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"ilídrou" dát i m6í# podporu ví ctní
"náríMlním" aby byl tas v novinách

"ČZCH DLE SVI TIADICI Mťsí SE

přidrleti smíru pokrokového" volá

se na jedné strano ve staré vlali
nai a na druhé provádí se kotrmel

ce za něl by se ani Blondín nad

NisgNrou nemuel stydít Stačí
uvésti jen tčehto níkolik s'ov vyňa-

tých z jistého litu českého: "Mít-k- á

rada pražská oslavu reitkriptu
zamítla a táž rada nechce vzfti de
sku která má býi na rodném domku

J Nerudy zřízena v opatrování —

z pouhé opatrnosti" Smutné to

ukétky smutníjií vsak shledáváme
v následujícím: "Čech buď je hul
vát neb pokorné líbá ruku" V

Protivíni vítali slavnostním zputo-be-

knížete Schwarzenberga v Tři-bo-
ni

také Schwarzenberga" stu-

dentský spolek "Krakonoš" konal

svftj sjezd výročiií pod protektorá-
tem br ilarracha v Itychnov6 n

K pozvaly ku slavnosti Pelcové
c kr úřady V Dobruíce sřtili
novou ikolní budovu a pozvali hr
Thuna min Gautsche a vydavatele
dvoukrejcarových "Slov pravdy''
pátera lirynycha Slávobrána nesla

nápis: "Modlitba nase apíchá k Lebi

výš a výí bys dlouho hájil svatou

víru svatý kříž" Sokolská hudba
hrála "papežskou hymnu"— VLou
nech "vysvčcovali" akciový rolnický
cukrovar"

ClUCAOsKf Staatbzeituno íenž

pro české záležitosti ve vlasti naši
staré mčl ldf jen úšklebek uveřej-

nil minule původní dopis z Vidné v

némž praví se mimo jiné: "Tu má-

me především českou otázku která
muže lehce visti až k nejkrajnéjáím
konsekvencím Dne 10 tm (dopie

psán je o níkolik dní dříve) sejde
se říšská rada a první o čem jí bude
rozhodovat! jest porada o výmineč
ném stavu v Praze Dnea leží před
námi Mladočechy vydaný manifest
ve kterém se praví že výminečné

zákony nejsou nic jiného než rady
ai nevédoucí vlády provedené nisi
lí Jakých výrazu ae v manifestu

používá je nejlépe i toho vidéti že

ae žádný český tiskař neodvážil to v

Čechách tiaknouti a musel tento pa
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poft sk itín l4t-lt- vl I p'tUíř
vidím H l íeliti m41 ja proti
Stmthm a lrojp!ki TfoJp#ltk
Jenl vtílným Jet obratem My
realuticie oobfiho propíthář
tví doby kdy břlioou a "vídáui
rsm" mftls býti ten jsttl i!ály
ve kterých celé gentrace byly vy

chovány dovede co fij lreji noha

ma šlapali udržuje mír bodáky
Všude af rozhlídneme se kamkoliv

po Nírneeku Ukooku a llalil
Šlechalnl vlaliřové jen zbraní im-

ponovat! siitlí fc trojapolku úely
ttkto zjednávati chtf Jtt to násilí

páchané nejen na národech jel mu
sí militarismu ten zaplatili ale i

na volném rozvoji národu evrop-

ských vůbec jel ze stiachu že

brzy bude vojna ani nevycházejí
Tito stálá nejUtott projevy jako
návšléva Kunu v Paříži ovšem jen
vzrosti
Nímeckó listy a a nimi mnohé

italské které stůj co stuj veřejnost
cbtí upozornili ni "velikou dÁIeli-tos- t

trojspolku" a jež rády by vi

děly aby trojspolek hrál prim
pokládají nynéjšl dobu za nejpří-bodníjš- í

aby zuřivými útoky na
Kus a Francii uváděly avčt v po-

chybnosti o vlastním stavu věcí

jehož Němci rádi by vyuŽitkovali
jen kdyby věděli že dobře to do-

padne ISědné poměry jsou troj-

spolku nejlepším agitátorem aby
vzbuzen byl přsdsudek proti Ku-

sům aneb Francouzům a tak mili-

tarismus pomalu se podporuje A

co listy vládní vlád v trojspolku
zastoupených bubnovaly na poplach
netěšíce se z návštěvy Kusfl ve

