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bude

Proto lileKIi jsme k Akademií

Iteptitaci! t výboru Kotlářova požá-

dala hrab" le Jana Harra ha aby

jako předseda Musea a ctílel Kollá-rft- v

promluvil s presidentem České

Akademie stavebním radou Hláv

kou Ural čti Harrachov! bylo psk
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Akademie necítí se k tomu dosti

povolunoii Že tu má bli celý národ
a specielní zástupcové jeho "český
sném"
Chtřli jsme se tedy obrátiti k

kému snčmu

V tom došla poslední odpovčír
é Kollárova pana Schelenberga

Prohlašuje výslovné že čím dále

2o zvécuclý básník by si byl nikdy
nepřál aby jeho télo bylo přeneseno
do Prahy nebo do Mošovce a že te

dy on a jeho rodina nikdy nedovolí

aby se třlem jeho hýbalo

V tom stadiu stojí nvní ovázka

pleneBení Kollára do Prahy a celá

tíha leží na nás

lrot„ obracíme se k Vám
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Prahy nbo jinam hrozí popelu
Kollárovou osud pozůstatku Mo
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Přiznáme se že boleUnc nás

naplňovalo ono chozeni od Annáňe
ku Kaifášovi vyhýbavé odpovédi a

odkazování kamsi jinam ve včci
J 7ke cel niiro1 mřI BÍn 0tl

p'vstati jako jeden muž — ale

zůstane li prach Kollárftv nám ví

deňským Slovanflni k nimž se i on

počítal smíříme se" rádi s tím osu-

dem

Hrob Jeho bude nám i na dále
miniem posvátným hrobem Slovana

r°roka' i„i„' nám pobídkou a

radikálu V U není potřebí obav
Prá V Hilu pak jist polí slívá
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ruch rste Nedávná ohromná do

3000 hiav citující schfke lidu v Urič

překvapila i "vyííí kruhy" nás pak

ujistila že Morava ca Čechami soli

dárné vstupuje v boj státoprávní
s tedy

Moc lidu a vliv jeho vzroste veli

ce jakmile bude v Kakonsku zave-

deno všeobecné hlasovací právo
Návrh na zavedení jeho právt čest!

poslanci podali Ať jest osud jeho
zatím jakýkoliv — návrh časem se

uskuteční a potom vzdčlanému o

státních právech svých poučenému
českému lidu neodolá strana ta ni
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nynejSí trajmý utav Tato luotaoicť

muHÍ }řetat Toť druhý úkol na
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Šlechtou StaiočťHi htaročechy a

uvouodomynlni uvobodornytilnými

ale cfl víccb třehto ntran tnunl být

jeden!

Sjednoceni Htran je nemoínont

alo ujednocení v cíli toť nutnoHt a

nezbytná podmínka zdaru

Ž cítí He potřeba tito jednoty
toho je dnkazem lÍHtopadova konfe

rence Jen že jednota cíla neumí

OHlatt na papíře ale immi hc hkuteč-n- 6

provádeti a k tomu tnuní nyní
Čechové pracovati
Prače tato hh podaří QvSem ne

hned a ne ve v5em ale přece nkdy
a v leuemM jako ui ne stalo

Shoda nantalá pak iiiuhí ne tkáti

pevnSji až bude úplnou

Ale tu nesmí pracovati jen po-

slanci: lid viechen každý Čech

bohao i churan v Čechách na Mora-

vě ve Sleznku i ra oceánem

Čím mohulnf-jS- í bude tato práce

tím ijevníjří bude její tlak Po-

učujme H0 o utát ním právu prohlub
rne dle neho hvó víecko konání své

ktitky i řečí Kupujme a doporu

cujme hlavní tcúů víci mluvme

jenom česky v Čechách vže nečHké

i u úřadu odmítejme piSme adreHy

hláMejme reaoluce a žádoNii pačenkó
aamOKtatnoxti ať není vfoky míste-

cká t dI2 by hlas takový nevy Sel

pořádejme meetingy na proupčch

českého státního práva volíce do

obcí do okresu na sním na řfšnkou

radu volme jen ta heslem "státního

práva'' a takovému proudu mohut

nímu neodolá šlechta která v lidu

Jíle ona se připojí musí anelo

% řad Českých vymizí

Víakte dnes jsou ve Slechtč ul
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odpovT na adresu: Zpvicky ji

lek slovanský Vídeň I Tíefer íra

ben M V
Za vjlwir Slovanův k ucténf

mátky Kollárovy
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poilepisoje se vyatánl k poIncum
kurio velkých statku na snfmu kr

lovství českého aby psmčtlivi 't
povinnosti svých k íeskéma nárj" fjf
a nepomáhali nijakým spAsoliem
trhání odvěké vlasti naši Koztri

ii I království českého na dvé nárovi

nostni území mřlo by í pro markr£ jf
stvi velice zhoubný a škodný účínefT
a proto lid náš pozvednout! chif
hlasu svého a vyzvali šlechtu tA
ve věci té Němcftm nepracovala
rukou '

Milion přátel 4'

