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bjlí-rnb- řasu pr ÍHné líttfdky
a posudky I7 Ifillm mMrne pé
či o jii h nbytí a k ly I v tom jam
s osvřlcili ziilrmit j k řukouro

pokUdníka Nánlnlho VlUru kt

rý ja duvfry mi hodn dojinta
fe s ochotou i tuto funkci na sebe

přijme a pak za siou dorozumění
se ostatními členy Nár Výboru o

uls( sprotředkotán( záilky na

bezpečné místy do Cech e po
tara

I zavírám článek tento s úvod
ním článkem nezapomenutelného
slavného žurnalisty českého Karla
Havlíčka uveřejněného v jeho Ná
rolních Novinách ze dne 5 dubna
1M8

"Nikdo nemůže leč by nevědo
mostf nadán byl udati jaký bude
letos na podzim stav politický ze
mí evropských V době takové
rozhodně každý národ především
dbáti musí sám o sebe neboť se
mu jen takový osud dostane jaké
bosi sám zasloužil statečností vv

r 0

trvalostí podnikavoHtí a přede
vším duchem svým Kdo prospí
lenivě dobu ve které údery rozdě

lují tenť bez podílu odejde zůsta-

ven v porobě a nízké služebnosti
Kdo sám v sebe doufá tenť nejlep
ší podporu naleznul Národe mfli!

Zapomeň na dvě století hanebné

poníženosti ! Vyhub z paměti své

upomínku na tyto nešťastné časy
kterážto upomínka jako skála dusí
důvěru tvou v sebe Odlož se sebe

přílišnou skromnost která se ne
sluší potomkům Táboru Zapo
meft již na to čím jsi byl po bitvě
na lífló Iíoře ale iiamatui na své

staré časy na ty časy kdežto skvě
le kvetla sláva jména tvého kdežto
hleJali vznesení přízeň tvou a moc
ní se báli nepřátelství tvého Vv i

hledej v dějinách svých velikých
ony linty na kterých zaznamenány
jsou velicí činové otefl tvých těmi
luz nyní mysl svou těrni podněeui
ducha svého těmi připravuj sebe
teí k velikým činftm '

Uratří ! Již přes padesát let ho
jovali jsrno v nestejném boji slabou
silou proti proudu hubícímu nás a
starostlivě jsme pěstovali skrovný
onnitek so slabými nadějemi Jiúh
žehnal poctivému snažení našemu !

Práce naše nebyla marná a den
ode dne množil se počet dělníku
Lhali jsou falešní prorokové klcří
jménu našemu národnímu zahycutí
věstili jinak bylo psáno v kníháoj
osudu ! IJfih tomu nechtěl aby z

tohoto světa vyhynul národ jenž
tolik síly a krve obětoval pro velí

záležitosti člověčenstva Spra- -

vedlivý osud nemohl tomu připustí nl

aby nás národ který tolik trpěl
pro pravdu a svobodu nezakusil H'

ovoce její Nyní nasula doba žně
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1)4 Dis Jřt byťholli v

tomto kritickém mltt přiloJiti
ruky lilu a d!# svfi h sil nápo
mor ni bili tipaf nitiich bratří
N ná jf#t bychom J povzbiuov
lí bjthorn je posilovali v neúnav-
né a třiké práci jejich a to si en

možno tolik o strákny mravné a

iNnřlitýini obřrriFi Té tomwi
jim ponkytnouti jest otázkou nSi
cti a dQkaiu že jako krevní bratří
a věrní synové vlastí čtké upřím-
ně nimi cítíme a podílíme se na

jejich lipase
('ech láku svou ku své nárí dno-st-i

nesmí zapřít nikdy a nikde
nechf již život svfij tráví ve vlasti
české nebo v cizině
Třeba vzdáleni bylí země pra-

otců našich již opustili jsme proto
že nemohla nám ačkoliv ne svoji
vinnou nýbrž vinnou nepřítele
který znovu o pokoření českého ná-

