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Vfsledky obchodní smlouvy rusko-nlmec- kf

Celkový vývoz Německa

do Huška vzrostl od roku 1892—

1896 tedy od chvíle kdy počaly
e jevitt účinky nové obchodní

smlouvy z 238500000 marek na

364100000 marek vývoz Kuska

však v téže době z 383400000
na 634700000 marek Vývoz z

Kuska do Německa vzrostl tedy o

(251300000 marek) o více než

dvakráte tolik ko vývoz z Nčme-ck- a

na Kus (tento pouze o 124- -

600000 marek) Doklady to jak
se své doby ministerstvo ruské

staralo při obchodní smlouvě s

Německem o záimv zemí Bvlo

m"' L" o" 'v S obchoď

smlouvy německo-rakottsk- é —

Trpké bylo by toto porovnání!

Díla díla díla Krupp v

Essenu má práce více než kdyko
liv od let Ani nestačí prý ob

iednávkám nových dři V jeho

obrovských dílnách na děla pracu- -

je se nyní po delší dobu také v

neděli Siglův mnichovsky "Vater-- 1

land" podotýká k tomu: "Ovšem

děla jsou v risi uazne pozi a uo- -

brých mravů nutnější než modle- -

ní"
Vojenské Turecka Tu- -

rek byl vždy dobrý voják chrabrý
do krajnosti obětavý a trvalý Ale

tím nnUimem iak unadal turecký
f ~ ~ - —

j
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stát upadal i turecký vojín
'
Byl

špatně ozbrojen i zásoben a lenost

ve které celý islámský svět po

staletí trčel nedala mu seznámiti

se s velikými pokroky evropského

vojenství Ale aggressivnost Iivro- -

nu nrnhnílila i Tiirkv iako už pro- -
rJ —

j i

budila Japonce a zajisté nrobudí i

Číňany Prvé pokroky nové doby
iež Turecku započaly porážkami
poslední války projevily se ve

„niímství k němuž Turek dosud

neivíce lne Známý anglický žur--
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- nalista kapitán Norman vydal své smyslu slova bez ohledu na poli-pamě- ti

o řecko-tureck- é válce při tické hranice t j které hájily

-

uschovaný na hlavu posadil A

právě pro urážlivé a provokativní
vstupování byl Pollauer attakován
holí způsobena mu dvř lehká

poranění a sice na hlavě a v obli- -

J'

Za nesmírného vzrušení v obe

censtvu byl buršák s jiným sou-

druhem svým odveden na komi- -

sařství

Výjev tento celkem nebyl tak

přílišných rozměrů ale záhy po
celé Praze roznesla se zpráva že

Příkopě dopustili se němečtí

studující provokace a že někteří z
nich dostali notný výprask

Výprask buršáků měl v zápětí
po něm ani jednu barevnou

čapku buršáckou na Příkopě ne

bylo spatřiti

Vojsko povolAno na pomoc

V zasvěcených kruzích již v pr
vých hodinách odpoledních bylo
známo jaká opatření pro Prahu

chystají Sotva že nadešel
soumrak otevřely se brány praž-

ských i předměstských kasáren a

Četná oddělení vojska vždy s dů

stojníkem v čele ubírala se do

vnitřního města

Nejprve zakročilo vojsko na
Malé straně v okolí sněmovní bu

dovy kde shromážděno bylo o- -

hromné množství obecenstva vy-

čkávajícího dokončení a výsledku
sněmovního zasedání Vojsko do--

dostavilo se na Pětikostelní námě-

stí odkudŽ rozdělilo se do okolních

ulic a z těchto obecenstvo pozne-
náhlu vytlačovalo Po skončení
schůze sněmovní lid dobrovolně z

ulic a náměstí malostranského se

rozptýlil — aby se shromáždil opět
v Praze a na Příkopě Zde jakož
na Václavském náměstí učiněno

bylo vojenské tábořiště Vojen-

ské hlídky v nepatrných mezerách

za sebou a rychlým krokem pro- -

cházely ulice nazvice Příkopy
Ferdinandovu třídu Václavské ná--

městí Můstek Kytiřskou a Havel
skou unci aia 5 Kazaym ouae
ním vojínů ubíral se policejní

strážník aoy v případe zatčeni in- -
1 V 1 _¥_!lervenovai a ucciem preuu

močení při event srážce vojska
t V 1 # 1 1 t !

