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Pod poriif to domácí pnnnywl

— Hotoveni od

mttfe kdy! jednotliví Čití j jí
vktkny jsou společnými tkiny
kdyl spojovány jsou vxájerrinýrn
unávAVrn práv a kdyl t jední rn
cílem e Mřou A tito podmínky
esistenre v Kakotisko-tJhersk- u

rest4vl fíd ňfiou ruofhihfv
opoí#n jest rriylifnkoti odstředi
vou 'M itolHÍm bajeltěpfed
třiceti lity nho podobného stát
se namohlo a kdyby e to bylo
tálo namohlo to rníti tak zhoub

ných nisledků Napoleonem III
vyvolána ťyla záhada "žertován
národností" Zdánlivé nemolni
unie Italik a Nírnpcka docíleny
byly vůlí lidu diplomacií velkých
státníka jakol i pomocí rncčV

Anglie Spojené Státy 1'rancie t

Rusko jsou zářícími příklady zdaru
centralisacp nehledě na íorrnu
vládní Turecko Švédsko Nor
sko a Rakousko-Uhersk- o jsou
naproti tomu odstraňujícími pří
klady federace a dualismu

Jest pravdou že katastrofa
bezodkladně nastati nemusí a le
třeba hned tak nenastane Vý
rovnání a přítomné půtky v ra

kouskem parlamente nejsou samy
o sobě postačitelnými ku přivodě- -

ní pádu 37oleté monarchie Vy-

rovnání může a bude docíleno

nějakým spůsobem Předseda

sněmovny poslanecké Polák Abra-harnov- ič

může jíž nějak zlomiti

obstrukci bezohledným si počíná
ním a nedbáním práv menšiny
Hrabě Badeni může zakoupiti si
většinu v obou sněmovnách ku

přijetí provisoria pomocí slibů

samosprávy aneb tento energický
a stranický ministr může roz

pustit! radu říšskou a postarati se
o provisoriurn mezi tím pomoci
ediktu koruny podpisem císaře
leč Žádnou touto cestou nebude
otázka ta rozřešena nýbrž bude
rozřešení její pouze jen odloženo

zápas prodloužen Novými vol
bami vláda nikterak sesílena bv

nebyla

Nespolehlivost armXdv

Před reorganisací v roce 1867

pluky rakousko-uhersk- é doplňová-

ny byly z dvou neb tří různých
distriktů čímž přiváděni dohro-

mady členové různých národno-
stí čímž známost němčiny byla
šířena národnostní rozdíly byly
vymazávány a obyvatelstvo tak v

jedno slučováno Zdar armády
německé v roce 1870 přivodil ná
sledování systému pruského v do-

plňování pluků z jednoho střediska
Když roku 1879 rakousko-němec- -

ká alliance byla utvořena nalé
hal princ Bism&rk aby Rakousko

přijalo německý spůsob mobilizace

aby pluky umísťovány byly v

rodných svých krajích Leč zá
sada kteráž jest jedním z hlavních
aktorů síly armády německé uká
že se býti tou nejslabší stránkou
pro Rakousko Majíce na zřeteli
ono '"nerozumím" z manévru z r
1885 musí nám býti patrným že
armáda rakousko-uhersk- á vlastně
iž neexistuje a že mocnářství má

pouze jen pluky německé české

polské maďarské atd V plucích
ízeno jest vedení ovšem hlavně

centraiisty a důstojníky německý-
mi leč tito nebyli by dosti silný-
mi k zastavení národnostního a
idového smýšlení u jejich muž
stva Důstojnictvo a poddůstoj-nictv- o

při záloze a zeměbraně
náleží většinou ku vzdělané třídě
kterážs několika málo výjimkami
cení si svých politických a národ
ních zásad více než pravidel ar
mádních a ti vedli by valnou větši-

nu vojska i proti samotným roz-

kazům velitelů Následkem toho
v případu revoluce v kterékoliv
zemi bylo by velice nesnadným
naleznouti pluk kterýž by vol-

ným byl postříleli své sourodáky
a v případu války—nechťsi jest to
již proti Německu Rusku neb
talii—některé pluky nechť si již
německé české či italské shledá-

ny byly by úplně nespolehlivými
Vláda zasela si símě národní auto
nomie—musí proto si též i sklízeti
oourt raaikaini a odstředivoiti I

