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Mimo to tn4m jMt slota hal

nok
j b' o poměru lUkousk k fťi

ku triárn je ěU I ftíkonsku

mii( býti záleženo na p?4tlWm
poměru k slovanské velefíši Tof

ojfl díikaz správnosti rnladoceské
akce která naléhá především na

uvolnění trojspolku ba na jeho roz

trlenf však za tf na spojrnsttl
Huškem
OvSim aalím sul so jen krok —

vlastně slovo — ale il to značí
mnoho eol j alrno j-- ze zuřívosli
Němcft

llaui-- r ministr vojenství uznal

vzornou píli Mladočecha Pacáka
s kterou snesl materiál vojenství o

přílišném mihtartsování o nadná
šení vojáka nad občany ogermani-sac- i

ve vojště o týrání vojákft

Čechii atd ]a pan ministr í při-

znal pravdu mnohých údaj (i ale —

omlouval je! Naproti posl Adám
kovi který živnostníky ve příčině
vojenských dodávek hájil pan mi-

nistr Bauer dokonce i mnohé slíbil

Jen jedno nechtělo se panu
Ibauerovi líbit totiž že by voják

Čech mohl a měl i co voják Če

chem ostat a pak že jest k tomu

oprávněn svým českým státním

právem Ministr rakouský nezná

prý českého stát práva tak se ale-

spoň vyslovil ministr vojenství v

odpovědi na tyto výtky Za to se

mu dostalo od delegáta Adámka

poučení řízného Pravilť Adámek
na konci své řeci odjvídajo mini

stru: l'an říšský ministr války nám

sdělil že nezná českého státního

práva Jest zajímavo že ministr
Jeho Veličenstva císaře a krále

prohlašuje že nezná státního práva

jel Jeho Veličenstvo opětně a tak

zejména v říjnovém diplomu a září- -

ovém reskriptu slavně byl uznal

To jest toliko v IUkousku možné
V otázce bosenské byli Mlado- -

češi pozorně posloucháni Ovšem

pan ministr tohoto odboru Kallay
zle se na levity Masarykovy Šklebil

zejména když tento vylíčil Ilosnu

jako zemi sevřenou libomocí úřad- -

niku a četnfkft vyssávanou libovfilí

přednosta a jako zemi beze všech

práv beze všeho nároku na stížnost
na bezpráví

Slyšeli jsme tu ukázky z turecké

poroby Pan Kallay snažil so

výroky Masarykovi seslabiti zdá se

nám ale Že se mu to nepovedlo
Tof stručný výpočet mladočeské

akce v delegacích Soudnému stačí
k poznání byla-l- i úspěšná Či mar- -

na Ostatně citujeme % úmyslu
německý o té věci tisk Vládní
"Pressu" pojednávajíc o dosavad- -

ním zasedán rakouské delegace
shrnuje svfij úsudek ve slova lato :

"QuereUca bohómiennes" (České
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tak liybí zU Ta bjla by pokusila

Jak smutné to doznáni A přece

pratdivé Jindy bytafo bes polit-i-

tisb w tisíeft lidu ibMTsdé a udr
žel se pofúilt k vzorný Kb tedy
vyvolává Itouře? — -
Matiční slavnost konaná IT l

a lí č rvna na výstavišti zdařila se

překrásně V soltu 17 června
konnlo se ve Stromovi-- e květnové
korso Přes třii-e- t nádherně ozdo

benýcb kočárň rolemi a květinsmi

vyínořeny h plných rftlí kytic a

kvítí projíídélo Stromovku až do f
hod odpoledne Lid kočáry vítal

voláním slávy a deAlěm cukroví a

květin záře! mu stejnou měrou %

kočáru odpovídáno Ilyla to veselá

projílrka
Po korsu tisíce lidu shromáždilo

se na výstavišti kdež slavnost ma-

tiční so konala V nedělí 18 éervna
shromáždilo se na výstavišti přes

500í)0 hlav Bylo množství k uma-čkán- f

Den tento zahájil obrovský slav-

nostní prftvod který bral sc z Vino-

hrad a čítal sta spolků s prapory a h

hudbami Hpolky starobylé a cechy

pořídily si na vozech znázornění

svých řemesel a vezly odznaky své

spolky jiné zbudovaly si vozy triům

fální opět jiné měly vozy znázorňu-

jící jich cíle a naposled íbyly vozy
venkovské plné švarných sedlákft a

kyprých selek v národním kroji
Ani chudáci nescházeli V prftvod u

byli viděti kroje t uejstaršfeh dob a

cechy od svého založení po dnešní

rozvoj

Prftvod jak podotčeno byl obrny

sky imponující d jcmný i nadšený
a s ním braly se tisíce lidu za bouř-livéh- o

volání nazdar l

Takové slavnosti v Praze od dob
kladení základního kamene k Nár
Divadlu nebylo —

Slavnost na výstavišti skýtajíc
bohatý progam sterá překvapení a
malebný pohled byla velíce živá

Výnos bude ač výlohy jsou znač-

né veliký

Třetí den pondělek 19 května
bude slavnostní dodatek bude to
jakási pěkná hodinka—
Nu buď jen Matici zdar Potře-

buje ho právě za uplynulý pul rok

vykazuje schodek značný schodek!

