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tké odbojníky alt? v přidvir
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Skoro — alt ne don la N boť
oni cht#li aby přdevíítu odvolal

jazykové tvé nafí ní za druhé

aby odstoupil za tři if aby rajch"
urát odročil

On ale jazykových nařízení ne

odvolal a prý neodvolá on neod-

stoupí a on rajchsrát
nýbrž 12 zasedánf jeho tikonuj''
uzavírá A to reky povstalecké

překvapilo a dojalo co nejtrajwřji
Už jásali nad vítězstvím — ale

náhle jakoby je polil ledovou vo- -

lou Neboť kdyby po jejich
choutce byl býval rajchsrát jen
odročen pak zůstali poslanci je
jich v požitku úplné nedotknutel-

nosti a mohli na schůzích něme

ckých voličů zuřit a spílat vládě

až by se hory zelenaly NeŽ

jakmile jest zasedání rajchsrátu
uzavřeno končí také veškerá ne- -

dotknutelnost říšských poslancův
a vláda chce-l- i může také jednou
ro změnu sázet německé oppo-

-

sičníky za mříže jako po 36 let

sázeno jen nás Tomu ovšem

němečtí Sigurdové nejsou zvyklí
a proto se zle ošívají a křičí jako
rhersitové že prý tímto "uzavře
ním" sněmovního období pravíce
odstřelila proti nim zrádný šíp

Tolik ku charakteristice éry Ha- -

denovy i ctěné kompanie Punke- -

obapolně
skoro stačí Hr Kazimír Hade
ní patrně spekuluje takto: I'u- -

dou-l- i německo-nacionál- ní a ústa- -

váčtí křiklouni zbaveni deštníků

nedoktnutelnosti poslanecké —

zkrotnou během léta a ochočí se

tak že bude s nimi řeč o smíru a

vyrovnání s Cechy za cenu vzá

jemných ňstupkův čas hojí rá

ny a tiší bolesti rozčilených duší—

doufá patrně hr liadeni a chce

si ho tedy učiniti spojencem pro
svou politiku všeobecné narkósy
Doufá a spoléhá patrně že se do

podzimu Němcům jejich zbujnost

vykoulí z hlav a že také naše če

ská opposiční nálada vůči tomu

splihnutí německé fúrie se zjemní
a ztiší do sentimentální mírumi

lovnosti za každou cenu a pak
že bude moci on mezi námi a

Němci s lepším zdarem prostřed- -

kovat než posud

Nechceme pro dnes zpytovat

pokud jest jeho počet co do Něm-

cův správným liojovný oppo-

siční ton dnešní proklamace ně

meckých pokrokářův neznamená

na očích našich pranic Známe

ty hrdiny a známe jejich cenu —

Ale za to víme na jisto že v řadě

nynějších poslancův národa če-

ského není jediného který by sí

troufal podepsali nové punktace
vídenské jimiž by se obětovalo

k Jím f fiíhl'dl Uhns 'inh
na povřiM a pomoc dvoti %jloř
nfih lkafft nm li# pomohly
cid lá doby ti t hMdiH' J# tUh
fiirvonf Kdykoli fiil )kn

ti nřjiiltoti ílf'dftí povinno! po

lřbiij dfiídiď I Ohj vílí f
i niní lak poue řií tif

kolik minul
NVhf flivu íe fíaf řakoinký

thř'ln# S'lva komu jinfnu
O rop bylo by lfb odpínkii
tolik jako j tnu Od M doby to

jiho jdiný yr byl al-i- l v Mjr
linuli líiní j ( tU lada dvorní' h

kandilň ntviry rrtrtýtli f4řoJ
nmlí jilio IHr aijilafe oťaIit6v
a bouři na fíUkrf rad lo vlnhno
k j ho iipokop ní jítě n připj"
Nní ludíl nijak divu í' tNaí
kbl ve tvé íidli v I jevdoud
olva )e po pal ibkrM kťfýni
říUka řada r rozpoltili A to

lan rrnff li Kranti&ik Jtil?
Jíl iuřuhiríil bl-rálo- vť! ju pro
nreo pťulobnho plipravi ni rřan- -

tiíka l inlínanda t lť klirý tul

býli líiařovýrn r)4ttipr ni oni jí

lé neuznají jjith rnilikriii jil
"nál arcivévoda" Jan kl rťho by

prohliiilí uhrrtkým král m ()lal-n- í

národy dojata by n ftlaly po-

zadu — a lak Maré tno náftvl na

Dunaji tlojí před váznou kmí

před ivýtn možným rozkladeni

Slávu

Komedie skončena

VSi oU cná otázka: co učiní hr

Hadení oproti neuleviijícímu tornu

fckandálu německých nacionálů a

c ntralistů v cinlajtánském parla- -

lanientěř — jest zodpověděna
Sotva tomu deset dní co kra

kovský "Czas" — tedy list paklá- -

daný téměř za osobní orgán hr

Badena— rozhorleně volal:

