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a užívání Podobně bude

Vysoká 1'orta museti co nejdříve

přistoupili k upravení národních

poměru v Makedonii a upraviti
tam rozličné národní propagandy
aspoň tak Že jedna národnost ne-

bude činiti záchvatu na úkor ná-

rodnosti druhé Ujma se dosud
číní národnosti srbské

Zajímavou nulu k allianci ké

přináSÍ viádní pe£t-sk-ý

"Nemzet" Polovládní "Pe-ste- r

Lloyd" halchal těchto dnů

aby Německo a Rakousko žádaly
v Petrohradě objasnění ve příčirě
podstaty a tendence írancouzsko-ruskéh-o

spolku A tu jest no

že dostává se polo-vládní-

listu od vládního řádné
lekce pro tento věru nepochopi-

telný projev "Nemzet" praví
že taková žádost v Petrohradě
učiněná byla by proti všem uzna-

ným a zachovávaným zvykům di-

plomatickým Ostatně není prý
ani třeba teď teprve o podobné
objasnění žádati jelikož císař Vi- -

lém II za své návšítvy v Petro-

hradě zjednal prý si už důvěrným
způsobem zprávy o podstatě a
účelu allianční smlouvy a objas-
nění toto bylo prý už také císaři

Františku Josefu a králi Hum-berto- vi

sděleno Trojspolek ne-

má prý dnes již Žádné pochybno
sti o tom že oba kotrahentí dvoj- -

spolku neměli při uzavírání smlou

vy své žádného nepřátelského
úmyslu proti komukoliv a že spo
lek Ruska a Francie čelí skutečně

'l ku zachování "míru evropského —

Turínský list "Stampa" tvrdí že

dvojspolek uzavřen jest pouze na
dobu šesti roků a Že platnost
smlouvy prý zároveň se smlouvou

trojspolkovou vyprší roku 1903
Jelikož ale další sdělení 'Stampy'
o postupu při uzavírání smlouvy
francouzsko-rusk- é odporují úplně
sdělením jež v téže věci učinil a

dokumenty doložil důvěrník ru-

ského vyslanectva v Paříži Han-se- n

jenž zajisté o věcech těch

bezpečněji jest zpraven nežli ne-

jmenovaný "berlínský diplomat"
od něhož prý "Stampa" svou

kombinaci — pardon! svou zprá-

vu — má nezabýváme se na dále

jejími sděleními i pochybujeme
také o přesnosti zprávy její po-

kud se trvání spolku
rusko-íran-couzské- ho

týče

Poláci a Rusové Orgán gen
Komárova "Svět" uveřejnil ku

příjezdu carovu do Varšavy tento

krásný článek: Pokřik radostí a
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vyvolal op nilný doj 111

Vr vtlcjnoKtí nfmrké I'oj'in
ailný ab- - ne přínivý Pronul v

podní době hned níkobk pří-pitk- ů

najdnoti nic hŽ riruhý ko

bbnttký p'nolil v Nemetku

trapné vruí iií Vilém II vpo-tr- u

ruiv v nřrn ojět děda svého
Viléma Velkého jak zpravidla jej
zove (ač známo jest o tomto že

velkým byl leda pasivnotí svou
a Že í toto sjednoceni řííe něme-

cké vymoženo bylo na tiřm korun-

ním princem a Uismarkem) pro-

hlásil že pokládá za svou povin-
nost nejvyšší zachovati trůnu

práva jel "z milosti boží" jsou
dána a že vědom jest si při líeril
země své "strašlivé" zodpovědno-
sti osobní kteréž nezbaví ho Žád-

ný ministr a Žádná sněmovna Je
pochopitelno že liberálové něme-

čtí vidí v projevu tom úplný od-

por proti duchu i textu ústavy
jeŽ Žádá aby král nevměšoval se

osobně ve věci politické a aby po-

nechal zodpovědnost za řízení ze-

mě zodpovědným ministrům a

sněmovnám spokojuje se vetem
Tento dojem zračf se ve všech
listech opposičních a neodvislých

socialistických liberálních ano i

klerikálních "Vorwaerts" obrací
se tu proti Vilému II co nejprud-
čeji "Berliner Tagblatt" pak na

příklad podotýká skorém kousavě
Že opravdu zodpovědnost kte-

roužto Vilém II na sebe bere

jest "strašlivá" a že jest dobře že

jest si císař toho vědom Sám

mírňoučký národně-liberáln- í g"

