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fiirodnostM Jsosj v Ci lii b dvě

Itski nJmki Umh i

mi Je lnll dobo příkrý ostři

st baldým ctntm C)aJři4 piftku-t-

místo aby Jtk psalo "proti-

vy umírnily" ii%pk průlivy 10

lř 1
1 ukf l# krvavé Mik t

aiaavřsnént éi#m( Jsovj iadrirím
pořidka Nšmol vyhýfkfil růi I

nými viidaml rakoaskfmi Nlmcl
BMJM v P#JtUí( h a foího Isijfcfeh i

úřadsth Ntmci fiJnořJífm fakoa-ský-

mlnísurstvrra pro tot "ti
řlí kultur o" vsletaní ehlějf pa
fiovati netrpí v poněmčilých obcích
lova é§k4bo tni ©soby 6ké a

kde mosí nimi stýkali nsítltl
tni hrubého n4íl( V tomto

ohledá jt Čechům v ťVchieh ve

štitř v Mostě v Jihlav r Liberci
tUl Jiko křesťanům v Tarerka
A vlilní kraby ničeho nevidí

Kdyl Doluj pomod vydají Ce-

chové heslo: "Oko ta oko 10b

it tub" Co toto bade mltl v ti
pěti di pomyslili Ale Jakil
jioi porada k J ji kt všem ioter-pellacír- a

a žádostem českým
mlčí? —

V ohledá niboknském jsoa v

ťechich sírany ic tři sle ceť
kem bltvof dvi to bodni pople-

tené AS anti-emitUm- tn ta doti
e ajtmi přece není doniid heIm
v 'cbich Jako ut Morvé & proto
Uké—aupofi podne— toiti nnel ife-tlnéh- o

odliíov4n( Židft díoLI

mnotí upřímně k Čechům a to

svobodomyslným lnoa jako po-

slanci JUC charf i pol JUDr
Žalud Čeako!idovik4 jednota rů-

žici německý r4s lidovstva aipofi
velmi protivy mírni Také evan-

gelíci netvoří a ni tvliStní kasty
Lnou upřímné téměř úplně k ut ra-

ně svobodomyslné Za to ale stra
na katolická se Štěpí viak ne v

církevních věcech ale v ohledu

politickém Bojovné heslo "film"
jako v divných dobách rn&í v Ce

chách církevní jednota Jesaitské
fanatické kukly tato "černi inter-nationila- "

úmyslně a uměle vyvolá-

vají spory a dělí katolíky v kato-

líky uvědomělé svobodomyslné

jich! je bohudík obrovská převaha
a v sektu katolíka fanatických

jimi jde íitm nad vlast Otáz-

ka Husova Komenského a v&beo

Husitská rosvlnila boj mexi kleri-kál- y

a národem tak že je dnes v

plném plameni Černi klerikálovó
se organisují: fanatičtí kněží ko-

mandovaní církevními hodnostáři

verbují lid katolické tovarySe ko-

stelníky svíčkové báby i ministran-

ty a a touto armádou snaží se ros-rau- t

iiky svobodomyslné jež naiý-vaj- í

"svobodomyslnými ledniři"
Jak boj dopadne je ovšem jasno:

(?ernokněžnfci slehoující svou vý

hojností táití a mstivostí vinešenó
ideální nauky Kristovy docílí poa
xe toho že lid viade se od nich

odtrhne a že úplně osamotní To

bude národní očista které si každý

upřímný Cech v Cechách i ta mo-

řem a kdekoli t duie přeje —Mimo

uvedené vrstvy jsou y (dechách

staré politické strany Hlavní byly
dvě od jakživa: lid a páat Páni

pod jménem ilechu ostali a tvoří

podnes privilegovanou avláStní ka

sto domýšlející se že jest nad Itd

povýiena a k torna určena aby o

něm roshodovala což konečně ta
ké na sněmu král českého provádí
dík vxorně rakouskému temskéma

iříxení Lid od to doby co xačal

parlamentovati se stále mění

Zprvu byl cele svfij lidový Ne--

isal páni a Němcům činil sle Po--
i

aději špatným vedením ochabl

směnil se aposlés roxštěpil Jedna
m m

vrstva sradivši původní lidové'

