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Sláva jí za to!
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vlastně správně náměstnictví v

království českém nařídilo všem

okr hejtmanstvím aby hostinští
všude vyhýbali se provokování
druhého jazyka aby šetřili ná-

rodností a aby odstranili nápisy

napovídající mluvit tak či onak
To pomůže teď to půjde! Uvidí-

me zmizí-l- i v Mostě a jinde tiště-

né tabulky: "dolů s Čechy" —

"zde se nesmí mluvit česky" atd

Nové livelnt pohromy stihly Če-

chy ze dne 3 na 4 září Krupo-
bití bouře lijáky Nejvíc stiženo

znovu Podkrkonoší — pak údolí

řeky Litavky Křivoklát atd Ttn
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UA V4mí optiltovinim inM a pil
poroi upolků na prwpřth nen

hn ttin nýt li Koneriři odnotie
na ínlerniíMoiiilrif komei fořtu a

v ohledu jazykovém doportiČt na

řeikým obcím tu jpřNnrjlí úxkot
livtMt v h Ifi ní a ulívání činkého

jayka Sjed míl nadďný prfi
bíh l!)l lo pravý obraz trojji
diného ktilovtví čeikého totiž
Čech Moravy a Slezska který
plym mocnou harmonií zájmů
cílu i boleNtí v molnilný celek

úchvatný silou ale í opiavdovost
svou "Cechy Morava a Slezsko

slojí za jedno pro svá práva!
znělo na sjezdu jednohlasně a t

solidarita bude cítěna musí být
cítěna 1 ve Vídni Uylo to slovo
v čas kdy německé feny jedová
tou slinou klamu a falše snaží se
znovu práva česká zlehčili

opravdové uycmenl Ceske v po
směch uvésti

Sokohkil slavnost v Praze za úča
sti tisíců a tisíců obyvatelstva ze
celé oblasti zemí koruny české

konala se rovněž v neděli 5 září
Počala imposantním průvodem

jakého v Praze uŽ dávno nebylo
Sokolský tento průvod holdova!

nejprv královské Praze odevzdav

jí na radnici medaillon čestného
uzrání pro zásluhy o obec sokol
skou — napotom za jásotu ne

sčetných davů obyvatelstva které
stálo hustým špalírem až k výsta
višti všude kudy se průvod bral

vykročil k výstavišti kde ve pro
spěch českých menšin za veliké

účasti lidu konána nadšená národ
ní slavnost sokolská za zvuků če

ských národních písní Dojem
celé sokolské slavnosti byl mohut

ný povznášející
Národní dflnictvo súčastnilo se

slavností dne 5 září velmi účinně

Dopoledne vykonalo v Praze a v

okolí současně více: než 10 schůzí

odpoledne počtem přes 2000
osob nijak — jen vlastním via

steneckým vnuknutím zvaných —

jralo se v průvodu sokolském na

slavnost do Král Obory V ne
děli 12 října uspořádá nár dělni- -

ctvo svoji slavnost na prospěch
českých menšin na Král Vino

hradech

jnttrnaaonalnl sssa míru a
irňvod konal se soudobnč Co

tisíce a tisíce Čechů nadšeně ma-

nifestovalo odpor a hnus proti
Židovsko-německý- m štvanicím so-

ciálové židi Němci a — také prý
Češi — na Střeleckém ostrově po
zoufalém shánění z Vídně i z říše
z Čech a bůh ví odkud — z Ten- -

ice z Mostu z Chebu — konali
za účasti asi 10000 osob komedii

'míru" Mluvili pili nadávali
mržoasii i kapitálu Mladočcchům
Cechům a pak táhli Prahou

Napřed žid Adlcr 8 ním pár ji
ných Židů a Němců a čeŠtí(H) so

ciální demokraté Pražané po
zásluze průvod ignorovali nikdo

hffimMf po ř # ft tUlHUi Si I
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flj ofcrina Slovjnii

Od pana I' V Kovnianka bý
alého námětka předsedy Národ
ního Výboru redaktora Ameri
kánako Slovi nských Novin dok
nás a nepochybně všechny české

časopisy následující oUžnfk:
Ctěný kollego: Denní události

a tón časopisectva anglického pře
vědčily náa o tom že nám Slova

nům nezbytní k a Iwzoeíkladně

nutno vyvinouti nějakou činnost
kterou! částečně zamezil 1

y se ne

přátelský ton vůči krvi naší po
vzneslo se blátem pošpměné jme
no slovanské z druhé strany aby

pěstovaly se společné zájmy ple
mena našeho a pracovalo se vážně

vc prospřeh blahobytu ubohého
lidu

Poměry tak m vyvinují nativi

atnus líří že jestli nřco sc neuči
ní v několika letech dojde to tak
daleko na té svobodné půdě Ko

lumbusa že pořádní poctiví
Čestní Slované obchodníci zvlá

Ití nuceni budou zakrýti svůj
původ jestliže nebudou chtět se

vystavit veřejnému posměchu
Nuž a kolik Že jich přinesou obě
tě a zastanou se svých? Budeme

státi vstříc novému renegátství
Výminku nečiní tu ratolest kmene
našeho Spáchali zločin Slovák