"Ani vláda ani většina nemo

hou ustoupit! před německo-cen-tralistický- m

násilím jehož důvod

je tak nespravedlivý jako nemrav

ný Kdyby vláda ustoupila zna

menalo by to že nechala nad se-

bou revoluci zvítězit Kdyby

pravice povolila znamenalo by to

Že nad ní zvítězila svévole a libo-

vůle Ani k tomu ani k onomu

nesmí dojiti brutální tento vy-

nález parlamentního násilí musí

býti zdrcen s veškerou rozhodno- -

stí neboť každékoliv ustoupení
bylo by porážkou a ponížením
všelikého základu vlády a všeliké-

ho rozumu a zdraví v záležitostech

veřejných Bylo by to zkrátka

upravením cest všelikému terro-rismu- "

Tento projev polského orgánu
znamenal po česku tolik: Vláda

nesmí utéci před rámusem Něm-

cův tím že otočí prostě klíčem

ve dveřích parlamentu a napíše na
ně: "K vůli hrozným událostem

zavřeno" — ale že musí se roz-

hodně postavit na stranu autono-mistick- é

pravice a dopřát této ča-

su aby uhlasovala svou autono-misticko- u

adresu děj se co děj
To znamenalo zdrtit násilnictví
německo-centralistic- ké Kdyby
po Letnicích byla pravice přes
všechen zuřivý vzdor a indiánský
rámus Němců byla ve sněmovně

prorazila se svou adresou tak

jako se jí to povedlo ve výboru
adresním a kdyby vláda hr Ha- -

dena byla za adresní debaty pro
mluvila rozhodné slovo v duchu
a smyslu té adresy pro historické

právo království a zemí na život

samostatný a pro plné rovné prá-

vo všech národův: kdyby s tím

slovem byla zakončila letošní 12

zasedání rajchrátu vídenského pak
byla celá ta kumpanie Schoenerer-Wolf-Funke-Pessl- er

bankrotní a

zdrcena: pak bylo po "revoluci"

po terroru po Germanií irredentě
a po vší ostudě Celá ta vylhaná
a násilná obstrukce Němcův byla
by tak bídně dohořela jako ten
Knotzov "írantišek" Minulé ne
děle obešel již také z této možnosti

ústaváky strach a děs —

Makoinkii hrozí najednou dvojí
kni arUfru filírnl ly rtMCc k J

Jak nati ftinUi dři ion v M
Klantkýth přivit li ikonibi m

ran-din- l HM rady faďm v li

kýth kandiln pří nk hJ tppoi
rtí poUnri ntnití pofnalí ni

J- - l ' klutí iilu' n in nadívali "výtn
f "livitíkfím M#lí po nich kala

fnifc a rvali e tině-movn-

ilr Kathn in n rif dotí
rrii fH ký aby udrJel pofiď k

♦ lida nidla i proti ntmuké
tdmtrukf Í jiné" řady fníh fíUkou
radu roputdti a vpati nová

volily 'ohdnf fYny adinf
odhalily nrm-- t kho britika v j

ho vlfru rout ituptí titne
ikho národa drze v Malovali

! za I píí lid ři ilt Slova n

jdi lont chovali jako Mováci
v% (datovali e a Id rily a jdi lom
e ovtMili jako urputní tu přit

-

lé" i j n Mínu rovnoprávnosti nU'
vy lila 'ováli za mjbpíí Uakutany
a jdi tom volali livu V likmu
Nmec ku!

