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Ikeré podmíftky které lřítijl I'
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lrýf h ftiri4fif 4koníl % wířlienl

{irníf nn44 samostatnost kr4l

peského jtkojto letni llfii" lht
ve s ti imt řiko'tkoiihrkýi b

Vitouplvil jímíl ui4ajt se ve

Iksr4 jeho p'4va toto st4thí pfUo

Itheipecetji C'eehlil hejfU itmu
sttUiíist mrftl a polititkf ut ale i

řteodvíslost fiárodné h' spod4řkoít(
Pobn iott li rix hové uiti4t( st4tií
ho práva budou postaveni na roveň
MvFar&mi budou přispívali si na

společné vfdije rakousko uherské
ale jen pomřrti a btdou ruhndo
vat o společných táUlitostech v

delesi icírh— ale 4lelitisti a hn

ce své budou dechové spři vova'i
samostatné a nrodvísl nt svém

snřmu král českého který od té
chvíle bude právoplatné a neodvisl

rothodovat o vsech potřebách celé
ho království a bude j uhr ! ti

po srAžce náhridy nspoleň výd(e
celým obnosem daní vybraných v

lemi Jež jindy nlnhauovaly tok!

dny v(defiké a t nichž tyly Ví ln'i

a IVíCí A v Čecha-d- i při rov-

noprávnosti jazykové (ič už i to je
ústupek) Čech po celé teroi bude

domovem Státní právo řafo
mylně tauif ťiuje se s korunomcV1

českého krále Korunovace je sice
aoaěáflt! státního práva ale jct
akt povahy ontU jemuž musí ná

sledovati akt vnitřní právě dolíěe-n- ý
Korunovace nemfiže býti be

uznání českých práv — a tunání
těchto práv podmiňuje tae akt
korunovační

Kdyby ne jednalo poutě o akt
korunovační bet jeho dftsledkn tur

by korunovace se stala skutkem již
dávno na uchlácholeni roztrpče-

ných myslí českých: ale právě sou-

vislost? korunovace a uznáním Hiát

ního práva českého pokrok tdržuje
—Státní právo v dřívějSí éře bylo
vládami umlčováno t dnvodft lehce

pochopitelných a bylo i k hanbě

naší pověděno tehdy (staročeskými

politiky tapomennto Mladočesi

povznesli prapor státního práva
jako přední cíl tvého programu
Jest otázka není li boj o dobytí
státního práva českého marný
Soudíme že nikoli Čím hftř bude
finančně i politicky lUkousko po
staveno tím blíž budou dechové k

jeho splnění Češti Němci až bu-

dou hospodářsky na dobro na miii
nu přiváděni sáhnou rádi po stát-

ním právu aby společně s Čechy se

finančně i politicky osamotnili a

tím opět obohatili I'5jdon li pak
v Kakousku věci finančně i politicky
y před jako dosud — nejsme cíle
daleci - V tom leží řeíerl české

politiky Čechové nesměji pod-

porovali žádnou rakouskou vládu

která nedá jim závazku že se s nimi

přičiní o uskutečnění etátního prá
va Nynější vláda Badeniho sio v

tomto smřru pflsobiti aspoň tdánli
vě začala ale přestala — Dle toho
zachovali se ihned mladočestl po-

slanci A jako drive vedli vlády
od pádu k pádu (Taaffe Windisch

griitt koalice) tak přivedou k pádu
i Badeniho Ustavičné klesáni vlád

pro jednu a touž příčinu a stále

klesající finanční stav jako! i jako
v kaleidoskopu se měnící politika
zahraniční přivedou konečně k

rotumu všecky činitele kteří se

dosud uznání státního práva v cestu
slaví Čech dra jest ponte setrvati
důsledně uvnitř říše v opposici a to

nejoatřejsí proti vídeňským vládám
—vně pak tetrvati a nejúsilovněji
fedrovati politika slovanskou i
umoudři to Poláci a i tam ji! avlti
tlovaniká politika v Rakousku bude
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utvl jdatl více než celá druhá polo
vina celé Hfie A k tomu eluSl

doložili že Maďaři to nvých daní

které po uhražení 30 proc na upo

léčné výdaje tbudoti earai ei hradí

"é potřeby tedy vybírají Maaaři
daně vétíinou jen vlastně pro tebe
— víak Cechové v Ciilajtanii odvá- -

déií jednu polovici víech cinlajtan
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Nejbohatňl nejpoplatnřjií terně
rakouidtá požívá nejméně přímě a

dňvřry avých panovnlkft i vřech

vlád užívá nejvíce pemekucl a

protivenetvl a práv má tak pořídku
2 vtoiklo Hatynckó pořekadlo:
"Cechu plať ale mlé" Doklady k