Polák Cech Chorvat Rus Slovi

nec atd připisuje se to Slovanu a

trpíme tak všiccí Anglické časo

pisy nevidí břevna v očí svých
lidí však z mrvy v očích lidu na- -

čeho působí lomoz na úkor jmena
slovanského
Ptám se máme-l- i nadál tak

nečinně hledět na hrozné ty vyvi

nující se poměry aneb ne? Já
rozhodně tvrdím že dost bylo
lethareie! Iest-l- i isme a chceme

slouti Slovany plémě věrných za

stancú vysoukejme rukávy s

dejme se ihned do práce Do

iaké? Psát Články? Ne! Péro

nepostačí Ne dojista Doka

zuje minulost Popsalo se mnoho

vykonalo málo Vložme se vážně

do práce uchopme věc ze stáno
viska praktického Můj náhled

by byl následovní:

Odbývat schůzi slovanských no-

vinářů a poradit se o nějakém
"modus vivendi" Novináři re-

presentují veřejné mínění tvoří

veřejné mínění jich" svatou povin-

ností jest v prvé řadě odpomahat
nešťastným poměrům

Za nejvýhodnější bych uznával

aby taková porada svolána byla
do Clevelandu na den 14 října
1897

Jménem dobré věci uctivě Vás

žádám obratem pošty na jisto
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jde ztuha kotnařlý rakoinký
I yfokratiMnm nrthee povolit ví#m

poiadavkftrn pravíte zrjntna n

tátoprávním Tich bojí e jako
či rt kříži Chce v rátnci platné
prý ím rlítiKovské i'ntavy učinili
v nittohéiii nápravu al vse ---vi

rám upravili loť přece na ra

kouskou vládu mnoho Hakouké
vlády žijí pouze den ke dni lla

sírují politiku jak e dá a nedove

don důkladným řezem učinili zdra

jí prospžlnou operaci V tomto
stadiu vyjednávání pravice a vlá

dou uvízlo Učinili jsme protn
minule u toho obratu otazník Ce

lá věc svěřena rozhodnutí plné
ministerské schůze za přcdscdni
ctví císařova kteráž svolána na H

září Císařská rada tedy rozhod

ně o postulátech pravice a českých
zvláště

Ntilatfa u dvora tou dobou je pra
smíšena V zahraniční politice
melou se tu návštěva francouzské

ho presidenta v Hušku a prohláše
ní alliance rusko-írancouzs-

návštěvou krále italského v Ně-

mecku a chladným jeho odvet

ným přípitkem z něhož byla pa
trna změna smlouvy trojspolkové
v ten rozum že trojspolek nemá

více rázu výbojného nýbrž míru

milovného zejména — ke Francii
V politice domácí je chaos nad

chaos Krise v Trans byť zdán

livě zažehnaná uvnitř bouří a hlo

de dál — krise v Cislajtanii ještě
vůbec ani nepovolila nýbrž teď

je právě v rozhodném stadiu V

zemích zejména v Čechách řádí

hospodářská bída a bouře národ

nostní

To vše není dvora taino Co

Němci řvou "Wacht am Khein

Šilhají po Německu česká města

poslala svému císaři a králi 5 zá

ří blahopřejný telegram —co Nm- -

ci pustě ubíjejí české menšiny pro
jazykovou rovnoprávnost obrov

ský tábor lidu na Hoře Kunětické

konaný 8 září za přítomnosti as

50000 osob z Moravy a

Slezka telegraficky svému králi

markhraběti a knížeti holduje
však zároveň sebevědomě proti
nadvlády lačné německé chtivosti
a z ní tryskající zuřivostí prote-

stuje Protestů takých mimo to

tisíce den co den v listech čes-

kých kde východ z tohoto la

byrintu? Chefministr rakouský
Jadeni neví sám kudy kam Pra
vice mu dala své určité votum

Čechové také Padeni nechtěl

bnouti pytlíkem Smlouvalo se a

musil povoliti Ale k povolení
neměl moci Umluvil cenu z níž

ví že už dolů nepůjde písmenka

yní pro výplatu jde ke dvoru

Císařská rada rozhodne Níla
da jak viděti u dvora je prach

ní KMloiity pri
I pootíi ti

jk přavíi e fNřd a Nmr

f(iitt)líí ij n4( avol tm' ({Úkon
radu a tividínif jak 1 vy v i

tiott Po 4 oťy dril pravili
ndnith olfi4 loli ihU
(ft lí pravá rkouík4
KlUki raJj jd e na príibu