srčení ověřila svůdným hlasům

pinft vlid dala § ve vlek pan

f" ""í '' "i' p'i
h4ííU Irhi řala hroměřflskoi
MHřř potomními uhlostml sti

Jým nffotinfm (tpoajldrif m

a ju Nif Novinami vskřfsM
odtrhla od i 4n1 od tlil v I d

Níme a atvoříl: prav straM
Mt — p')i Ilji 1iUrnmjhat M

IfihOtt

TyUf dtl řifiy i4pí t ť
et4 h al i i 11 1 r v

fi byly doby f iM s(fsy
plynely Jin ly {4tAf! př

ritty I Jink ivty vftk tM
t%nf byly li tily lily li

třM4h ítíitl vUbft(K'i ř"tl
kí##ty
Trvat a i4 lni roíitiptiy
té chvíle riff-ol- si'ilf l

Ut IMI V snimovrifm (říik4m)
oWobl 1M — 19) stalo ktil
úplné rolitlptftf řikh' klbl t
lva ve tiřoi%-k- ý ve svobodo

tnytiný (íili ra rn llt rl Hiřo jk
poi líji utvořený Mi l'£kf )

Mvobolomylril poi%l prv4(rtoit
čtyřkou ponlancft Pr Klaarla liti
gra lit 'a4t4bo proí TíUra a

pol AJ4mka Tito čtyři tik
lihy urostli na sndmíčka při tw
volbicn na snirn ovli lli jiJ vítii-n- a

a v řlí-ký-
ch volbách r vq i v

tiioiedajlctch ipfn-kýi- h r iMdS

proratil ol nakri — Htaročvhy
lokaj-k- á politika 4n mtlot a etce
léno pinft a pověstné panktac ta-bil- y

Zmixtlí s podia snřmnvulbo
ale nikoli se livota Tu totatí

podrývají pudu ve své mttivofttl

domýšlejíce že padlí aitscl
mladočfukou a nikoli v!atnf vinou

Kde nemohou sami pracovali řka-roče- ii

hledají proti nenividéným
MladočechQm spojence Jim je
dobrá černá internacionála i něme-ck- i

(historická!) ilechta ale proto
že ti oba spojenci dnes mají jen ne

patrný vliv sa svfij itít se stydíce
pod novými hesly Huroóeíii tvoří

proti straně svobodomyslné nové

strany Tak přivedl k životu

agrirníky (Šťastný Rataj) když ti
mnoho neuvedli povabadili "reali

sty' (Masaryk) a částečně i "pokro-káře- "

(Kaiti) Ale všecky tyto
nové hlíxy nepomohly
Pokrokiři prohlédli v ča a dnes

axpoň s velké čisti splynuli
Mla-dočech-

Strana svobodomyslná
kaceřovaná nenáviděná ona "pra-tvláltn- í

společnost" přestála vše

cka utrpení a roivítvila He po vší

české vlasti: xaujala venek i města
straně staročeské vždy věrná Jen
některá místa drží podnes Staro
češi Ale těch je tak málo že by
se na prstech spočetla a místa ona

jsou v moci staročeské buď pro
svláBtní míttní poměry aneb vá-

hou finanční Jsou to Praha Kar
lín Smíchov Mladá Holeslav
Chrudim Tibor Písek a jeítč ně

kolik kdež komando mají tiložny
finanční ústavy o k úřadníci
vrchnosti světské i duchovní atd
Tak nedobytný jsou na příklad
druhé a první sbory na Hradčanech
a na Malé Siraně neboť voliči ta

jsoa buď o k úřadníci šlechta a

její služebníci nebo faráři kanov-

níci preláti biskupové arcibiskup
a král dvfir Kdyby nebylo
roxdělenf voličstva v každém místě
na tři sbory (dle poplatnosti) ne-

bylo by dnes v dechách staroče-

ské osady
Strana svobodomyslná není ve

svém nitra jednolitá Není to
strana stará nýbrž strana protože
stále rostoucí tož také stále se

tvořící a proto v ní dosti kvasu a

vinětu Složení má republikán
ské: vládne jí sio sbor výkonný
který má určitou osobnost v čele
ale president i rada se dle potřeby
novoa volbou mění V hlavních
bodech svobodomyslného program
panuje a Žádá se v celé straně

pevná disciplina v podřísených
ntizIrÁrh nnnfini ta vnlnnat Iff aa— r " r i " f -- ~