roda se pokouší poskytnouti oněch

výhod jakými těšíme se ve vlasti
nové proto nesmíme zapomínat na
svazek který nás k bratřím za mo
řem poutá ba naopak vzhledem
na naso příznivější poměry a stav

jest žádoucno abychom utiskova

ným soukrevenefitn všemožnou pod

póru poskytli
Jako dobré dítko nikdy nezapo

mene milé matky své tak nemůže
me a nesmíme zapomenout! í my
své staré vlasti rvlástě pak v oka
mžiku nehody máme k ní své

sympathie a svou lásku nrokázati a
tak získali st před vzdělaným lid
stvem nejslecbetuějsj ozdobu

Vždyť i ten divoch v amerických
pustinách n veškerým úsilím hájí
kmen svůj proti nepřátelskému úto
ku on se šípem a tornahawkem až

do vysílení bojoval naproti uchva
titelum oné pudy na níž předkové
jeho svobodně po věky se probáně
li A my měli bychom zňstati lho

stejnými a nečinými když bratři
naši odrážeti musejí úklady nepřá
tel jimž za oběC má padnouti jejich
vlast i národnost? Toho bohdá
nebude To bylo by proti zákonu

přírody proti zásadě a právům lid
skosti neboť u vzděláních národft

se předpokládá že každý člen lidské

společnosti veden je citem svým k
témuž kmeni t něhož se zrodil a

jehož krev v svém těle pocitoje
Kuz dokažme my že s tělem a

duší oddáni jsme statečnému náro-

du českému že chováme k němu

svojí vroucí lásku že vřrnont svou
zachovali jsme mu vždy zvláště v

době když nastoupil těžký a ne-

rovný boj za tytéž drahé a vzácné ké
lidk4 statky jež si americký národ

proudy krve vykoupil totiž: neod-vislo- st ti
a svobodu

Svobodymilovný americký lid
snahu naši pro tak vznešenou ideu
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pífcft a r4klrti't oMÍdíaj' uti

kuji slntnké n4rody při kli-

dím jejích hnutí a krok nešetře
ani Jejich ani čila

H jrh vldmfm na přlkUl
českých smÍM-nýc- krajíih mohou
rímečll nacionálové p4chat pravé
orie dopouítíi e tich nejlmus-tiéjifc- h

ukotkft a hanebností na

bezbranném českém lidu
bet veškerých přek4!ek Oni mo-

hou beztrestné dopustit se tikové-
ho vandalUmu za níl by se divoch

stydéí jako je méení českých nápi
sft na náhrobním kamenř kdyl
jim libo mohou pvou kaUnokou tlo
lou roibít budovy v nichž Cccho
vé e shromíiďujf mohou nejhnus
néjSím ipfinobem pokálit řkoly
JVIatice Ékolké a vyibukat okna
mohou rodižom českým eakatovat
by své dítky do českých Skol nepo
ýlali jinak le tbaví je práci? a

přÍHtřefií mohou vobec rachatt ná
il( třeba to neíhorSf ffí AL au A

t
německé kultury proti Cechům
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myshu aniž třeba e jim báti ne

strany vlády nějakého potrestání
Za to ale Čechové vystaveni

jsou příkoří a útisku nejvítřímu
OKmělf-- u se ozvat o své dobré irá
vo žádají-- by spravedlivá věc

jejich byla uin&na volají li toužet

nýra hlasem by konečně třete! bvl

brán na jejich poměr k rakouské
říši který je oprav ftuje k politické
samostatnosti již sám jak již řeče
no císař před celým světem uznal
a přísahou korunovační potvrdit
přislíbil

Za takových poměru t% takové
ho zvráceného stavu věcí nastává
otázka na které straně je právo a

kde bezpráví kdo dle spravedlnosti
má být posuven na stolici obžalo
vaného a za páchané bezpráví a zlo

