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jel chtěl ze K' 'rmniioviný h

národu vytvořili j dnotný němé

tký Mát Země koruny svatová-

clavské ztratily samoM-itiio-- t'

Anil lo kde bylo řeěeiiobyl fenky
stát nelegálním způsobem odsou-

zen k zahynutí Kuku v ruce s

okleštěním samostatnosti národní

kráčel i úpadek kulturní Česká

vzdřlanost to to bylo tvskou ru-

kou vytvořmo mílo vřtíinou rá

ktrrý byl trnem v oku ftímu a

jeho sluhnm Když ft ský lid byl

zlomen a pokořen otevřely se

se dokořán dvéře zvůli náhončích

římských kteří zahájili apoštolo-
vání v Čechách které príveni
bylo kdesi nazváno cestou "krve a

plamenu" Zločiny kterých tehdy
katolická církev jménem nauky

Kristovy napáchala ustanou v

dějinách lidských nejstrašlivěji
obžalobou Fanatismus a zv lčilost

nositelů nauk Kristových Sla tak

daleko že zničila témřř celou

českou literaturu Staré knihy a

obrazy páleny hromadní- - Slídiči

vedeni zfanatizovanými jezovit-skýrp- t

náhončími pátrali úzkostli-

ví po každé knížce a bez milosti

ničili Tak stalo se ž-- j co víky
vytvořily v Čechách bylo v něko-

lika letech zničeno Co uniklo

zkáze bylo odvezeno dosVídnc

kde uloženo v muse ích a sbírkách

Stejně osudné byly následky ho-

spodářské l'o bitvě bělohorské

nastala krvavá persekuce předáků
nešťastného povstání Bohatá

šlechta česká buď popravena nebo

vyhnána v obou případech však

statky její konfiskovány a při-

padly buď státu vetSinott však

usazeni na nich cizí šlechtici

kteří dostali je odměnou za katan-sk- é

své práce Nejspustlejší do-

brodruzi byli vítáni na pronásle-
dování českého živlu a jejich
mčSce záhy přetékaly zlatem

uloupeným nešťastnému pokoře-

nému národu Zvůle a hrabivost

cizáků neznala a také neměla

mezí Tak většina národního

majetku přešla v ruce cizí a místo

staré domácí Šlechty nastoupila
Šlechta cizí která pro zájmy ná-

rodní neměla nejmenŠího pocho-

pení ba stavěla se a podnes staví

se proti nim Značila tedy po-

hroma bělohorská úplné zničení

národa Vzala mu politickou ná-

rodní samostatnost zničila jeho

kulturu a pobrala jeho jmění Jen

jedno mu nechala protože nechati

musila: Jeho Životní sílu houže-

vnatost a lásku ku vlastní krvi A

tato tajemná síla to byla která z

rumu a popele vyČarovala život

nový který pomalu a zvolna se

rodil z mrákot jej obklopujících

a pak mílovými kroky se k podivu

celého svčta rozehnal až dospěl

n dlouho lo al pít ii' vít lul
jindy
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A ffeJmtt iA7 ve Vilkou

Prahu pojednou pro důvody

podfUťné ceny vázne Jtou dva

proudy Karlín Smít hov a Žižkov

thijí aby velkou Prahu tvořila

n pWdmčstl — Praha pak zaují
má ve Vel Prahu I předměstská
obce Lihcfl llubeneč KoRífe

Nuíle Vršovice Spor je mali

cherný místní důležitosti a dou- -

íárneje so urovná tak aby Praha
má li býti Velkou byla už pořá
dně velikou sjovanskou hradbou

mezi Vídní a Derlínem

'iiiHiíiu bitvy Hfhlunské uctilo

na místě památném tisíce lidu

položením věnců schůzí a zpěvem
A ku podivu — stalo se to letos

bez bodáků poprvé — a poprvé
také v pořádku a bez zatčení ko

hokoli Vezme si z toho policie
naučení?

Zase "Oinlii(iina" Podivná věc

v Čechách Omladina asi strašit

nepřestane Nedávno v Litomy
Šli o Husově slavnosti mladší

krev způsobila trochu ruchu

osvětlení a hned státní zastupitel
stvo vidělo v tom bouři spiknutí
á la Omladina atd Neméně než

25 osob bylo obžalováno souzeno

a — na konec 13 z obžaloby pro-

puštěno a jen 12 většinou pro
nesludu s četnictvem odsouzeno
Z Chebu ale dosud není ani z Aše

zpráv co stalo se Němcům kteří

stloukli komisary policejní a bom-

bardovali vojsko
Unikum rakouské školy V osví-

ceném Rakousku pro 700 českých
dětí je v Mostě pouze pětitřídní
obecná Škola KdyŽ pak 400

českých rodičů podalo žádosťaby
Škola tato jako jinde (kde je třeba

200 dětí) rozšířena byla o tři třídy
školy měšťanské byla žádosťtato
zamítnuta z klassického důvodu
že školy měšťanské jsou pouze

pro děti rolníků a řemeslníků ale

nikoli — dělníků!