úsudek tříbí krysulisuje
Tato volnost a rflxncst bvvi ne- - -f

přiteli stnuy thusta naxývána a

líčena roskol rostrlka Na

tdrávi tak ti nepřátelé stáli jak

WtM'ilit M'lli Mkiři

Křftl tnát Iířl Kllí-- r p'
k}# sft KM l
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ti UUnttn viti řoií(řní nJ
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Hit i t s á

rlllil ti 1 ťrosltll 141 V'0
4 mta Jji h sbírky a silony I

tihky řří Wlll f Sobi V ladit h

posUdtiff h ale na rnooi t řd
rílíh i#ké jmrf (?skii prifil
čfskMio iUIřtlk a ifilf)Jr r item
kal lý v fém sv44 A co! víre

řmjsn nUir al shlu li ním

jtko s viltným obísnumf — Tato
ui t riL í

íafc4 j řJJnJif
fljnijjrj4 fv řové stit a

řilJÍ vdlijí villr proó i říkají:
KawNJtt si rÍ potlačujte ri
totS tř(ill( fc Břníhf ft4ra rn

to j bI4#tl „I4ft éMyho
tméa% g u huh híf(iht „4
porou v tuhým jeho boji s nepřá
telí!

Psili o vx dělání a osvětě české

podrobně nelie a bylo bylo by tél

[aby tečno Každý Cech sa mořem

dobře cítí 00 Že mu pojistilo
'íCastný pobyt v nových vlastech

každý dobře se pamatuje na ty
čím lávidénější a čím tiž dobytým
tím svělější nim kapličky věd a

umění a sniraost o nich tprivarni
nových roxšiřuje a dile sděluje—
Vrumyti obchod iivností v

Čechách nemají dnešní dobou na

růžích ustláno Je xnámo sic že

Čechové mají pro tato odvětví

vysoce vyvinutý smysl a že jsou v

těchto oborech v spojení se všemi

díly svsta a to ve spojení velmi

úspěšném a č stcétn ale proto pře
valí e Da žt'kf pramyslobchod
ztvnohli lé2ke mraky Jednak

cisiny jež pro ochranu domácích

vrstev se Cechům nyní namnoze
usavírá a čemuž nelte se ani di-

vili ani brániti — jednak hůř a ne!

vvuv''
mí onrozuie )rumvsi oocnoa a

živnosti dvojí nepřítel: Klesání
úvěru a boj kapitálu s prácí Kle-

sání úvěru je přirozený následek
neblahé politiky rakouské a ne

šťastných finančních rakouských
manévrů Naši finanční a zahra-

niční ministři svým ozbrojeným
mírem a vzácnou vynalézavostí no-

vých a nových daní neobráti li v

čas přivedou celé Rakousko v ta-

kovou tíseň peněžní že jen veliký
krach neb velký boj C skutečný či

politický je spasí Čkati Ite též

obojí najednou Některá národo-

hospodářská odvětví jako rolnictví
a stavební řemesla jsou beztoho

již v úpadku A kde dos'id sfistal
obor krise ochráněn jako jest při
živnoslech po továrnicku provozo-

vaných tam boj sociální proti ká

pi tilu trhi poslední mosty Stáv-

ky ničí továrny ale ochuzují fl

lid o výdělek Uznáváme

požadavky dělnické pokud jsou
roxumné a spravedlivé však dělni-

ctvo musí uznávali též dnešní situ-

aci továren jejich přetížení daně
mi a poplatky jakož i sklíčení ne-

bývalou konkurencí na straně jed
né a uzavíráním vývozu na druhé
Neshoda sničí nejen řadu toviren
ale připraví tél statisíce dělníků o

chléb Naproti torna rotamni do
bod a v trudných poměrech uznání

obapolné tísni a společná práce k

nápravě budou nejlcpííml prostřed
ky as poli k udržení dosavadního

stavu nevýtečného sio ale přece
dostatečného —

Povinnost tástopců českého ni

Mfhu pn tfHnu t b'l#tf

fHf Ul ffnf lfUtf jut
I4ht hfJ lriftv II nit'lft( nmc(
tftn -+M
4"h Mk4řrA h (Vei 3'n hhn I4hv

