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cvičeních a průvodech jsme ko
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iny a již slavili jsme opět dva vý

tnamné svátky vítali jsme Sokoly
s nimi současně Cechy vídeňské

dolnorakouské
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bohudík za to
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_
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stavu 2J cervca ĎOioa piaticicn
osob 30 června 47447 a 1 čer

vence 19331 osob čili úhrnem ve

dnech celkem 11688i osoby

čímž dosaženo v návštěvě celkové

cifry 5"o5C2 osob vslupné platí
cích Plujeme tedy vesele v druhé

pMce milionu navzdor nerozvážné

a mladické akci pokrokářské která

chtěla několika články proti vý

konnému výboru psanými českou

veřejnost kantorovati My psali o

věci o kterou pokrokářftra šlo v

ok Záp už dávno a můžeme

dnes říci že výkonuý výbor rad

emu daných bedlivě si všímá a

imi se řdí Však lámat přea ko- -

eno nemuze nic výstava jesi
úchvatné krásy a pro její obdiv

musíme už lecjakou hořkou pilulku

spolknout To už u nás jinak
sotva kdy bude

Hostů z ciziny má výstava stále

hojnost S druží sokolskou zavítali
do ní Cechové z Drážďan s Ham

burku z Merlína z Mnichova ba i

z Polska Mimo to zvláště sympa

ticky byli vítáni Chorvaté a Fran

couzové Tito poslední dostavili

se četě a byli na výstavě též ho

slěni zejména předsedou výkonné
ho výboru hr Lažanským Sokol

ské obci české darovali sochu Job
d'Arc symbol to svobody Sympa
tie franoouzsko-česk- é slavily za

návštěvy Francouzů na výstavě
triumf A ku podiva bylo že se

ni ihalo při tom dosti bílých čapek

ruských
Koruna svatováclavská poprvé

jako za doby jubilejní zářila na

véli průmyslového paláce v neděli

30 června
Fontaina zaskví se ta v několika

dnech Je obrovská mnohem vyl-š- l

bývalé S ní nastanou pravé vý-

suvní večery vlahé krásné plné

nadšení A cifra návštěvníků itoup-
-

rada odloll 1K nového svolání

pak čeká ne nový kabinet a nové

utváření stran Mluví se co my
14vno jil psali o ulil němet-ko-polsk-

aHianct (bez llohenwarlov-c-

který chco jdi na odpočinek) a
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xemí koruny čeeké aioí
po přlkladé ahergkétn národní

rovnoprávnost a všeobecné právo
hlasovací oplnřny nebyly a není

podnes vlády kter& by řplníni
Jich Eameiti chtř-l-a Proto bylo by

mrtelným hříchtm a pro národ

náš skutkem pfeoHudným abychom
vsdali se nyní vé činné oppoaice

před vládou zatímní jež sotva do

podzimka potrvá My nesmíme se

dáti vfibec zapřáhnouti ve jho
vládní dokud nám slavnč nebudu

zaručeno ie do určité lhůty budou

provedeny naše základní výše uve-

dené požadavky Veškeré zdánlivé

ústupky sliby nezaručené a jiná
lákadla masí nás najít obrnřny ne

povolný Proto naSí politikou jest
stálá opposice Míra opposice pak
říditi se bude počiny vládními

Čiva urputnější vláda bude ku če-

ským věcem tím tužší bude oppo-

sice naše Jsme jixti že jako do

sad vyhodíme za krátko i novou

právě projektovanou nčmecko-po- l

skon allianct ze sedla IJude to

beztoho asi poslední pokus proti
Cechům
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máli e české — opposici Nu

mohli bychom ml ti t toho ralont
ie přece konečně byt zdánlivě se
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