Kdyby Rakousko-Uhersk- o mělo
¥ firjbliHích letech vtaženo být
do vílky tu přestalo by— i kdyby
bylo vftířno ač jest to otva mol
ným — býti velmocí Nejenom I
mobilizace organizace vyt rojen
a zásobování armády ukáže se být
nedostatečným a l# loďstvo ná
mořnl ukáže e býti Mzcenným
jil prvá bitva nezbytně musí uká

zati nedostatky naznačené při po
látku tohoto článku Nepfíte

4 A é ta
pravě tak dotre jako spojenec
seini záhy le ono ''nerozumím'
íint armádu úplně bezcennou
iNcmecko Kusko Anglie an
Francie a dokonce ani Itálie neb
Turecko by o tik nespolehlivého
spojence nestálo Osud říše

svržené % ironu veimocneno na

hliněných nohách stojícího do

úplné bezmocnosti pouhé federace
v zájmech tvých nepřátelských
sobě národů nepotřebuje žádného
dalšího líčení Rakousko-Uhe- r

sko rozemleto býti musí mezi dvě
ma mocnými žernovy —Německem
a Ruskem

František Josef I

Leč 1 bez války revoluce neb
bez pokračování zápasu v parla
mentu mocnářství rakouské od
souzeno jest k úpadku Cemen
tem jímž veškery ony odstředivé

síly dohromady drženy jsou jest
císař František Joseí Týž jest
potomkem vynikající dynastie
jest vtělením staré rakouské r tátn
idee a symbolem centralistické
konstituČní říše Ač není ani

geniem ani mužem podnikavým
aniž vládcem samovolným a ener

gickým jest milován lidem a to

proto poněvadž je dosti dobrým
slušným mužem jelikož snažil

se co nejvíce býti vladařem kon- -

stitučním a jelikož zúmyslně Žád

nou křivdu nepáše Konservativní
— vlastně abychom správnými
byli loyální — muži všech stran
stáli by při něm v každém nebez
pečí Kdyby mohl zbaviti se

špatných vlivů tu většina Šlechty
velkostatkářů vůdců z oboru prů
myslového finančního i obchod-
ního liberálové a všichni staří
členové parlamentu všech stran
soustředili by se kolem něho když
t to mm

Dyio oy to za uceiem ustáleni po-

měrů a za účelem zachování říše
centralistické Leč běda jest již
příliš pozdě pro Františka Josefa!
On příliš hluboko zabředl ve íe
deralism a mimo toho je již příliš
stár Ač je pouze 67 roků stár a

výborného zdraví jest přec jen
mužem se zdravím podkopaným—
následek to ran nepříznivého osu
du hlavně následkem ztracených
bitev tragického skonu nehodné-
ho syna korunního prince Rudol-

fa a bláznovství císařovny Kdo-

koliv ví jak věci si stojí byl
by věru překvapen kdyby nastá-

vající rok jubilejní — padesátileté
nastoupení jeho na trůn — nebylo
zároveň i koncem vlády Františka
Josefa

Dědic irOnu

A pak? Následníkem trůnu jest
synovec císařův arcivévoda Fran-

tišek Ferdinand ďEste slaboch
to na duši i těle jehož nikdo ne-

zná o nějž nikdo nedbá kterýž
nemá ani jedinké vlastnosti kteráž

uschopňovala by jej k uchopení se

vlády nad duální tou říší a kteráž
činila by jej schopným vésti ji
bezpečně a zdárně po nebezpečné
cestě Nejspíše Ferdinand nalez

ne při nastoupení svém na trůn —

jako jeho strýc roku 1848—celou
zemi v jedinkém rozruchu a po
vstání při čemž někteří dobří rád
ci raditi mu budou říditi povoz
státní jako německo-uhersko-č- e-

skou trojku jiní raditi mu budou
česko-- polsk- o- uhersk- o- německé

čtyřspřežení a většina poddaných
jeho divoce hulákati bude potom
aby nechal vše bělet i jak kdo
chce V dobře zpravených kru
zích dvorních šeptá se již nyní že