_

"v'J k tom aby f eitlftý áfy-t-

iplsoWuý omrMilým vývotsrn
výrobků oJiftJrta byla náhrada rov-do4lř-

f4povMí dovoíHj l Huny
na tak dtoiH" al noblahý A

Mfi£nf stav ktsrý asi řidl v4d
porn ín v a voMjlf po pr4rnyN
ohrrWii a flvrtť(m ## tu otsvř
OvíVro obíihfj průmysl i livnostl

řtJI4p r iikvJtou aS řVehim

osiariosj miliony ktré olvidJJf
dn do VMal To b af stit
ním přivém ěsským spravovat)
bude č#ké krilovstvl své firmu a

umo al milíí-n- y na d(S ity dru-

hých itní rakouských placenými
snili nsb ď' tt ttejhrirtí své

svůj průmysl obchod 1

Živnosti A tak jsme a msty
ktfřé jsme lato hapiudu věnovali
— m#ty k nll musí svorně pra--

váti bohič i dělník věditor i pro-

stý občan jsme u mety stitnlho

priva českého koK-r- něhol se

lepší budoucnost čského oiroda
ve všech cxlvětvích ctičf Ltč bo-

hužel přivé dělnictvo které by

nejvíce jím získalo nebof nelze

upříli že zivody uvolněny sníže-

ním nb i sproštěnfm některých

poplatků v musily by tento tisk vě-

novali na avýšení odměny ta práci
— přivě dělnictvo mi pro slilnl

privo české nejméně pochopení
Pusti internacionila tuří v jeho
řadit h a bude potřebí veliké price
než se dělnictvo tbaví falešných

proroků internacionálních a židov

ských vůdců kteří t mozolů jeho

tyjí a túmysla je uvidějí na falešné

cesty
Jak vidno státní privo české mi

mnoho na cestě k svému uskuteč-

nění ale vytrvali price svorná
vůle rozhodnost a nepovolnost
zmůže rnnoho Proto nepokládá
me dnešní situaoi českého národa
sa špatnou naopak ta nadějnou
Pokrok je že jsme na cestě k

zlepšení Tož ku předu s ničeho
se nelekající silou a s heslem Ha-

vlíčkovým:
Přeskoč přelom ale nepodlet!

Vhodná doba k vyhledáni

rolnických pozemků
jest když úroda jest na poli Ta ka-íd-

ý

může viděli co p&da rodí Vy-

jeďte si a vyhledejte si pěkné místo

pro svfij domov Stěhování do Wis--

consinu tdálo se býti toto léto množ

nějsím než kdykoliv před tím a lidé

východu západu a jihu vyhledávali
si domovy v krásných lesních kraji
nách Wisconsiou Vezme to pouze
krátkou dobu a krajina tato stane se

nejvýnosněji v Americe chovem do-

bytka a mlékařenfm a ti kdož poze-
mek hledají měli bv jej sobé vybrati
nyní dokud jest laciný Vlastním
obrovskou rozlohu vybraných po
zemků ta zátračně nízké ceny Ža--

Alete si o knihy a mapy pozemky
tyto popisující

K Koholt
34x Eau Clairř Wiscona n

TJ£t
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tU4t ví )! sim f bi ]tk tallk --

ko4y o Jbo rk]t kájt m tafllckr hnj eM iK tnlrkoa k mmtn m Ulo Si
uiui Mi ] Praktická ikola anglického
uzyka 014 silo t--u ?xio muiach
lkB STO itrtM pibnih plro( (to)t