tomuto tvrtení jnou trvalé neobý- -

vůni nrauu pruženo pauovoiou
rodinou nepřítomnou!? téže v král

rrite i v celé terai výminecné
stavy poutající občan vnechen život

2eky íaiařov&ní umliovánl tuku
4 BT0J0fly B0Va čenkébo nádržová

_f nemeckým menSinám v Čechách

vuvm í do c trocké aiužebnoHU

k vládám Cecham beitoho nepři

kovb
Volbami v r 189 a r 1800 na- -

utni v cenkó politice převrat íid
Seaký notnal kam jeho táležitOHti
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vl&4n0ucf lrftng „UrojeHké rakou
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„io vcfl TOtUm panovnickyui igno
rováro neboř nátupce trflnu Krant

Ferdinand ďEite takoupil ee v

chkh trvalo 8e t0 uMM {

[' brd M4 obydleni
také výminecná pouta kleiila a ža

Uřování jařmeni tisku i ilova se

uvolnilo aspoň potud ie možno

1834 (měnili pornf--
r rařtmf a 15 ku

1 na 16 k 1 a nebyl by numel v roc

1853 přijrut uti aikon kte'ým amen

ieno množetvl nlMbra obnaženého v

naíich drobnfh pod 16 k 1 aby e

udržely v obřhu liímetaliKiuu (

s kterém Dennice a populiHté bloiiíinf

dilf a po pá la Tbanové kt#rý j
diné MUb%iJ tp4diili ňttl e

Vídni ii4řlívý obrat V ělo vbity

po?v'i Vf4k f laděni rniiíitter
tvo bylo sf ivert' vřl4inoa t Va

lákft vft b í stranou pirUmentárnl
vltiíny cilajtartké sttlí se 1'otácl

njlí úřvfy byly nastre tsa
i'iv4ny Poláky tah le ďS4 ftejno
véit všeobecné se Ilk4 "éra po-
lská" Zd4lo by le v léto pol
sk itr v éře slot nfioké musí s

dříti Mfovantrn a tv!4ílé Čechftm

db'e Ale hdt: k véžné hanbé

pokmié S!ovanta Policí Jsoti

bořil 111 Nérnci Zle jsou bal
varnu k erý tadrluje mocný rot
tna h slovantké politiky v lUkou-ski- i

a tln svobodný rozvoj slovan- -

kých tiirodncstí v Cislajtanii
Polici ta bldroti čočovbi vládní

přliné rodivajl své slovanské pře-

svědčeni a své slovanské bratry
Vynloinajíte e na nepráleUtvl k

Kiiiim zrazuji rakouské Slovan-

stvo stokrát MbďpečnřjSImu ne-

příteli Némcnm Ovícm této

zrady na věky nebude I v Haliči

již svítá a mhli svobodomyslná a

lidová strana jí' jil bičuje neslo
vanskou politiku Stančíkfl těch ne

slovanských vládních kreatur

Iladeni pomřry zná Než nast tu-

pil línal se slibová' lákal do tenat
dechové vyčkávali A!o když Ba-děn- i

doufal že koupit většinu (za
nic vždjť Poláci jou ncjnevtděla-nřji- í

národ v Cislajtanii kde te
100 lidí až 80 cciirnf ani čisti!!! —

a Němci liberální ktřl novou vl&-d- u

drží právě na soudu voličů do-

dělávají) odkryl poněkud karty a

tu ač stále nejasné přeco tde i

onde proletěl papralek určující
jasně že Polák Baleni jako hit-t-r

rický šlechtic WindinchgriUt jako
mírný Nčtnco Taaffe a jako arci ně

metká koalice nemá ani kouka
lepší vále k čechflm že je stejně

jako oni krátce vídeňský ministr

Čechové v pravý čas prohlédli že

vídeňtká vláda majíc obnoriti vy-

rovnání rakeiiHko-uhersk- é zdánlivě

povolila a to jeStě v maličkostech
Až by vyrovnání shrábla ukázala

by pravou barvu Leč prozra-
dila so brzy Koutky jsou nyní

vrženy Pád Thunflv a jeho na-

hrbení nevařeným nepečeným ne-

slaným nemastným Coudcnhovem
zrušení výmineČnébo stavu uvol-

nění tisku atdto nejsou ceny
ta něž by kterákoli vláda vídeňská
dovedla Čechy odkloniti od původ-
ního programu Při projednáváni
vyrovnání rakousko uherského na

podzim se zbraně střetnou střetnou
se poctivě a celý svět uslyší zase

jednou pravdu o postaveni Čechu v

Rakousku uslyší z as vídeňská vlá-

da českou opposici ba ona ji také
ucítí—
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Abigail Dodge kteráž psala pod