Francii a projevu lidu francouzské-

ho stalo se ve vší tichosti skutkem
dávno připravované dílo z něhož

každý upřímný Slovan jen tíšití se

musí Utvořil se totiž trojspolek
nový ! Ne sice tak silný jako onen

první zato ale tím důležitější že

udál se na lialkáně tedy v místech

jež od poslední rusko-tureck- é vál-

ky a zastavení Ruska na pochodu k

Cařibradu stále jest bodem odkud

první jiskra války evropské mftíe

vylétnout Povážíme-l- í pak že

trojspolek ten stal ae pod vlivem

ruským řekli jsme již dosti aby
vlastní jeho dftležitost pochopena
byla
V tom hřmotu rachotu a spílání

proti Itusflm a Francii zapomilo se

všeho ostatního zapomělo se že

pouhé projevy přátelství jsou pou-

ze projevy kdežto aliance skuteč-

ně něco vise znamenají A kdo
medle ae alíroval že by ten nový

trojspolek mohl býti tak důleži

tým? Nikdo líné nežli SrVlo~
y i

kiu jior a uecao ijioiri
zemičky jel hrály ve válce rusko- -

turecké úlohy zajisté nikoliv nepa- -

trne pol vlivem Kuei podaly ai

nyní ruce ku společná akci Jaké
akci? Či na Balkáné jest třeba

opět akce nějaké? Jest a to nevy- -
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vlastním ohnisko cxlkud snad Při
šil válka vzejde Francie jest pří'
pravena Kus za stálého tvrzení ]

řeje si mlr — a zae mír má voj
ska Je by jim zaplavili mohl po-

řádnou část Némecka a Kakouskal
nad to vše podařili ae jí vyhodiU
znamenitou karta — noté tmíartn" ~
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Stálá práco
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Ijr že Orígr t AnI bjli dini v ob-

žalobu pro velerilu a nyní kdy}

Jsou ta pr4y povlovní nMií na lem
ca mak pravdy 1'atrnS b)!o to

přání imokft fídt-ňukýc- h jí ml (íré-g- r

Nirodní Imty a Anýí leJÍ v fa

ladku

lUoAKToa DucnA Cahu domvívX

ae 2e plíe vtipy když na ulovo 'hr-del-

átk rýmy které palří na Lnftj

A vydavatel ne tlobf když odbřra-telft- m

to hnojivo nevoní a sáhají po
Šotku cřídlu to pravého humoru a

vtipu

ČlIKÝ VfiZ NA CIUCAíJfíKtM DNU

vynikal ladností uvou nad jiné Hla-

va ta to Čevhfim chicigHkým avAak

tak mimochodem na napadá )e

proto jeitž řpvénét nemíníme An-glic-

listy udélilf Čechftm po 10ti

řádcích reknéme U řádku téch by
lo celkem 100 co mál tedy každý
tenřódek chvály v lixteeh anglických
když vos český atál tuiíme an 500?
Jisto jist £ níbilím poMMižitA

vláda rakouská národu čcwkérnu ve-

lice řyropatie viech třeh jfmJ právo
lida není přeludem jsou na mrané

české A když ta ideálem vcbody
bude cárod řenký so ubírali dojd
ncjlepšíbo utnání a ocenřní ve uvém

xápasu Posudky mnohých lima

anglických ba i némeckých v Ame

rice Tychátejfcích jiou toho nij!ep
2(m dokladem

Amkkikandko-Sloyenh- ki Novi-

ny nastoupily redakcí míntopředie-d- y

Národního Výboru p V V Rov

nianka v Pitlaburgu Pa rořník

osmý List ten koná mezi bratry
Slováky vřrně své podání docílil ve
bratření a zdrožení SlováUft více
nežli ta panujících porní-r- a počátku
se očekávalo a jii krásné výsledky
prác té mohou býlí mu odmčnou