ťarlauuntlmíttt ukamlilatit jtt
konec: říiki rada j t ropultě-n- a

Ale co l I7 Mohou li dnen

všechnu parlarmntárnl práci svou

hf uhnu rhtrukc{ udotatí Němci

mohoti )i zítra udolati Slovaně V

nynějU většině zastoupeni jnou
MladočYši 1'olíci Kusově Jiho-slovan- 5

konzervativní Mi chla a

klcrikilové ze zemí alpských V

opposici jsou nímeckě strany li-

dová a pokroková antiti-mit- l so-siali-

a Italové Vyjde-l- i snad
z nových voleb jiné seskupení
stran? Pochybujeme Nynější
většina nepochybné bude možná i

potom a biidoudi Nfmci pokračo-vat- i

ví" své bezohledné obstrukci
co si vláda počni? žííská-l- i jinou
většinu a budou li obstrukci pro-
vádí ti Mladočeši co si vláda po-

čne?
7 toho bludiště jsou jenom dvě

cesty Hakousko je stát ve kte-

rém žije několik národu které

mají rňzné tužby i potřeby a tím
všem nelze z jednoho ústředního

parlamentu vládnouti To uká-

zalo smutně zakončení nynějšího
zasedání říšské rady A když se

centrální parlament neosvědčil

jen dvě cesty vedou z toho bludi-

ště: buďto soustava vlády abso-

lutní nebo federální Buďto ve-

zme moc zákonodárnou do svých
rukou koruna nebo musí být i roz-

šířena moc zemských sněmů kte-

ré se pak stanou plnomocnými

parlamenty pro své země A po-

něvadž na návrat ku vládě almo-lut- ní

nelze v nynější době téměř
ani pomysliti zdálo by se že by
byly dobré vyhlídky na decentra-
lizaci a sesílení zemských sněmů

což by dojista bylo pro Čechy
mnohem výhodnější neboť od říš-

ské rady mnoho očekávati nemo-

hou

Druhá krise která Rakousku

hrozí jest krise dynastická Císař

František Josef má 67 let věku a

je panovnickými starostmi i jinými
věcmi tak sklíčen že muže zemří-t- i

každou chvíli Tento týden te-

legrafuje se z Vídně Že byl opět-
ně raněn mrtvicí což spůsobilo
poplach jak ve Vídni tak v Cerlí-n- ě

a Petrohradě Císař rakouský

již po několik týdnu velice trpěl
ba snad už ode své návštěvy v

Petrohradě Již dávno byl ná-

chylný k padoucnici a starostí a
svízele posledních dnů velice

zhoubně účinkovaly na jeho těles-do- ii

soustavu Před 6 měsíci po-

prvé upadl v bezvědomí ve své
ložnici v císařském hradě Dyl
dlouho bez vědomí a když se

vzpamatoval byl velice mdlý a

sesláblý a po celý týden nervosní

Zpráva o tom působila v Berlíně i

v Petrohradě jako bomba neboť
obě ty vlády znajíce jeho mírumi-

lovnost a konservativní smýšlení
věděly vždy že na něho mohou

spolehnout! Obě vlády ruská i

německá objednaly sí stálé telegraj
fické zprávy o zdraví císařově

které byly pravidelně zasýlány

ut I f rt 11 'ftt it tt ittit it 1 1 t t
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Nmrftfit Hivhf- právo naíhn jt
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tlý pliti brable Pad a vidí

íhl býli fiiatltýlil a Zpodl
lýtn a titiid j ho kabíiiilti ťili'
zp i lnýiit

tria jinou t lon tnuví ditt
liral- - Uaď tií píi ll tln li

na podziut tnílt 5ťatrié vinobra-

ní Musí zíki a vl íti ví i h

nad jí v pány l'a n í r itry Chtu- -

riHckí Mni(ry a l'usiy a muíza
lo podivě a rozhmlně obrátili

'

na právo Anltmotiií1!- -

pak ne-- 1

fttnjf vftj horitié agitací tinu --

ckýth cmíralísíň zfiMati línými a

loliodliiými nýbrž musí užili let

ních prázdnin k velkolepé marií- -

stati své solidarity mmí
si dopodrobna program

ftpolkové říše rakouské v níž by
krdovství a země historické oUlr- -

žly což jejich jest v níž by

rovnoprávní národové rozumně

spravovali si své záležitosti samo-

statně svými domácími siiiny a

vládami tak aby spoh čné vládě
a spoUČnému kongresu zůstalo

vyhraŽeno zůstalo jen to co jest
skutečně všem zemím a národům

společného a tak zřídila se oprav-
du silná ústřední vláda a opravdu
silný ústřední sbor zákonodárný
pro záležitosti pospolité celoříŠ- -

ské jako jest v Unii severo-ame- -

rická jako jest ve federaci něme

cké a švýcarské — Ku této úloze
vážné a neodbytné nechť vzchopí
se' autonomistická pravice — tak

nechť nahradí zmar své adresy
tak nechť provede konečně jiro-gra-

m

svůj společný k němuž se

včera ústy Poláka dra Jaworského
tak slavně hlásila Ode slov k

Činům!