připomíná otcov

sky Vilému II že "zodpověd
nost jeho" jest obmezena ústavou
kteráž ne na něj nýbrž na mini-

stry před parlamentem a na parla
ment před zemí jest uvalena tak
že zbytečně na se přejímá břímě
kteréž aby nosil nikdo od něho
nežádá — a nejméně lid sám Po-

dobně více méně zaobalené lekce

dávají i jiné listy liberální a ze
všech však hlasův těch vyznívá
jeden hlas: Stmívá se mrak
reakce zahalil na dobro trůn pru-

ský! Slovem liberálové němečtí

přesvědčeni jsou po přípitku
že Vilém II zabočil

nyní do proudů reakčních tak da
leko již že nikdy nevybledne z

nich by se dal směrem aspoň po
někud liberálnějším Za toto své
sklamání však děkují liberálové
němečtí pouze svému dosavadní
mu optimismu kterýž nebyl prost
jistého byzantinismu Čí mohli
se nadití něčeho jiného od suveré

na ústavního jenž hned po svém

vstupu na trůn vepsal pro vždy
charakteristické heslo své do zla

té knihy mnichovské: "Suprema
lex regis voluntas!" a ministru

jenž odvážil se nejponíženější ná

mitky činiti proti vůli jeho věno

val obraz s připsáním výmluvným
"Sic volo sic jubco!"
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bodňujíií a obvt s lujítf pof mký
život scitotipiU k polskému náro-

du a V) lila naň pojímané papr-

sky spokojenosti lásky a míru —

Kéž bude pož hnána minuta car
ského pfít lithíu na slovanskou Vi-

slu na velikou ukrajinu a západní
hradbu země rtské!

ťtthtki krált Ilumhtrta 1 a

dtařt l'ilmi II Projev pro
nějž vlastně schůzka obou panov-
níků při manévrech v Hoinburku

byla uskutečněna jest učiněn
Schůzkou tou demonstrována mě- -

a býti jak známo oproti prokla
mované právě allianci írancouz- -

sko-rusk- é "nezměnitelná pevnost
trojspolku" Stalo se tak určitěji
eště při hostině králi Humbertu
na počest konané Vilém II pro
nesl tu přípitek jenž po záplavě
mnohých jiných slov bezvýznam
ných vyzněl v tento projev: "Ne

jen vojsko moje nýbrž i celá ně
mecká vlast zdraví ve Vašem Ve- -

ičenstvu vznešeného knížete
vroucího přítele zesnulého otce
mého věrného spojence jehož
)říiezd sem znovu světu ukazuje
že nezlomně a pevně trvá svazek

trojspolku jenž v zájmu míru byl
založen a čím dále tím pevněji a

pevněji a vroucněji ve vědomí ná
rodů kořeny zapouštěti a ovoce
nésti bude" Karaktenstické přes
to vše jest že král Humbert ob- -

mezil se na kratší přípitek v němž

sice projevil že sice přijal pozvá
ní císaře Viléma II aby tak po
znovu výraz dal "srdečnému" přá
telství a spojenství kteréž mezi
oběma státy trvá" ale Že při tom
až nápadně kladl důraz na to Že

trojspolek má úkoly jen míru
milovné Itálie musí prý zůstati
věrna tomuto poslání svému i po-

kroku á civilisaci Jak vidno
Humbert I nechtěl se zhostit
přece jen všech ohledův na Fran
cii jeho jízdou do Německa dost
nemile dotknutou Dodati sluší
že Vilém jmenoval královnu ná
čelnicí II praporu myslivcův a

že pak zavěsiv se na rámě králov

ny s ní front praporu obcházel

Francouzský ministr obchodu

Doucher měl při banketu hospo-
dářského spolku v Epinalu tyto
dny řeč z kteréž vyjímáme dva

momenty politicky všeobecně za

jímavé Především velebil pan
Iioucher "právě uzavřenou allian
ci s Ruskem na obranu spravedl
nosti" slova to kteráž zdají se
nasvědčovali že skutečně alliance
rusko-francouzs- ká byla definitivně
a formálně uzavřena teprve za

srpnového pobytu p Faura na
carském dvoře Za druhé poořel
ministr rozhodně pověsti koluiící

nyní po Francii jako by vláda
chtčla sněmovnu francouzskou

nyní hned rozpustiti (jinak konati
se mají všeobecné volby sněmovn
až za rok) aby kořistila pro sebe
iz bezprostředního příznivého
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