Ferdinand kterýž jest chatrného
auravi a kteryz pouneDi viaentke 1

fanpiy fnnýdi fr ří a t frn fnní
pH Jirrmpnýnil )mi ttirl
lltlVy Vřdof lomu vlak píec jn
utivají ten kil'? stopuj událost
v tamto mnohojajíyťném mocnář
ství musí j zíhy apoorovatí
Národní futy přední to (Jenu

copi a otein Mladocec bft rře
nfkolik týdny "pustil ko k ti

pytle když prohlásil le"vli:hni
Slovan! m?Ií by ae naučili jazyku
ruskému tak připravili e na do
tommént a celým slovanském

ivřtem" A j"den z německých
poslanců v rakouské radě ffJské
— nemýlim-l- i e byl ta duthsta
Wotí — vyjádřil city milionů

avých ipoliinárodovcft když v sní
movně upřímné prohlásil: "Ano
my přejeme i biti spojeni s Ně

meckem nedovolíme lidnému
nazvali nU zrádci když tak lekne-

me Rakousko bylo po stolet
částí Německa a i když částí téhož

býti přestalo přec bylo od roku
1806 až do 1866 jistou formou s

"německým IJundem" spojeno
V proč by to nemělo opět možným
býti? 1'roc by to co před rokem
1866 bylo zákonnitým nazýváno
býti mělo nyní zradou? Každý
kdož Čechy navštíví musí st
všímnouti v německých okresích

vyzývavého vyvěšování praporů
velkoněmeckých (černo-ěerven- o

' zlatých) místo barev rakouských
(černo-žlutýc- h) jakož i nemůže mu

ujiti to že téměř ani jedinká
chatrč rolníkova není bez obrazu
císaře Viléma a Bismarka kdežto
na straně druhé v okresích če

ských nalezne všude podobu Husa
a cara vlseti vedle otisku pověst
ného "reskriptu" z roku 1871 v

kterémž císař František Joseí I
1

snoovai aati se korunovati na
krále českého — kterémuž slibu
dosud nedostal

Protivné tyto národnostní smě

ry a proudy nejsou ale jedinkým
nebezpečím jež hrozí Rakousko-Uhersku- "

Jsouť obě polovičky
mocnářství protivnými sobě jak
vnitřní tak i zahraniční politikou
svou Většina parlamentu rakou
ského jest panslavistickou auto-noroistick-

a reakcionářskou
kdežto většinu v parlamentu uher-

ském tvoří slovanožrouti centrali-st- é

a liberílové Prvnější parla
ment jest zřejmě proti prodloužení
trojspolku kdežto poslednější jest
věrným téhož stoupencem Nechť
si jakkoliv důrazně vládcové Ně-

mecka Rakouska a Itálie prohla-
šují při každé příležitosti Že troj-spole- k

stojí tak pevně jako kdy-
koliv před tím přec jen zášť ra-

kouských Sbvanů vůči Německu
a opovržení kteréž strana římsko-

katolická vůči Itálii chová činí
allianci tuto platnou pouze jen na

papíře Ani císař František Joseí
ani hrabě Goluchowski ministr
záležitostí zahraničních poslední-
mi řečmi svými nemohou přesvěd-čit- i

toho kdo s poměry v Rakou-
sku obeznámen jest že by přátel-
ské styky s Ruskem mohly usku-

tečněny býti vůči nesmiřitelné
zášti Maďarů a Poláků proti Rus-

ku Zkrátka Rakousko-Uhersk- o

nemůže vstoupiti v jakoukoliv al-

lianci za souhlasu a dobré vůle
veškerého svého lidu

Od dualismu k federaci

Veškery tyto známky jež jsou
příliš četnými než aby tuto vy-

jmenovány býti mohly naznačují
zřejmě že Rakousko přestanouc
býti státem centralistickým úplně
ztratilo svého podkladu — ba i

vůbec existence Krok od centra-
lismu k dualismu byl krokem veli-

ce nebezpečným — byl počátkem
konce Z dualismu vzniklo přání
ostatních národů a zemí po
samosprávě a to znamená na nej-

výše jen volnou federaci A fe-

derace jedině tenkráte vydržeti

Je larlnřjíí Hnili
a llnřji aelll
kterákoli aem da
válená

- Omaha Nob

po Flag Brand ciknril a praporem

Lešetfaský kovář
Před nřkolíka lety vydána byla v

Praze úchvatná výpravná bíae3 Svato-

pluka Čecha "Lefcetfnaký kovář" Lí-
ceno ▼ n( otrými tahy ponřtn dování
tenkých dfdin cizozemskými fabrikan-t-y

a vřelá láaka lida četkého k feči
otců avych LcieUahVf kovář vior
pravého Čecha vzdoruje anahám