Národopisná výstava v rrazo bude
se definitivně konat v r 1895

Poil"! tiixa la pro s il knlUn "Tuinmy

Tuppr"( optvsjlrt Bi!J4lin biinomm ss

í dosud vjdwBych Lom rti)4 t 3s

BAUKS PROř CO Bllr Xb

tily stáj ti l ttkA do itu k'rp'i
ftikly tiJt!lřil A r4i

jjíw 'ifiUm"
A HMbkf hlmS "V(r

lín V K Hr Vi b

kfřý fíítl i rhhmi Í f to)

htilfi b í#t#fb tritiíi i !

'Ilf r rt t4if (řití ' "M f f

ttřř il f k!fm4 iixmf
fk ro 'Wni jk Jni tik I Ult
ti%t Whlm f#l o M Ml b

Í j tik fřpM Íftiií
M

Vt lt jtk ti Uffotinf Mhf 'rii

f if4tj( !! fl#jb ( střifil

pik # sub ďJiti dUk %

jim jil?li Nmr t
řpfMÍi'

ddt li jik Vfllíi

NWři ti l!idiř ff
bi Ion li prý # 4-- r i v d#!íji jk
n lfjj ip'wífí4m jtk íkdo
lib m Pl#fir amítl Idyl ytoi
# fí f řrt ( erhh i drUj %t tíh li fbf 6
ďmflífl I# blw rký i

třurflíníJ t%miti a bb on

litím íídřil Uř4 irr
ll kdo ♦ míj tiiii" mjta ti d mi
neiiin ritfil m ♦ Mít a

Nřffiri mří
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trik Mm't fnří proti Pi
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nmu i v fíké rad ukitnjí
n lop a irňt MU lrr bil od

itzují trřj'i Plrifrovu a btidujl
lrnn novoií pl vedením jiným
A punkta? Slyíme po píf v

téfo přičíně lity cizí Víd ftký
dopisovatel "Moskevokýrh Vědo

inotí" plí : Mohu 4m zaručeně
ozn4mtti le ot4ka o zřízení kraj- -

kébo soudu v rrutnovi odložena
ad cali-nda- s

grirra a le vláda se

vfibec rozhodla poradili íenkým
Němcfim aby m smířili s oHiidern

vídenských punktaci a pokládali je
za pochované na věky Mladoěe- -

chum—doláá dopisovatel— mol no

tudll jen blahopřáli k nepochybné
mu a velmi dalelilému vítězství a

přáli jim dalších úspěchu v jejich
lělkém boji

V ('echách zatím ticho Taaflfe

ujel do Naliova Lobkovic na své

panství Thun mešká v Praze

Ale občasné depeše návštěvy a

telegramy mezi pány ukazují že

není takové licho jak se zdá ale že

se pilně konferuje
Zatím mají Čechové svěrací ka

zajku Prozíraví politikové rakou

šlí domýšlejí se totil ie omezením

svobody slova a tisku český lid

zkrotí

Proto se v Čechách den co den

konfiskuje schfize a tábory lidu se

zaknznji a schůze které musily pře
ce býti povoleny se rozpouštějí
Češi Žijí ve stavu výrairiečnéiu

Leč to Čechu neodslrašuje Když

bylo dvacet schfizí a tábora zakázá-

no hlásí se o nových padesát t
nichž mnohé povolili se musí

Zejména myšlénka táboru zas oži

la Mimo kruhy politické chápe se

jí najmé délníctvo svolávajíc co

týden tábory dělnické na nichž t
popudu svobodomyslných poslancn

prohlašuje se pro všeobecné právo
hlasovací a to svorně dělnictvo české
Í némecké

Ohromný tábor lidu byl svolán na

neděli 18 června do Kanálu na Vi-

nohradech alo byl v poslední schfizi

zakázán Následky zákazu byly
smutné

Místo táboru naslalo krveprolití
Dělnictvo nevědouc o zákazu schá- -

elo se v nesčetných zástupech do

tisíců hlav na určené místo a když

policejní komisaři s policajty je
chtěli rozehnali vzkypěla lidu krev

Měliť dělníci st oj prapor a tabuli:

"Všeobecné hlasovací právo!"
A když inspektor policejní íena

dJníky před sebou chtě! prapor vy
rvtli tabuli zničili tu sta rukou
Jvih!o se a slrážnfkv vvtsnvmi
zbraněmi a kameny ohrožovali ba
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Klmfí proti lovankým hrttřlm