Přejeme "Novinám" zdaru a

pracovníku a příUli Hov

niankovi "Mnogaja Ijeta'
Mao Mahon vojín íkhI sloi tu

zrovna tak poctivě republice fran-

couzské jako před tím císaři ze-

mřel Ani jako president francouz
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pffíi!Í přát rilrké budovy

tiva # polí liti

NXí vanul roirMi-T- a Vutx
mtl by # Jřnni'Mti ia-- l nfb ř vy
vá II k'iuifi'1 N#jfivřji vy Ul min

lý Un rutVu 1 ííiptay vydávané

lajnými polky c Jrjicli ořii J

ko ku př orjjlin bratrstva ('„ti P ti

n"joii pty v tom mylu slova

a proťi že nrj'M oprávněny k ď

praví co táylky druhé tM I P 'lo j

To jt pilorijoat jaké nni rovn

Kdyby roxhtHlnutl takoví mílo ob- -

stát vyia lovilo ly kal lé čílo ta
kového faOjiíu centový kolek tak
že by jxiítoviié na Orin Bratrstva

na nřji předj)Uné obnáší 4') cntQ
stslo d r-- 2'J centfi a týl ntnohl

by oviem za tich okolnosti bez zvý
Sení předplatního pořt 20 ct-iu-

roČDfi vy'háe'i Ať lije pitomost

demokratických vrchních poítmi-Htrň- !

A6 CHOVALI JSME Ol VOtitKV Z- A-

hájení persekuce v Čechách př- -

svídcení že níkteró zprávy zde o

českých včeech uveřejňované po

cbátí z pramenu českých jímž Nár

Výbor cestu proklestil nečinili jsme
o tom zmírku Vfiak nyní mftžeme

s určitostí tvrditi Že čáit zpráv
z Čech v minulých dnech a sice ta
čátt jež osvčdčila se pravdivá po-

cházela z pramenil cenkých Krátce

před započetím stavu oVeženl v Pra-

ze podatilo se Nár Výboru tftikati

opčt koreupondenU pro americký

spolčený tík Ovsem že tento
a neuveřejňuje vse co mu

korrespondent podává vsak to ne

smí odstraňovat Nemftžern očeká-

vat íe americký tink přestane si rá
zem vílmat celého svita a pouze nás

bude míli na zřeteli proto že se
nám zráčilo dát mu o sobí jednou
védčt Proto jeMt zapotřebí stálého
a trvalého zdroje zpráv z něhož tUk

americký bráti maže prožitím co se

mu hodí a jak bude vzrflstati zájem
ve včeet h českých dojinta že i po-zorn-

ot

amerického linku k nim bu

de vzrfistati a teuto jim více místa
a úvah vénuje Jen dal!

Nikdo bozcmní cpíeati nimCži
a nemá práva vzdčlání ženám po
kud lze na roveň a rnaži zvláStě
v nčkterých odborech Kmancipaci
Žen v tom ohledu dlužno chrániti
avíak emancipaci jej Jenu krbu
domácího vzdaluje a muži ji odci-zu- je

takou emancipací aby sám
raráňek vzal zejména dje li se tak
v aoutíž pohlaví silnčjsímu Proto

jen pčknó jest že v anglickém par
lamenté podán iávrh na založení
nové univemity ve Valesu a následu

jícími ustanoveními: První odstavec
zní: Ž-n-

y

mají býlí za tich samých
podmínek jako muži ke víem aka-

demickým atupftfim této university
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