a zaplatí vzdor avůj živo-
tem neboť za ponřmčovately atojí mo-
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Báseň" paaná v alohu lehkém a přece
úchvatní zajímavém apůaobila veliký
rozruch Viak ten trval na krátcel
Vláda ii ikonfiskovala! Jen néco málo
výisku před konfiskací rozprodaných
nřiilo mezí lid Jaouce přeavédčeni
že přijdem vMříc přání každého milov-
níka u&lcchtilé četby vydali jame ae
avolením apiaovatele báaeil tuto v
plném znřni konfihkovaného vydání
A v očekávání tom jsme ae nemýlili
Béhera prvého roku rozebráno prvé vy-
dání akrovné ov&etn a lupofádali jsme
vydání druhé v mnohem lepit a doko-

nalejší úpravé a véUím formáté nel
bylo prvé Báaeil tvoří knihu o 88
Mranách a prodáváme ji po 25cL Do
Čech e zaručením za 50c s drahého
vydáni (ana kniha valně télií) za 65ct
Kdoftání za hotové u

Pokrok Západu
Omaha Neb

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jaou k do- -
atání víechnv divaritOnf nlv 4I v

ily tinkem v Čechách a nejnou rozebrá
ny upmy aeznam vaecti apiaa tatla
ae vKem na požádání zdarma V sezna-
mu jou uvedeny všechny kusy dle
avÝCh názvů a nř! lufiUm if nvnlnin
jaký kus j kolik jednání a kolik oaob

W A — -
vyžaduje i'ute o aeznam pod adre-
sou: Pokrok Zipadn

Umaha neb

Tarokyl Tarokyl
Stojí pouze $100
Se zásylkou $110

Použijte nízkých cen I ZaSlctg

objednávky pod adresou:

Pokrok Zipada Onaká Neb

Knihkupectví Pokroku Západo
Máme na skladS velké mnolství apl-a- ů

zábavných a poučných ze vlech
možnch oborů Divadelní apiay mi-
me víechny jel jaou k dostání v rfia-nťc- h

shírkirh n:r 1

otKlrííte jej zdarma Adresujte jednu- -

American Chicory Co

Í5T" Ptejte ae vžJy svého groceristy

snésti nemůže vůbec nezasedne
na trůn Ilabsburgfi a kdyby i o

to se pokusil že dlouho na něm

by nezůstal Jelikož jest svobod

ným přešla by vláda na mladšího

jeho bratra arcivévodu Ottua pak
dobrou noc Kakousko! Císařský
tento princ — pakli je vše pravda
co o něm se mluví — nenáviděný
vším lidem bez ohledu na národ
nost víru a stranu pro své zása

dy mravy a chování nenašel by
ani tucet mužů ku vztýčení svého

praporu A podobně bylo by i s

ostatními členy rodiny habsburské
z nichž většina stížena jest dědič-
nou náklonností k padoucnici ší--

enství neb nemravnosti a z nichž

žádný nemohl by na sobě soustře-dit- i

sympathie veřejnosti tou mě-

rou aby na trůnu udržetí se mohl

Nezbytné dělení

Ono "nerozumím" rozdílných
oněch stran v Kakousko-Uhersk- u

ony odstředivé snahy různých ná

rodů nedostatek vzájemných sty-

ků jakož i nedostatek centralisti
cké státní idee to vše musí nez

bytně celou monarchii roztrhati
na kusy Dříve neb později střed-

ní Evropu zastihnout! musí osud

naznačený na přiložené mapce
Bude Huško dosti silným za- -

hrnouti v území své Čechy Mora

vu a slezsko a tax zamouii trn v

samotné srdce příštího Německa?

odaří se mu dříve neb později
pohltiti zároveň 1 celý balkán- -

ký polostrov? Odpověď na tyto
otázky jest dosud dalekou

Čím dříve Evropa uvykne si na

myšlenku rozdělení rakousko-uher-skčh- o

mocnářství tím lépe bude

pro mír světový Poměry oné

ztracené zemi jsou takovými že

třeba pouze jedinké jiskry do sudu

prachu — a prachu jest tam dost!

f tulí! ca ď-lr-
f koviF Htálí uriro a

HUU RC plul arhoDlKMU

hliik necbf tav lánr Jauv Jhnuloé na
CHUL 8CIIMID

xpt-- i ScacTLta Nia
uuaa Pokrok ZipwlH

Oanka Ha1


