroloval

nám vftli hvou proiiáiel ale dle

předpisu jen dle Htálu tak ěiniti má

Z ČESKÝCH VLASTI

Nová politická organinace utvořila

ne v Čechách více "družení ná-

rodních vťlkoHtatkářft" a jež stojí
na základech rozhodně národních a

Htátoprávních

J'olilovúni hodná uthílosP která

miplniti musí mynl každého člověka

rozhořěenfm udála ho au před mě-HÍcei- n

v Olnanech u Slaného 11 létá

dceruika horníka Fr Anýňe otce 5

malých dítek přiběhla před poled-

nem domu viecka zděniiá a bolentue

plakala Rodiče lekli ho dítěte a

otec ptal ho untraien děvčete co ho

mu Htalo kdo mu Hnad ublížil atd

Než ubohé stvoření nemohlo vzlyko-ter- n

zo nebe Hlova vypravili Stkalo

jako vyjevené dále chytalo ne matky
kolem krku a tu vřiml hí otec žo má

Pepička na ručkách dva krvavé

čerstvé pruhy "Kdo ti to udělal?

Mluv!" tázal ho přínnč AnýS jenž na

přeHtió vychování svých dětí od

jakživa býval hrdým as pýchou na

nč ukazoval HouHodftm ''Proo ne-

mluv 15?" vykřikl otec rozhněván

"povoz kdo ho to opovážil uhodit!''

A děvče řeklo Hyl to pan
kate-chet- a

katolický kněz pan Martin

Katifner jenž při vyučování nábo-ŽciihI-
ví

děvče zmlátil rúkonkou

protože prý nedbalo učeni

Starého Anýie jenž jak již praveno
na hvou krev nedá za živý svět do

pustit no jinak je bezohledně přís

ným otcem dopustili ho děli křikla

vého nezbedu ictví — rozčílila tato

událost Neohlížel ho v právo ani v

levo vylit zo světnice bez kabátu a

utíkal přímo ke fikolc Krev vehna-

la ho mu do hlavy vlasy ho mu

zježily a ruce třásly Ve školo učiil

ještě pan katechta ale Anýi nedbal

bude-l- i rušit někoho neb ne otevřel

zprudka dvéře vrazil do Školní sluč

a rozlícen křičel na katechetu: "Co

jsi to udělal mému dítěti? To jsi
kněz to zpovídáš lidi a podáván jím
tělo boží? Příaaliám ti před tímhle
krucifixem zftstane-l- i dítěti znamení

rákollv tildi dlnlkn vfibi!
K ffdl tiii prÁv ponvfdli pro

fiiln#i ni(M'M lirj ralí Nkýi h

liU-- ft ýih kliM kfilM' i pře
ieniloll irinolili l ku

koiiroln Mauři Jl upři přímMa
♦ ftdi iF pnlitb kA obou airju t kotáre
o aby pf i d#tiho ily v rtilno
ti livlAiii tkýrn julii podory i

jiliti i btř provádřpYn tk r~
mláitnl f ák(UMilártvl o Jikinl
k 1

bjlo kliiliá h př-
- ií paállM

jlkéj kd l ivililovaný lid ln'
Ttoť jft ttk dfným fn'i veřejné

'

mu niýleiií tak iifáJIivJni +p "my-b- i

prva a uprivdlnoBil tuk tiebi-ř-peéiiý-

a i árovi íi lk iirúlívým

pfúleUké moci ŽA preiieiit Clw
lín I pntritě vfiél pfúiiliu kabim-i-

vidl ht ilinrHtl Jeho aby M

íornil vjkoiun' moci Mátni aby
i hranili Clímiiy před xákoneui lyncw

a před húilliu rorhořéeiiých divu
It ut pravdou že n'Ntávjí ne ameri- -

kýini nbany Ani muly ani pirní
troj a elektrické motory tik neéí

ní Vrací nu do í'íny béřoii nvé

vydélatié pfiilre n m bon ale xtne-ihúva- jt

ta m bou výoledky vykonané

práce Kdyby lidé mexi nimiž žijou

neupotřebovali jich práce aneb ne-

kupovali jejich xbožl nemohli by tu

xfiNtali neboř nemohli by Žiti Kaž-d- á

HpoleěnoMt kteráž hÍ (Jliuiiň ne-

přeje muže ne jich xbaviti když

jim saiiiěMtnáiií

1'řÍcháKÍ něm poněvadž jmou hle

daní poněvadž připraví pohodlí

odpočinek a přepych mnohým rodi-

nám tduHiiých PpQMohn jež by jina-

ce hí jich dopřáli nemohly Zaměnt-nán- í

jejich jakn rahradníkA po-Hlub-
n

kuchnřS pradlen a Hlulift

mělo by býti jen pobídkou bělochfun

k náležité ciunoHti a opatření ni ná-

ležitých vědoniOHtf Obavy ?o ly
octla h! země tato v rukou Mongolů

jou neHmyMiné Aiíglo-H-a měl

vždy podřízené a porduhující jež
konali hrubé práce pro něho a vždy
i bude rníti Vtdikou otázkou mo-