Opít jedna ztractnÁ obec dobyta
V Jablonci nad Jizerou je sic 90

proc Čechů Ale 10 proc ně-

meckých řabrikantů osedlalo do-

dnes oněch 90 proc a tak měl

Jablonec německou obecní vládu

Před týdnem podařilo se však

toto bezpráví zlomiti a unes v

českém Jablonci je starostou zase

Čech

Soudcovi rakouítl jak známo bu-

dou chodit v středověkých talá-

rech Nevíme osvítí-l-i talár jejich
známou rakouskou spravedlnost
Po soudcích hodlají se taláry opi
čit také advokáti Ale silný proud
se tomu vzpírá
Zákonná komedie V říši nemo-

žností a to v Praze hcdlali c k

finanční zřízenci rokovati o svých

poměrech i svolali sjezd Sjezd

byl povolen i sjelo se z celých
Cech s velkými obětmi hojně
finančníků Ale jejich hlavy schů
zi nepřáli Když se finančníci
sešli odložili na rozkaz zbraň
venku neboť — dle zákona nesmí
se v Rakousku konat shromáždění
lidu ve zbroji Však sotva to
učinili a bez zbraně se chystali
schůzi začíti rozpustil je komisař
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Nepřijímejte padělky piivinlníili
piarnond Dyea od žádného ob

(hodníka bvť bv j' si b víte od- -

poručoval Na padtlkádi lako-

vých má obchodník sire vín-zisk-

barvy ty nebarví však tak dokona-

le jako Diamond Dves aniž barvu

podrží Když použijete špatné

barvy jsou peníze i práce vyhoze-

ny a látka navždy zkažena Uží-

vejte Diamond Dyes jimiž obarví-

te látky jako proíesioni lní barvíři
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Vede právní jře při vší ch sou-

dech v kterékoliv části stAtu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
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ObMřiikřníc i v p4ř4ftn nt k

vidno jtitfdi !'ítj4tí vyrovn1i-vtjícíh- o

provizoria v prvním řtnil
a pohroonf miníítra liliAkhi
ktrrý Nímrt? v ropor lovm vj Ií-r- u

varoval aby famítnntlm provi-tori- a

nrdopuntílí k pádu ú%lavy

která jim tolik dobra prokázala —

tylo dví vřÍ Ivouny mrazily
na dlouho pfi hybujim-

-

Ohlátíli právě dobu kdy
toudfme Ii ohefl A tíra I4ir lni-do- u

v parlament1 padati

Jrdno při kvapi ní moJínn je Ví-

dní řekati Snad rozkol v kato
lickém klubu který pravicí už

tolik tvízetů zpfiitobil llaroii

Dipauli tvrdohlavec nechce totiž

rtvník
ieké

nechati koketování s obstrukcí

jeho německé srdce příliš k ní lne
a bude snad s hloučkem svých
věrných hlasovati s obstrukcí pro-
ti provisoriu Ale tím většina

nepadne Naopak bylo by dobře

kdyby vrtohlavý Tyrolák odflan-kov- al

za Kathreinem V pravici
bylo by hned — volněji

Mlaďočeši jsou ve Vídni na

pozorování Vyčkávají psali jsme
ondy proč Ale jsou připraveni!
Jediný krok vlády v levo a parla-
ment tentokrát najisto se posype

Delegace jsou konečně svolány
Co bylo o to hádek! Sejdou se
16 list ve Vídni Porokují pouze
o provisoriu Čeští poslanci však
budou naléhati vzdor tomu Že

pouze o provisorním a ne o celé
nové vyrovnání se bude jed nati
na to aby se stala i za prodlou-
žení na rok stávající úmluvy již
nyní od roku 1878 některá
zejména pro Čechy důležitá zmS-n- a

Jedno podařilo se jim již u

vlády proraziti Pověstné "mlecí
řízení" bude od I ledna 1898
zrušeno To jest vymoženosť
která pro české mlynáře a země-

dělce má cenu několika milionů
ročně! Za ty mohou klidně po-

slanci čeští v nynějších poměrech
ovšem s nárokem na další prospě-
šné změny hlasovati pro proviso-riu-m

jednoroční
Sn?my temski sejdou se 15 pro-

since Mají rokovati o berní

úpravě o rozpočtech vlastních a

také i o vlastních záležitostech

NOVÝ VYSLÁN KC AMEIUCKÝ PRO ČÍNU
Nuv vm vvMlmieeiii li Čfny iiKtanovcn byl Chprlm Pajro Dryiio ehlnujBký

Týž lNolv(ivnl universitu VirgiiiHkou studovní práva na koleji kolumh
n lv) i lénem ítittnl o HnAmu colorHflHkího

proč zrovna pak klerikál to

ovšem zůstává tajno Deklamu-

jeme rádi o většině slovanské v

Rakousku a — volíme v čelo rak

parlamentu dobrovolně Němce

Češi jiak i Němci stále do světa

chlubně vytrubují svou svobodo-

myslnost a své nadšení pro svo-

bodnou školu a — přec volí v

parlamentě svou hlavou klerikála

zpáteČníka! Divná to logika
Poslanci mladočeští musí se míti

hodně na pozoru Návrh Lichten-Šteinň- v

na klerikální Školu byl

první bystřící která prorvala

řady Staročechů — návrh Kben-hochň- v

a zvolení jeho navrhova-

tele za presidenta sněmovny ké

může býti prvním nára-

zem v řady mladočeské —

Mimo presidenta má říšská rada

jako druhou novinku nové pulty
totiž předělané ze starých tím

způsobem že prkénka tento

obstrukční instrument z nich zmi-

zela Nebude tedy víc prkenné
hudby v cislajtánském rajchsrátž
Kromě uvedených novin někte-

ré se jako tajně dosud tutlají
Tak zejména bude v parlamentě
vyvěšen nový řád! Jedná se jen o

několik změn ve starém My o

věci uŽ psali Stanovisko Mlado-čech- ů

je tu dáno Mohou zcela

otevřeně prohlásili se pro změny

jako jsou: Při prvním čtenř před-

loh mluví jen jeden řečník (navr-

hovatel jako je ve sněmu král

českého) hlasování dle jmen musí

býti aspoň 100 posl žádáno a —