Jj lití '
14 dní tdy k'fnf

di i'n inova - to 11I mh u

thi tylo řílky Ptálrt f
bud míli výtfd k? Mfií tn po
uloulili iliovřdí Ip ďtří Pra
vír ji na řvaní Šinuti pfipra
vina Nní ic v jfjí aifjinna
ln V řrikýlh intencích o kávuti

avtibodouiytlný jdnací řád pila
mrnto ale kde ne a drahého mi

mu lidovho (lU piilá krčina

níl v nah bavé bídA a potě iu tt
ani v životních lidu i ) tnýdi
úlevách jednali tam nul 110 učinili

nápravu A ta stane Ji
jisti že Němci zkrutnou Půdou
ovSdii dlat jako by krotit pro
věc lidu ale zkrutnou ze strat hu

před následky svého pádu a po
tají se budou hledat cestičky do

slunce vládní přízně
Co nyní Cahovi musl uHniti

Jak jsme z korunní rady hádali

(a neklameme se) má pan hrabě
Kaděni dnes jediný úkol Ne ře

šení autonomní otázky rakouské

ne řešení českého " oříšku ale
musí hnotiti parlamentní károu

která uvízla v bahně a s níž uvízla

celá státní mašinérie
Až z kolejí vyšinutý státn

omnibus titule opet vpraven na
dobrou cestu potom "snad" í

prý" pocítíme i my Čechové přT

jemnosti vládní většiny Tak si

to myslila korunní rada a tak
dělá její sluha pan Uadeni

Ale my máme zase jiné plány
Co je Čechům do parlamentu a

do tak zvané ústavní správy?
Vezme-l- i čert prosincovku a vše

co s ní souvisí nám to věru bude

lhostejno
Máme jinší starosti: máme' totiž

zcela správnou pochybnost o do

brých úmyslech pana Dadeniho a

proto soudíme že nutno nám po
čitati krátce ne se sliby ale se

skutky
Proto ač by se mohlo vyčítati

že děláme chlebařskou politiku a

výdělkářskou my po trpkých zku

šenostech že neučinfme-l- i toho

my učiní to na úkor náš jiní mu

síme sáhnouti k obchodu ale jen
za jistou cenu Musíme tak uči

nili už na seslabení Němců kteří

proti nám jsou ochotni té chvíle

zahodit obstrukci a spojit se třeba

s čertem

Nepřijati dnes směnky vládní

ylo by osudnou chybou která

by nás uvrhla na desítiletí zpět

yť 1 směnka nebyla vystavena na

celý dlužný obnos V Rakousku
— psali to UŽ dávno vaši referenti

v kapitolách o českých poměrech
neide nic najednou a tak 1

smlouva pravice (a Čechů v ní) s

vládou půjde jen po částech a to

také je už uzavřeno

Jedná se jen o určitý termín

platební
A tu my máme za to aby nyní

dy kára ústavní vázne a ob- -

strukce hrozí dál — byť bychom
si t hříchu nedělali z toho že by-

chom vhodnou změnou jednacího
řádu mohli vše uvést v pravou

Obilí nedosti suché namnoze

vzrostlé brambory hnijí jetely
rovněž Kam to spějeme? A

osev není v nastalých deštích ne-

ustávajících skoro možný

ŠUhy Truc na truc Sic zdálo
se a psali jsme o tom že letos

pro všeobecnou bídu manévry vo

jenské nebudou vláda se už už
klonila ale — truc na truc!
Rolník suší hubu bídou nad mi

zernou úrodou ale z daní na něm

vyssátých vyhazují se přece sta
tisíce na parádní — prazbytečné
manévry!

Jak se ta rýmuje? V uzavřeném
území Němec a žid do krve sbíjí
českého dělníka a v Praze — tam

český (!) sociální dělník se s týmž
Němcem a židem bratříčkuje!

Čechové Ctfhové jak se mřnlte!
roce 1848 a po něm psávaly

noviny: Milovaný vůdce národa

jeho výmluvný tribun dr Riegcr
jel řečnit na tábor lidu
Roku 1897 zaznamenaly noviny:
Baron Riegcr přijel do schůze

velkostatkářské dne 4 září
o řeči nějaké ani muk!
Pozdrav! — tný

PomViií Jež poučuje
Jestli KainyMíto Jeti nu nípatl a chcete
fdfti co titule rent ntiíti — kdy cíle do--

pějete aneb prof byMe mel i vfti Bur--

Ungtnn dribu ilo Denver Pemlwood
llelrna Rmte Hpokane Seattle Tacoma
'ortlmid Han Francltco L Angelci

nelikten-hokoli- Jinťho zitpnilnfho metta

dopiíte na nlepixIepMim-li- a obdrifte
obratem pošty (Mlpovfď ? níl najdete
právě poiifcní Jebol potřebujete
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