derní doby jeHt domácnoHt Na

mnohých místech není domácuoHtí

ponévadž nelze ifnkati nluhu Žádná

Američanka' nechce vařiti práti že-

hlili ííti aneb zametati pro jiné
leda z přinucení Vňechny chtí být

tě8tiopÍHkypÍHařky na Htrojích klér-k- y

aneb učitelkami Americký hoch

nedbá zfinlati na farmě Vzdaluje

ho klidného žití venkovHkého i vě-

nuje ne michopárnému řcmehlii aneb

obchodu a profením Oernoch ho

Htává víc a více nezbytným a pak-l- i

kombinace jež Bamy pracovali ne

hodlají aniž jiným pracovali duji

vyloučí levnou práci a zamezí po-

užívání levněji! a práci Uhnadnujfcí

istroje bude vítéztitvi orjjaninmu

úplné

l'rof Draper praví že jhou v po-lilif- o

Míly jež Hlihují vho a zaručují
aniž by dbaly jak4 toho mohou býti

nánledky jež Siní výnady a úntavy

neplatnými zanlaralými Pokud

tedy vyvlaHlnění jeHt poNtalným
nafiemu tlahobytu bylo by i nezada-

telným právem Když ale Klane ho

íkodlivýin tož není více nevyhnu-

telným Životu naňeiiiu nvobodé a

řtěNtf AvSak při projednávání

přiHlěhovaleclva nelze po-pří- ti

že jako zákon a obyčej a mezi-

národní požadavek Htává pro dúh

jen jedno: "Víichni lidé mají úplné
a nepopiratelné právo přijití nem

a jsouce zde i zfinlati Žádný člo-

věk jenž přijde Hom h úmyHlemaby
Htal H6 Američanem nemfiže již

Hprávnfi nazýván býti cizincem leda

ceKou popinii NejpOHlednejňí mezi-palub- ní

přiHtchovalec jenž právu v

New Vorku přintál má tolik zákon-néh- o

a ÚHtavního práva zde zftHtati

jako potomci kavalíru virginHkých

aneb puritanu ze zálivu maHnachutt-Hkéh-

S)ojenó íStáty Jhou zákonitě

vUhK jeho jako že jnou vIhhIí

YankeeA aneb Knickebockeiu V

pnnlání svém a v rozhodování o
a ve vAech jiných

víe}noii poornodt ntáln jímnjl vficl

lvu nii národní befpečtiotti
linutí před to lety obrátilo proti

pfjl( ImiviIi fini imkýiii a přeci dnt t

vedle přirlěliovalectva raknikidio

ruklio a itaUkébo úctou ne k

nim tílbží indwiť uloženo jet z

ni)ň vlitMiectttm nvýiii proulu

lých v politických záadáh iijevně

iiýchJjichl cen í právem hlasovacím

tím více m poznává M trhu j' i I
lnem volebním ubije

I blili Jm tik dabko že tovažo-ván-

to býti muže 71 základní učení

v iini politice že ládn živel ne-H- i

liopný nňrodníhfi byli aneb vývinu
dle raiicli dobře vyřčených hranic

fivobody a niuno vlády ne 11 nán ne-

přijme jjhoŽ
í že žádný živel jenž

podmínkám těmto hlavním vyhovu-

je nebude odmritěn Stávající

jent tak přÍMié jakž jen ve

řejnont ni žúdá Idioti nevyléčitelní
invalidové paupeři a tací kteříž by
ne jiiní uláli mohli trcKtanci polyga-uťiMt- é

a d lufcina nmlouvu ]hou nyní
vyloučeni 1'oftledn! akt preHideiitem
]ÍnrrÍHouf-- nehválený týkal ne lélo
veel i tioskyll tajemníku pokladnič-

ní u a komiařftm přiMtěhovaleckým

zvlúimf moci aby rozhodovali mo

hli o iiřipiifttění iřÍNlěhovalcn již

žádají hí za vstup do Spojených Stá-

tu JeHt k politování jen že mnohé

proHpěiné dodatky navrhované huč

movitou nebyly přijaly Auorchi

nté riliilintč členové matic a jiných
HpolečnoHtí již jou pro zákonné ni-

čení Životu a majetku jako politi-

ckou pomficku jsou ovňem nenapra-

vitelnými nepřátely občanukó hvo-bod- y

Obecná ikola porota vieobecné

právo hlamivací a svobodný tiwk až

doHinl mnohé podobné Živly z oby-vatelnt-

naňclio odatranili Kiiažíce

ho o podporu přÍHnč národních Hnali

nikde není známek podvralu a

ne témuž Svrchovanont

vlády jent uznávána a ctěna ač ni-

žádnou mocí ho úcta ta nevynucuje
ale v poHliiHcriHtví zákona vrcholí

1'řintíhovalci zbudovali železnico a

telegrafy jimiž nejvzdáleněji! čle-

nové republiky ne nbližují na v zá-

jem 1'iÍHlěhovalci položili základ

"veliké moci západu" zporáželi jeho

lény zorali jeho prérie potavili tam

bydla Hvá pracovali v dolech punti-n- y

proměnili a dále pronikajíce
hranice odBtranili Upozornění úrod-no- u

pndoti a zdravým podnebím

použili nkytanó příležitoHli pro vzdě-

lání a pokrok v záři neobmezené

svobody n ntvořily ntály v dřívějiích

pUHtinách kdež jméno Lincolnovo

zrovna tak jent váženo a ctěno jako
v Illinaimi a pověnť Wanhingtona
tak děna jako ve Virginii Hrdi