pseudonymem (Jail Hamilton zemře-

la v Iltmillon Mass minulé pondělí

jeouo raněba mrtvicí

Nedaleko Bulte Mont v dole

St Iawreiíce spustilo se v úterý asi
12 dělníka v dAlním kosi do šachty

Pojednou řetět se přetrhl a kos i

horníky sřítil se ke dnu šachty Má

se ta lo Že 5 horníka bylo zabito

Chas O Dswes člen národního

republikánského výboru byl v neděli

návštevou u McKinlej ho v Canton

O Vyslovil se le kampaň už zača-

la a že vzrůstá poptávka po literatuře

o ochranném clu

"wtWM T r"(lu-- "' Cokoli v Čechách ne provádí
HtMbrnou a tua penét35 7i na kaž- -

muH M provftdéU IviMtnlmi při-do- u

bi Spojené Státy mají do--
rykami k danfnj % {o přiližksmi

hrou mřnu aaloženou na tlatě a
„mskými ok renními a obecními—

nemámená nic jiníbo in J'i iflbriiý
monometali-rn- u totiž i řijinim ntM- -

bra ra tákladiii mřnu nnii Kinunená

to nm co znamená v M liku ť ti!

tnehodnocenf měny naM V Mexi-

ka maji úplni neobmeaeiť u ražbu

ítřlbra ad u beaplilnou neboť

vláda počítá xa raílm niinuovní po

plátek 4 procenta Vnuk každý kdo

tento mincovní poplatek caplatl
mftžo vifti avé slato i uvé Dtřibro do

mincovny a lem mu v mtxickou
mtnnt rtiunn VlU f&ln inini-- I alf

dobře doma jako ta hranicemi má

pouae jen renu takovou jakou maji

maji pení--
i v ohí-b- M 55 na ka2--

dou omhu Anglie Belgie Portu

gaNko Niť tetní maji veHméM menu

ilitou a nemají méně než Í2000 aa

každou oxohu penřt v obřhu N&

lliij!cl jnu terně Hlřlbrafuké a

uvádíme při kaídé ohnou mřny v

obíhu: HuMko H40 Mexiko 405
hI Cedoiu rické ulát v 300 iihoame

rické Máty 17 22 Japan 4 00 Indie

333Clnaa08 Jetli od mtOŽHtvl

penřt v oběhu pntizt a jemni táviai
l t j j in 1 1 i
' 1
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víroojrpaBni mu inun
Dennce vyavClht proč nebylo v

f oba ty kovy neražené: ta a'atý dollar
? koupí R akoro dvojnásob tolikco ta

A tak by inunelo být
fitřibrný i ade když bychom méli

Sf- - avobodnou a neobmetencu ražbu nce 1804 lépe než nyní afi tehdy atl aUi OvSem na neSťantnó této

jamemřli 2433 penet na oHobu v
'

situaci král cenkého tavinila mno-obřh- u

a proě bylo deiietkráte lépe ho btlhIavft 2e„ka politika politika
: _: :r : j
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nyní o v 1'ivuu iiufiKivuiiciii roun:
mři ume toite tlfl75 na onoIu

atřtbra aneb jak to Dennice neprá
aove bimetaliHmuM Zlato a slátá

mena přestaly by bjti penřii a ftaly

by m před mř tem obchodu jichž
cena mířila by a ménou lacinčjAí

měuon alříbrnou na tUto bylo by

alio tak jako bylo vždycky ve

yiech lemfch ade i jindo na menu

množ-- il mény vymouplo do rokunvým politika lokajká drobeo- -

]) lepií Že by rtřlbrný dolar platil

n ni 0111 koro iont jato
jent nyní

(Pokraofnl bod

Kdykoliv jnou dítky mé atíženy
kaAlem použili dra Augut Koenj

tohoto ne -

Lnitelného pLbivéhó prostředku
Wm IIolhHimpr (lumbne Ohio

- Velminíkéjítdnéprořencea
hledající domovy po Mimouri Kan- -

mi a Texaa dráte k výletfim na jih
ve dny 18 arpna a 1 15 a 29

11 r iHjuiwuiiuBiiuunim na na
nejbližílho jednaule aneb dopiite
„ 17 _i

tíA MacNott
1044 Union Ave Kaoaaa City Mo

nad 100 centft v€třibřeo je ovem
možné a nepochybné ale Ze by platil

jen polovici dolatu tUléhole by dva

tříbrné muaely býti na jeden slaty

jeat jiflté

Dále píe Dennice

Na hoJnolř peniini neiménl ee

1 toho Dejmenilbo neb ta jak každý
a I 11

Diapeo TI ataoovena jem laaonem a

rátem na mincích"

MAŽebýt le každý hlup o ai tak

tnyali ale roiumní lidé vf lépe Ho

tamní lidé ?I ! kdyby to bylo