Salisbury i Jialour ministr-pre- -

sident anglický a lord pokladu
oba v dojemné shodě slibují Irsku

nyní místní samoprávu a důklad-

ná žurnalistika světová vidí v tom

již obrat v politice anglických
konservativcův Skromný žur-

nalista český nepřikládá ovšem

slibu onomu významu tak epochál
ního poněvadž pamatuje se nač

ovsem vševědoucí žurnalisté svě

toví už pozaporněli že když už

Gladstone vytasil se s návrhy na

politickou samosprávu Irska to

jest na zřízení samostatné jen
královně podřízené vlády v Dubli-

ně se samostatným sněmem

irským konservativci již tehdy
byli v opposici odpovídali že

Irsko bylo by pacifikováno pou-

hým udělením místní samosprávy
kterouž beztoho bude nutno Irsku

brzy poskytnouti zvláště když už

místní samospráva ta provedena
jest v Anglii od r 1888 a vc Skot-

sku od r 1889 Octnuvše se u

vlády konservativci pozaporněli
ovšem na tento slib vystupují s
ním ale nyní teprve poznovu by
uspokojili Irčany aspořl potud by
nemařili demonstracemi dojem

oslavy 6oletého panovnického ju-

bilea královny Viktorie To ni

jak ovšem nevylučuje že vláda

Salisburyova jakmile budou sla- -

vtioiltif dtty odbily apontt ti za

% tiívtb v Zikou amnitt a h-ta-

ti ji tt brib lvíii itikýrit
tni tni 4no'pri y nýbrl
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A)t vlk'K4tk4

fiitii irským arit jii h dab ko ubož-tírt- t

n '( inr fint arufh úb-- na

lUhídi brab-itt- í a tta dani thudirt- -

Yt krrí nyní práv rovtiz
fiivrl"ií (Ktitn vlída nďiává

swaA nad jí h- - by tidb nítn

fidtní namnopr ávy podaíilo osla-

bili oppoiitií hnulí třké líí k

politu ké lliifipriv' filé elllf

jiko)to 1 Iku al Ir '111 pojímají
fc zrla jinak jioit oiholni
fnítiií satiioprívy a úb vy na da-

li íi h pfijtiioiiti j n jako ftplítku
ale boj- - za svou home rule

mzbknouii Naopak pokusy a

pokusy nikoli rtzndjné docílili

op tně shiwly mezi oběma oppo-stiiíi-
ui

irakcimi irskými parm
a protiparm llovskoii jí

že boj za obnovení sně-

mu irského a za ti tou samosprá-
vu ICrinu t bude nyní % větší
svižností a rozhodností než veden

byl od (iladstonova odstupu

Trpíte1 ziiiliii-liwt- i 111I1 lit ní zlmnlrí t

lkafk4 vťílii komVnř ciznutnuje Jit
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Afrir-- Vyléenl Jí iriaoliené Jwiu
vskutku poznrubíHln?! Uev J h (niitm
7 MnrtlimliuríC Went V Iyl JI vylé
h:n ze ziiiliieiiy třteet letélio trviíní a
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opřen Ja v fiilli inÍHledkem let nf zimnl-r- u

iiiinolin iilfhnouti ani ve ln ani
v noi-- l Tím KiiIh 1'latst uzdravila Jej
okamžité Pan Alfred ( Lewiii redaktor
Fnrmrr ifagtizint htav hc vždy
horAil v dolu'-- letni z 111 nice nemoha
iilclinoiiil 1 obavy před radiiietilm byl
lékem tímto téif vyléécn Jiní d4vaí
jMMloliná dogvédéonf di valujfce lej Jako
obdivuhodný lék Jextli trpite zaduebou
neb letní zimnicí radime vtim ubyate
raluli svoji Hdn-Hi- i na The Kola Import
Íiijt Co ilfM Hroadway New ork
kteří aby dokiíznli tiéinky léku zaAloti
velkou Hk řinku léku toho knzdétiiu řte-nář- i

1'okroku %iíiiadu)eniW omáapo-tleb- l
poítoii 11 plné zdarma Viecožildit-tn-

Junt abyHte vylééetií doaiihnuvAe
řekli o tom avým íouiM-dft- NeiitoJÍ vils
to nic a méli byste to tudfz zkusili tli

Ilolir a trvalý vf mru
lllCUlllUC '"Jeojf Uu( iiiii kilo tiy iMi

iitál uláli k liro
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