JUkotské dsUglce Vlrt pf4tě
% Vídni konají jsou obrazem
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Jřlala co chtřla

Jk jinak vypadají tyto delegace
od té doby co vstoupili do nich

Mladocpii Zn&rno ie tito vntip
do nich pí vynutili Ieo obávajíce
ne jejich proxírivONti a břitko ti

únudku Slechu a Nímcí ("pojili e

a vyloučili je aopofi 2 výborft Tím

víak ni neposloužili

Kdyl nejdou ve výborech buSí

MladoceSi rá na tkl kladivem vé

výmlnvnoíiti a silou nvých dftvodft

a uvího práva v želeio rakouské

politiky v želero retavé ípatné v©

Hchflxfch plenárních
A tak děje se co nikdy nebylo

nch&ze delegaSní jitou živé ba

bouřlivé MladočeMi udávají v nich

ton luStl v nich otáiku nlovanHkou

% nemohouce odjinud t delegace
ladí vé dpojenl n Uukem a

Francií

Kdo znu výtnam rakounkých de

legací tohoto nejvySSího politické-
ho sboru rakounkého z nébož kaž-

dé ulovo letí do celého světa nezta-

jené a zobrazuje vniterní rakou-

skou i zahraniční politiku ten
dozná nestranně ie česká práce a

česká otázka přiváděná k řeči v de-

legacích jest nejlépe tím před ce-

lým světem hájena a řeSena

Letošní delegace znamenají ví-

tězství ěenké otázky Nadarmo se

namáhal president princ Vindisch-gril- u

zabránili vstupu české otázky
a českého státního ba i chorvat-

ského práva nadarmo přerušoval

delegáty jako chlapce v řeci na-

darmo vzal i docela dr Pacákovi

slovo česká otázka vjela triurafál-jžd- o

delegací v řečech dr Herol

da Pacáka profesora Masaryka a

Adámka a chorvatské právo usty

delegáta dr Klaiče lia stalo se

i něco co nikdy před tím v delega-
cích se nestalo President ts

vzdal $ předsednictví

delegac Kdyí to til stálým okři-

kováním předsedy rozmrzení čeští

poslanci zpozorovali 2e předseda
chce wmlčeti také Blovince dr
Klaiče tu učinil prof Masaryt do-

taz k delegaci máli Kliič dále

mluvili či ne A hle proti nadá- -
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Čfifib j ttffi tlce ahfthorrt
a lo l toho obit dl stí zdej! ši

Mnsrírká veřejnost nás jí-šl- é a (f(

siatk neměla díleíitit poirmtí'
pik my svjl sílou miisíint doká

ti i těm pánftrn klř jsou svyfc j

iod rfiovti a urálfti nás tm Če if ]

vé tohoto velerrěstit a t'to americf'

vřiiny (si lnou svoji hodnotou ]

něc doveilou rejres!ntovat P

gram č'skěbn ln do tě h nejm
šb h j'odřobnotl jtkoí tmithé
řftvolii sum ho bude uveřejni
zdějí Y
IVr jrozatlm se o lo ir h

Veškeré sjwilky české které jtnepřihlásily účastenství k prftv j'
k českému dnu na rychto svolí
diftze a ohlásily dole podepsán

výboru své účastf-nstv- l na pravot
Přihlášky přijímány budou po

lo I srpna Zúdný spolek

ni rnf l by zflstávati zpět ale kaftl

by ti
podílu na prftvodu éeského cl

Žádné otálení rychle ruce k d(li í

Žádný spolek C nečeká ž'1

dojde vyzvání zvláštní Čaa kij
výbor pro český den nemftže bÍ
dým spolkem vejiti v dopisová

provolání toto veřejné týká se v4
spolkftaklubft í každého jednotí ý

jemuž co Čechu na českém
záleží }

Česko-americkýc-
h sH)lkftV'

Chicaga týká se taktéž toto v-- 4

vyzvání V každém místé Ví

zařízen na rychlo výbor jenž j
staral o vypravení zábavných k
českých k českému dnu do VH
a o sehnání všech spolku česW

každého jednotlivce českého
v ten den do Cliicaga podiva £

mftže Ty samé výbory atfv
okamžitě ve vyjednáván' se s

mi drah ohledné Bnížení jízdné5
V ten den budou zdo i éefttí A

ítiiaoKnzme jim nasi číselnou ikh
NaAe česká česť a naňo české
no je teí dávno v sázku dft

naše zastoupení a číselná hodn
českém dnu dalnám zvítězit
ještě dost když svorně přilí
ruce K dílu ancclime rV

náboženských pryč se slranatj
litickými ve vystoupení o čj
onu jsme a musíme býtiřri Listy esko americké
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