na Htáty nvé hrdéjSimí jMou na vlanť

hvou ěeHt její prapor a OHiid její
Emancipovaní nekonečnou prací a

pílí jakž příroda toho požaduje
htali ho zvláilč činnými Práce vteo

ho vyplácela a příval blahobytu k

chudině ho obrátil již pozvedl na

mnoze k blahu a pohodlí Htřcdnfch

tříd H pokrokem přiila zábava

knihy ccHtovánf hkoly a rozumné

pokuxy Htále ne Sířily i děly ho obsá-

hleji Dítky řÍHtěhovalca nlaly ho

lepiími nežli jak by jho monarchií

bylo jim dopřálo Zinkali vftdcovntvl

v politice obchodu a npolečnoHti
Ponížím! ntali ho vládci Poddaní

jnou námi ni krúly Vynalézají nou-Hlav- y

dělají zákony a tvoří literatu-

ru Dnli doHtatečných důkazu o

tom že uchopili janu námi ni vlúd-nou-
ti

Kdyby k donavadním zákonům

přiHtělovalectvI obmezujícím čan k

Skletikáře oheň kterj tuto usedlost

nejen úplně zničil nýbrž zasáhl I

ntřechu (halupníka Josefa Maika

která taktéž nhořehi I n zásoSainl

proutí Sklenář čilá ni ikodtl na

2000 l„ jest viak na 2I00 zl jiojiS-t- ěn

I5yl jakožto podezřelý zúmysl-

ní' ho založení ohně zatčen a dodán

okresnímu soudu do vyšetřovací

vazby Masek utrpěl roo zl škody
a nebyl pojištěn — Ve Slřetovč u

Mladé ISoleslavi shořelo ct usedlo-

sti Poněvadž majitelové mohli nvé

movilosli zabránili a všichni pohoře-
lí byli pojištěni není Hpíísobená
škoda příliš značná — Dne 2 t m

vypukl v Ilrdlořezfch u Ml Bolesla-

vi oheň jenž ztrávil usedlosti Vine

Holečka a Josefa Havelky a stodolu

Josefa Neumanna h hospodářským
náčiním a h mlátícím Htrojem Sko-

da páčí ho na 0700 zl a pohořelí

byli jen na 4050 zl pojištěni —

Rozkošný zámek Joličanuký ležící

mezi městy Hořicemi a Králové

Dvorem n L v p&vabné kotlině

lehl dne 10 květ popelem Náležel

známému (!echožrouu princi Croy
ovi veliteli IX armádního nboru v

Josefově

Selská jednota královHtví čenkého

konala dne 10 května schůzi v Pra-

ze v nálo Žofínského ostrova Řeč-

nili mnozí svobodomyslní poslanci

kteří dožadovali ho podpory v boji

za práva národní 7a jména dr Ed

Orégr jenž vyvolal pravou bouři

nadšení Hlovy: "JeHt nejvyšsí již
Sas aby se celý národ postavil do

boje za hvó stntky nejdražší neboť

nelze upříti že jsmo posud v začát

cích boje onoho Jíudo-l- i puk zejtra
skutečně jednání o punktační před-loz- e

Htran zřízení krajského soudu

trutnovského zahájeno vykonají

zajisté poslanci národa českého hvou

povinnost a nedovolí nepřipustí

aby trhalo ho nám odvěké loto !tv

né našo království kolébka naše

puda nnše v níž jediná jest naše

spása Saliá-l- i se na tuto naši vlast'

a chce-l- i ho trhat! nás kraj otcovský

pak musí ho organísovati celý národ

k tak houževnatému odporu jakého

pocud v Čechách nebylo" Navrže-

na resoluce: "My rolnici čeští
shromáždění na valné seli (V i Zemské

jednoty Holské v Praze dne KJ květ

roku 1893 uvažujíce žo dnes jedná
He o existenci celého národa o eelis
tvoHt království uznáváme za nutné

bychom v tak vážné době s nas tze
ním všech sil ho neřadili pod vťdc~

nim národní Htrany svobodomyslné
k uhájeni životních zájmu a práv
našeho národa a království" Proli
tomu vyvstal rolník Jun a Žádal za
změnu slov "pod vedením" Selská

jednota prý si chce zachovati svou
samostatnost a nepotřebuje vojevůd-

ců mladoěeských Navrhuje aby
místo "pod vedením" užilo ho slov

"společně ho Htranou" To mělo za
následek pravou bouři ve shromáž-

dění kterou marně nnažil ho předse-
da utišili Návrh Junftv prohlási-z- a

při jmul ý což ruělo za následek

takový lomoz a křik že vládni komi
sař viděl so nucena schůzi za všeo-

becné vřavy rozpustilí