9mi llOO S ílwl fttM JdnUlTÍ iUla
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arflleki Ml Ua alkdr BrakaM r al

lto eaaa4 411 baaoSkladai cbjada]i" Adraaai
Ant M Hvukup fSJ Throop M Chicago

Na prodej htf aaruatro] II koftsk
Uat# s raka raky U

SM ai'p— P-- fr t4a4a

— Cyklon v 8t Ixuisu ta 36
centů Čtěte ohláška na jiném
místě

ri inni rv ít j'itj N4

fiťlaf íitysvob lořřySřý l!flk
vydávaný n4kli-l#- lř Jsi íf#

Kra a yt 1 ftnca r isiorn'i o
a

byrst v řiiHl itiJal milé ptwtl
jiko líavllíklv fi4ittp(f iMrtalý
r Ukfoř J (Urik a v ilml po h

arřiťii lb praMvat Mv ť"b
lavík a míl4'k tnkíb t li lu '♦

Ut Vit( otroka a Iitlflfcbo
koviř# lit ltkti dn4n( v l'ri
t!e posl J AnJJ ví l#ftlo (par- -

a tmi- - + v a t

ifTriiřii f r a ivsri ri i ioi
Kíw A hodnott a věrohodnost

praní v Nir U mimo uFicr4 řuíl
vřhlaní Jméra spotareJaktorA J
IIol-Čka- rv Iltll-r- a K Timy

'

Kalai- - a J v Straní staročeské
loBlMIlae Národa (drahdy Pokrok 'ř
iatý) a í eski I olitik (mi vlidní
kolfk col jí vtiskule

rit) pod redakcí osob nevynikají
cího vtinamtt Pokrokiři mail Li
lové noviny (Kaitl) realisté "ř as"

(dr llrben) radikálové Nrodvislé

listy (SCastný) kUrikilové Cech

(Piur Kopal) atl Listu drob

nějshh je jeité veliki velíki řa
!

da ale ty jsou bes většího v{ ma
mu —

K atranim českým sluší dnes po
xavedení pité kurie řadili též ty
s kterými se již divno mělo počí-

tat)

o

totiž mule kteří dosud nevoli

li však čísti psili a počíUli se

naučili v (dechách nejméně pfil
roka žijí v některém sávodě neb
na panství či hospodiřstvf pracují
o prici a o svém pobytu niležité

prfikaxy mají Voličstvo V kurie
m m aS

tvoři xviasie ueinictvo Ale v 1

tom bohužel je tolik stran že idAe
se že kurii pro dělnické a lidové a

poslance určenou ovládnou neděl t
níci Zaviní to nesvornost a ne- -

sjednocenost českého proletariátu
Uvedeme tu hlavní jeho roidélení:
Dělnictvo v tecnacn jsou uua

anarchisti XULIM
' a

aneb sociální demokrati internaci
onální či národní a jsou také děl-

níci bet určité barvy Všech

těchto pět vrstev dělí ee dle řeme

sel a dle práce na bůh ví kolik

skupin Ve skupinách boje dosud

není Ale xa to ve stranách jo boj

hrozný nedůvérasočení i nadávání
a mlácení do krve!

Za takové svornosti bude děl- -

nictvu těžko ulovit mandát v V

kurii kde a dělnictvem volí všecko

poplatnictvo té které obce podruhé
a společně!
A přece se stanoviska ryte svo

bodomyslného bylo by si přátiaby
všecky mandáty V kurie octly se

v rukách lidu který byl by posilou

opravdu lidovým stranám v parla-

mentě proti privilegovaným ka
stám

Výsledek volby v V kurii uvi

díme xáhy a nového roku V Ce

chách nedobudou dělníci dojista
ani polovici 1 určených mandátů
neobráti li v čas Dělnictvo má

velkou řada svých listů Dylo

jich druhdy ale ještě více však

došlo k moudrému náhledu že čte-

ní je lépe méně ale lepšího Hlav-

ní listy dnešní jsou avány dle od-

borů: Kovodělník dřevodélnfk
obuvnické listy atd

Vtdildni a osvítá v Ůechdctt

toC bohudík jediné heslo které je
xnámo a to chvalně známo po všem

světě České obecné školství jest

jediné svého druha české střední
a vysoké školy závodíš ústavy svě

tovými odborné školství dříve

dosti sanedbávaoé dík aejména rotia pak jest v nynéjil ansi pra-
-