J'Ulil iiooJ Jnt sknlaini HU- - ro 4 1
mini Jik hiIIIod lldt Dli'lo iriT Ukv4h J

jiHtIi Dr Klng"i Nw U!cury pruU or f '
tliiAm knill iiMluiiloitm Pk 11 M
fť!uího li ku proU ksll nikdy diMad

tu Jadlnki kuDt ri (ifsaviilíi t j—i í4

Dfm llvin rotl' lk m t tIpcIi '

krfulrh rnicli jiHcnlch Ktd4 láhf &

rarni U yjíuní ta ei o nim tvra''
pěnit vrátí Lalivif ky ns koutka idnrui
0'x4ium Drog On Vlk liibv SOo t {

' ň

Změny v přírodě

ona Jak pracojl čeAll nynčjší po- - tím více vniká do intencí a mynlé-slan- ci

a čeští vůdcové toť známo nek Kollárových že iest mu iasno

Lid nřmecký zdolá nouze opravdu
Tato denné kvapí Cítíme ji od

Šumavy k Sudetám až ku Pováží
A bída poroste živnostník Čech i

Némcc stejné pod tíhou daní a cizo- -

zemsko soutíže klesají
Takž zraje dobauvnitř zemé české

pro požalavky požadavky
spravedlivé svaté

_c ' i

J'U'n
inrtiLf NflltlKfl ninyl Hmimi aaa

skými jest veliké mnohdy zdá se Že

už s5ed blesk J51esk ten Hiiitnfi

ozáří Čechové so ho báti nemusí a

riť'0j''
jejicn právo jest zřetelné jaHiié

Nuž Čechové vytrvejte a nad hla- - rol° hodláme my ponévadž
varní svými rozviňte heslo lidové % Kollár ve Vídni is&stati musí pře-rok- u

1818 opušténé heslo Itiegrovo: Uéati jej surni na vídenský hřbitov

Vše v přírodo podléhá ziněnáií
člověk Ze spánku zimního přírj k
so probudila na všech stranách kl

nový život vše pracuje pilné '

shodilo so sebe bUmé zimní V
věku jeví se přechod ten stéj
pocitem iinavenosti slabostí a oíí í
losti různými vyrážkami človtl
jest nevolno tíži jej na prsou

mu jisti a on neví ja?
nemoci to jeststížen Příčinou ví- -

těchto příznaku jest kreo ta pr {

bujo posily a vyčištění Každý člo
chco-l- i si zachovali zdraví má
meškáni užívali dobrého lékl r

takovým jest tknerůo Krveéitl
ádný lék so účinku jeho nevynr „

Kadíme upřímó každému knf'
abv si opatřil výtečný Severflyt
vecistilel Na prodej u všech obcí
nlkft s léky za tl00 uj

tedy janné Opakujme je struéné:

Abychom dobyli své samostatno

sti začneme i dola v lidu poučuj
me jej o právech jeho ať vžije se v

jeho krev povzbuzujme jej ať dle

práv tfch jedná ať práv téch veřej

né a všude so dovolává aby voláni

jeho vzrostlo v jedinou lavinu ve

volání po "ekótn státním právu v

Čechách na Moravž i ve Slezáku a

všude kdo jen Čech žije

Laviné této neodolají váhající v

Javiné žijící kruhy éťMké konserva- -

tivní připojí se

Poslední překážku odpor Čecho

němců zlomí bída vzniklá stálým
ochuzováním a vydáváním zemč

české

Sjednocením nátlaku čekomorav
ského lidu nikdo neodolá!

V uvedených náčrtcích není illunf

to neni fantasie ale vypočtená
hkutečnoHt která již dnen ovšem

krok za krokem se plní!

Snad namítne kdosi přece ale

ješté: "A což zahraniční politika?

Tlak tento tvrdíme my denné

klesá a novomódní vfčné zbrojení v

ozbrojeném míru učiní mu Bamo

konec

Ostalné první výstřel touto politi- -

kou spňHobený dá právé Čechům

nejjistčjSl příležitost domoci se

svého práva nelwť nebezpečenství
Itakouska jest pro bohaté Čechy

právé tak výhod no jako bohatost

Čech pro ohrožené Rakousko

V nebezpečenství Rakousko po
volí dřív než v raíru I

Ponecháváme si však úkol dle

potheby a v čas ji doplňovati

Spravedlivé a jisté
V dobfi nynfjňl stále su počasí

mřnt a télo lidské nemohouc se tak

vpravili změny tylo podléhá mno--

hým nemocím zvlášté kašli a nasiu- -

zením % kterých povstávají neduhy
velmi nebezpečno Kutno aby každý
měl doma tSviwňo Italmnt jro yíc-nlnetlu- lm

kteří liž obstál dlouhobf- -
i # - - — —

tou zkoušku proti všem jiným lékftm
Chcete-l- i mlti lék spravedlivý jistě
účinkující kupte si tento lék Má'
příjemnou chuť že i dítky rády ho

vv r fsevera(!
Cedar Kapids loWíM

KuniiUo len nnvé Avrii
Na každém musí býti jméno vl£
vo jinak lék není pravým '0

—
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niílol B!itntln Tt VUft ITSI!'
I - Jo Pokitrsf U)uDlk ÍU 9fU f
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mL

užívají Cena láhve 20 a 2íi clft Vždy "mpuisem " !"J' J'' m velem o

chtějte Severftv lialsám žádný jiný vol exiHtenci a a hlíny pod níž bu--

F Severa do popel Jeho od poělvati budeme
Cedar Kapids Iowa slýchali i na dále Jeho útěšná slova:


