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mohlo ty ? titi j n na láklaď-iípln-

rovnoprávnosti a rovnot i

a kdyby z ohledů na prakti
iké obtíJ? tivlo vh'lno nííniti v

dtaii(h kontrne Ui tyto kouře- -

v d taibch mohly by se utáti

vzájemně jn na xáklad recipro-

city 7 druhé: jazyková otáka
rniinla by býti upravena nejen pro
království čeké ale pro

vJU-chn-

země koruny české NVboť ci
jest zájmem českého lidu na Mo

ravě a ve Stezku to j t i zájmem
naším Křivda jež bolí jej i nás
bolí a roztrpčuje Protože k těm
to dvěma nezbytuým podmínkám
se naprosto zřetele ru berou ne-

mohou se i dosavadní návrhy a

podněty se strany německé státi
základem k dalšímu jednání a ne-

mohou také vésti k cfli Tím mé-

ně pak když všechny ty návrhy
ze strany německé vycházejí z

principiálního ale naprosto íaleŠ-néh- o

a nespravedlivého stanovi-

ska že Němec žádný nesmí býti
nucen k učení se jazyku českému
ale český úřadník každý jest povi-

nen německy znáti Nad to pak
i Němci hlásají že v obvodu ně-

meckých krajin české země nesmí
míti Čech žádného vlivu i brání se

proti českému "centralismu" ale
nikterak nedospívají k tomu Že

kdybychom se my Cechové měli
vzďáti takového vlivu v území ně
meckém že by se důsledně oni
Němci měli vzdáti všeho vlivu na
území české nýbrž zde chtějí
Němci vliv svůj nezkráceně vyko-
návali i na dále "Doma" chtějí
si zachovati samovládu-- u nás pak
nadvládu německého jazyka což-- a
ne neprávem — budí hlubokou

trpkost v našem národním vědo
mí Když od této celé otázky
kol které se točí veškerý národní
boj odloupneme slupku a zkou-

máme jen jádro její seznáme že

v tomto jádru spočívá nesmírná

přepínavust německého Živlu v

Cechách Ona vládnoucí němec
ká nechuť proti českému jazyku
nás právem roztrpčuje neboť my
v celém boji národnostním nepro-

jevili nikdy ani jedenkráte zdání
Že bychom chovali trpkost proti
národní hodnotě lidu německého
Protož jednání odpůrců našich
možno nazvati urážkou našeho ná
roda My nikdy nebyli neochot

nými vstoupiti v nějaké smiřovací

jednání Nicméně však nemusí
se snad český národ obávati něja
kých punktací neuvěří li poslán
cúm může věřiti sobě samému

Čeští poslanci jsou si vědomi že
každé jednání které by mělo vé

sti k cíli mezi zástupci obou ná
rodních kmenů této země může

býti skoncováno jen coram popli
lo a jedině na zemském sněmu
království Českého Zemský sněm

český jest jediný íorem na kte
rémž možno najiti cestu národ-

nostního smíru a vespolného do
hodnutí jimž nebudeme se vyhý
bati jen když také Němci se mu
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jenž by za nějaké opjKsíer Črs-kýt- h

poslanců ani nevládl tni
voli provalili rovnoprávnost jazy-
kovou a že hbdí vládnonli ve

myslil volného umírněného vý-

voje autonomistického Mi lí sí- -

lu a možnost tyto své úmysly pro-vés- ti

vzhledem k událostem kte-

ré c v nedávní době odehrály
nccbctm rožsuzovatia kdybychom
na to byli přímo tíini ixlit by

otlpovžď— záporné O tom na

lem u zástupci českého lidu jízd-

nou v budoucnosti usnt sou totiž

jaké postavení proti vládř Iíade-nov- ě

zaujmou nemluvíme: ať už

jest pomřr tento přátelský nebo

ne tolik jest jisto že podle toho-

to usnesení utváří se i pomřr če-

ský k ostatním stranám tvořícím

pravici rady říšské Dnes však

musí býti zjednána vládě snadnost
hodlá-l- i úmysly projevené skuteč-

ně provésti aby to mohla Ne

provede-l- i jich postavíme se zaji-

sté do řady jejích odpůrců a uči-

níme ji tím nemožnou Pokud

dnes známo jest postavení Hade-nov- o

velmi pevným Klamal by
se každý kdo by se domníval že

snad poslední události postavením

jeho otřásly nebo že snad je pod-

kopaly Ovšem nesmí se zapo-mína- ti

Že vláda musí dosáhnouti

jistých cílů a kdyby jich nedosá-

hla že jest ztracena V žádném

případu však nesmí České posel-

stvo posici které si vydobylo pro-

ti vládě opustiti ale musí k tomu

hledČti aby záležitosti naše vede-

ny byly tam kam si přejeme Po-

slancům českým činí se v posled-
ní době spousta výčitek neopráv-

něných: tolik však jest jisto Že

svou volnost proti vládě až posud
v ničem nezadali a že tak nikdy
také neučiní Oni drží se pevně

státoprávního programu a všechno
snažení a všechny kroky jejich ve-

dou k tomu aby zjednány byly

podmínky ku dosažení tohoto úče-

le Oni mají také zodpovědnost

posouditi každou situaci je-l- i v

ní možná docíliti pevné cesty
nebo je-- li nutno přerušili všechny
styky dosavadní Nastává otázka
co nyní? až se— jak se plnou mě

rou očekávati dá—sestoupí v září

nanovo parlament? Nám přiro
zeně nepřísluší starost nad tím

aby říšská parlamentní mašina

pracovala a my jí také nepomůže-
me mazati kolečka svým vlastním

olejem My nechceme parlament

cisiajtánský sesilovati ale také

nebudeme potlačovati německou

obstrukci na druhé straně pak
nechceme abychom činili něco

co by vedlo ku přímému vítězství

této německé obstrukce Situace

jest vážnou avšak pro český ná

rod nelze ji nazvatí neutěšenou

posice českého poselstva jest re

lativně příznivá a na nás jest

abychom měli pro veškeré událo

sti střízlivý a jasný zrak abychom
bděli nad tím kam všechny kroky

udí in iinihlí
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kami
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Stav osení v řetrascř

opiMáfskoii úřadovnou státní

univerty N brasské vydána byla v

út rý obšírná zpráva ostavit osení
a počasí ve státu ni-V- v týdni
ao č rventi n ukončeném a vyjí
máme z téže následovní:

Teplota po celý uplynulý týden
lyla podprůměrnou a to o plných
et stupňů NejvyšŠÍ stupen tepla
jakéhož během týdne dosáhnuto

ylo (jo Spád deště byl podprů

měrným vyjímaje severozápad-
ních okresů a maličké rozlohy v

jihozápadní části státu V celém

státu ostatním vůbec buď nepršelo
aneb spadlo méně jak půl palce

vláhy Dle nejpozdějších zpráv
namoklo značně po celém státu
v pondělí v nocí a místy dokonce

spád deště až i dva palce obnášel

Následovní mapka znázorňuje nám

spád deště v týdnu ukončeném
ránem 19 Července

Počasí po celý týden bylo neo

byčejně příznivým jak sklizní obilí

tak i senoseči a mlácení obilí V

okresích jižních sklizeň jest již
skončena a mlácení v plném jest
proudu V okresích středních

ovsy i járky se již sečou a v okre-

sích nejsevernějších započato již
se sekáním Žita Senoseč značně

pokročila a odevšud oznamuje se
sklizeň dobrá VojtěŠka seče se

již podruhé Zprávy okresů v

nichž již ozimka a Žita vymláceny

byly jsou sice skrovné všechny
však naznačují úrodu dobrou a

jakost výbornou Koma učinila

značný pokrok a v mnohých okre-

sích jižních pokročila již tou mě

rou že co do stavu vyrovná se již

úplně témuž období roku loňského
V částech ostatních je doposud po
někud s pozděnou Koncem týdne

pociťována místy již potřeba deště
a pondělní noční déšť dostavil se

právě v časaby dobrá úroda komy
byla zajištěna V jednotlivých
okresích v nichž značnější počet

krajanů našich usazeno jest stálo
si osení a úroda následovně:
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Putler: —Ozimka žita a ječme

ny jsou vesměs sklizeny a úroda

jakost jest průměrnou Korná
učinila rychlý pokrok za to však
oves slibuje úrodu podprůměrnou

Clay: — Veškeré drobné obilí
s výjimkou pozdních ovsů jest již

kltn a rolífinfíii p!rt
Otmka j l výbomo! a ovm js
vii iřJký Pro komu ifjpo-t- f

by bylo by ttr

1'illfnore: --- S tiitáf ním drob-uth- o

obilí xaprčato a i'jfNfa r
ker m vzato jt 1'rotla

io'al bodv iiattoii Koma t"jl
í doble
f : - Pitčasi prl sklizeft i

řnlieilií t)b m ob ř joě přízni-

vým Ovsy jsott poue pfrutřid-níiu- i

a již témčř vtsntěs sklizeny
Koma stojí si tloble

ianrasť r: — Ovsy a jatky jsou

již post
Č ny a sláma j t neoby-

čejně krátkou Korně daří se síře

dobře pro pokročilý řas jest vlak

až dosud přilil nízkou

Pawtwe: S mlácením ozimky
a ovsů započato Sklizen ozimky

jest bohatou ovsa však pouze pro-

střední a jakost pří tom ještě není

ani příliš dobrou Korná učinila

značný pokrok a jest nyní ve stavu
normálním

Kichardson: — Ovsy jsou již
téměř všechny sklizeny a úroda

jich jest' dohrou Ovoce rychle

opadává Korně daří se dobře

ač na mnohých polích objevil se

hmyz nímž značně stonky poško-

zovány jsou
Salině: — Úroda ozimky jest

pěknou: en drobného obilí s

výjimkou pozdních ovsu jest skon
čenou Koma učinila značný po
krok Jablka fcmahem opadávají
Saunders: — Zita i ozimky jsou

již sklizena a něco jest jiŽ vymlá
ceno Se sklizní járky a ovsa za-

počato bude tímto týdnem Ranná

koma jiŽ metá a ovoce opadává
Colíax: — Počasí bylo velice

příznivým žním drobného obilí

jakož i sklizni sena

Cuming: — Klasy pšeničné i

ovesné rychle se nalévají a čerstva

zraji Pro komu zapotřeby by

bylo více deště Pozdních zemČat

bude sklizeri nepatrná

Dodge: — Ovsy se již sklízí
Senoseč dopadla slabě a korná

jest ve stavu dobrém a ranná po-

číná již kvésti

Holt: — Drobné obilí vesměs

jest lepším než v roce minulém

Zita a ječmeny jsou již téměř

všechny sklizeny a korná též vy
hlíŽÍ pěkně Sena sklizena bude

hojnost
Mauison: — rsenice a ovsy

rychle zrají tak Že se sekáním jich
již tímto týdnem se započne Kor

ná již jest odkvetlou a vyhlíží ne

obyčejně pěkně Stav veškerého
obilí značně se zlepšil Korně

daří se dobře

Duííalo: — Korná učinila znač

ný pokrok a rychle dospívá ku

stavu normálnímu Jarky a ovsy
značně poškozeny byly horkým
povětřím K zachování jich deště

nutně jest zapotřeby
Custer: — Pšenice poškozována

jest značně hmyzem Ranný oves

jest již vesměs sklizen a korná

nestála si tu dosud nikdy lépe
Howard: — Jarka se již sklízí

koma pokračuje rychle a na mno

hých místech již kvete Zita s

ozimky se již mlátí a pastviny za

potřeby by měly více deště

Sherman: — Žně járky jsou v

plném proudu a úroda bude hoj- -

me vbechny Jel jaou k dosti u( sr roťTí
nyen auimacn ffsic tiofinimá
otKtriítc jej x4arma Adrraajte jedno-

-
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