činy dle zásluhy přísně potrestán?
Nárcd český nikoliv ! Tentr hlásí
se toliko o to což jeho jest nýbrž
ten kdo mu toho mocí násilnou

upírá a to jest — sám despotický
panovník císař Franta Josef I s

jeho lokajským německo-centralt-stický-

ministerstvem

Hlavní tato spřežeuá moo vypo-
věděla tedy českému národu v po-

sledních dnech tuhý boj Ceký
lev má I ýti násilnými sprostředky
kroce šlechetná idea v mvsli če- -

skéb lidu stfij co síň] utlumena a

upr edlivá věo národa policejní a

vt cnskou silou zaSlapána v prach
a čirá reakce a despotismuq mají
nabýti vrchu nad požadavkem vol-non-

ti

a ivobody Poměry t roku

188 mají znovu xavládnoutí v ze-

mí staroslavného království rná jí
obklopit čirá tma i níž by se ozý-

val pouze nářek a sténání
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bi- - Cff tA it stlri4 přltoJitost)
ifcl v#lml likfil ýrk ťhof

priu- - V! lonf pravili k r4l
n kotis 'Vítu spitřřis m4ht sirý- -

c rt4'slnfki rodu fřinofMiiskho

Csrií lpovld4: "(Vet lfc 1

tiká to ir rsiíikbo ]

J ln rod frneoti#iký lotil fran-roituk-

fi4rod ktrťi jm# velmi
#pf4t-l)- i (!4ř kdyl mi Urito

výrok byl llrn tUthim
mtiul

přinesly poplatníkům řli hoheniol
Irrké nové alu nikoli radotn4 na

lělenl: naději ! co nvi lěti ihl4ny
budou říitkéinu I tst upi(t r U před
lohy o nákladu na svěrací pevnosti
podél hnnio francouzák ýt h Ohláí
ka ta spflsobila ve třejnotí němec
ké poplarb OMcioso

vé snslí m jej konejiiti domluvou

Is 'zatím' se na pevnosti ty nepomý
šlí Avšak neodvilý tik ukazuje k

tomu že velicí generál armádního
sboru lotarinkého brabi Hackler
císaři dokázal jejich nezbytnost že

císař jeho mínění zcela sdílí ž se o

tuto záležitost velice zajímá t že
tudíž není doba daleka kdy o po-tte- bó

pevností těch a výdajft na ně
budou "v zájmu míru a zpevnění zá
ruk německé državy" podány parla
mentu obšírné zprávy Znepokojení

zprávsmi těmi povstalé je tím větší
2e nejen neopatřen náklad spůsobený
novou vojenskou předlohou ale finan
ční ministrové buntovních státu ne

jsou jeftté srozuměni kde veliké ty
sumy vzít

lArd Sulhburt vůdce konserva
tivcft anglických rozpustili královna
k návrhu Gladstonovu parlament a

budouli vypsány nové volby které
rozhodnou přejeli zemó smíru a

Irčany nesetrvá na dosavadním na

prosto irskému home rule nýbrž
bude usilovat o to by podrazil líbe
rálAm nohy konkurenčním protíná
vrhem na rozšíření samosprávy Irska
ve kterém by se činily nejmož
nější ústupky Co by potom násle
dovalo podobalo by se vývoji par
lamentárnícb reforem i roku 18CÍ a
1807 Přívrženci home rula nf-Kc-

" -a y
oy pry ocnoini jednati se Salisbu-rj-

kdyby země vyslovila se proti
Ctladstonovi Za Gladstonovu home
rula nastoupila by ostříhaná a přise
sanit uome ruie OMiisouryno

Horníci v Ardmore iakž ze
St Louis ze dne 17 t m se ozna-

muje rozhodli se nestávkovati po
praní soudruhu svých v dolech v
lluntsville

J Winter 25letý zastřelil dne
18 t m sestru svou Louisů 101a- -

tou v New Yorku poněvač si chtě
la vzfti holiče Na to prohnal si
též sám hlavu kulí
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