MazvKa ceskeno neznaieno í 11- -

dem provázel vojáky také polic
s v 1 si
urlunm- -

Ubjevent se vojska v poctu ně
kolika praporů na Příkopě přilá-

kalo tam nesmírné množství obe

censtva Široké chodníky i jízdní
dráha byly přeplněny Po šesté
hodině večerní přijeli také dra-

gouni kteří měli rozkaz vyprázd- -

niti Příkopy Dragouni vjeli i na

chodníky odkudŽ obecenstvo od- -

c tm Ti rt o 1
1
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Až do 9 hodiny večerní bylo
na Příkopě a na Václavském ná- -

městí neobyčeině živo po této-

hodině pozvolna nadcházel klid
_

ak se dovídáme zůstanou mi- -

mořádná vojenská opatření v plat- -

nosti do té doby dokud nenastane

úplný klid

KLONDYKE
u vašeho vlastního krbu
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Kupujte tvá semena u
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JuurnaU denní knihy a jiné od
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0

zapovřzeno bylo nošení barevných
čapek a jiných odznaků a mohou

býti jisti že na Příkopě nedojde!
ku žádné srážce la

HnnHiv Mjfv odznakovou

provokací způsobené mřly roz- - CÍ

sáhlejší počátek svůj v neděli dne
16 ledna Bezohledným způso
bem několik zelených mladíků vy

stupovalo proti nepřehlednému zá-- 1

stupu svévolné provokovalo če- -

ský lid a jeden z nich dokonce
ostře nabitý revolver vytáhl
Okolnosti tyto přirozeným způ-

sobem

na

musily v obyvatelstvu způ-sobi- ti

rozkvašení nelibost' Což

pak nalézáme se kdesi v pustině
aby leckdos mohl na nepřehledný že

zástup vytáhnouti revolver a v no-

ci i stříleti? Což nastaly u nás

již poměry tak vážné že Němec

nemůže se ukázati na ulici? Kaž-

dý ví že tomu není tak Kdyby
Cechové ve zněmčenčm území při
neustálém napadání a brutálním

pronásledování byli stříleli celý
se

"rajch" byl by vzhůru a ubozí

pronásledovaní krajané naši za

barbary byli by vyhlašováni
V Praze ovšem jsou poměry ji

naké
Po nedělní lekci mohli němečtí

studující přijíti k tomu přesvědče-
ní že nabubřelým a svévolným

vystupováním oheň nenávisti ještě
více budou rozdmychovati Avšak

oni nepřáli si klidu a míru Jim
šlo o to aby v Praze nastaly po

měry vyminečné rottebovali vo-

du na svůj mlýn aby mohli mlíti

starou píseň svou o nejistotě živo

tů svých v Praze

Na včerejší dopoledne aranžo
vali na Přikope promenádu tak

zvaný "bummel" Tentokráte za

hájili ho velmi záhy Několik set i

německých studujících shromáždi
lo se na Příkopě a většina z nich

ozdobena bvla odznakv buršá

ckých soolků: barevnými čapkami
na hlavárh a cřnliami Pod ka- -

bátem měl každý ieště buď měkký
klobouk aneb zimní čenici Hvli

připraveni na to že čapky pozbu- -

dou a pro ten případ se již náleŽi- -
I

tě onatřili A ieště ieden odznak

zářivé kulturv své měli: každý oz- -
J I

ki „„„Ki-jn- tíMctm

holí Že skoro každý druhý měl
I

také revolver o tom netřeba 00- -

chybovati

Zástup studentů s barevnými

čapkami dostavil se tedy hezky
brzo dopoledne na promenádu na

Příkopy Jednalo se jim o to

aby kolem sebe shromáždili veliké
množství obecenstva Podařilo

se jim to A pak zahájili svoji
akci k'ibu a nři ohlí- -u f a i -- w

Itmwnj j j' Iv i i v 1 _i
čeji si šermován naoute Koiem

sebe se rozhlíželi ostentativně
různé projevy Činili a zúmyslně ve

volné oasáži 00 Širokém chodníku
I s

nřekáŽeli zkrátká počínali si vý- -
1 -

v t v iv'v i ' ylstředné cirazaive provoKativne
Drahnou dobu trpělivě zástupy

českého obecenstva snášely tyto
drzosti len taktu rozvážnějších

i_ ivi x i_xi_ 1 oráž
oyio ueKovau e neuu ku
Ce OPrOVSKenO rozsahu K jede

1 tV V V I _VtAlnačte nouine veisina uurbaKU Kun
i - _x ivtuceniruvaia se UU ucuictivciiu nasi- -

mi — později jen menší

nioucKy cereviskách vychá--

zeiy
tuluuu i'1

zvlášť jeden buršák vyzývavě se

choval Neznámy jinoch přisko- -

K'l ku provokatéru a srazu mu

barevnou čapku s hlavy Bouřli-

vý souhlas zástupu čin tento pro
vázel Stráž která v nemalém

množství Na příkopě byla posta
vena a velmi obezřetně burŠáky v

barevných Čapkách chránila při- -

chvátala ale jinoch s čapkou
ovšem byl ten tam

Brzo potom o stejné vavříny

pokusil se 1 studující némecké ta

kultv právnické Pollauer Tvrdí
1 a

se sice že Pollauer neměl buršá
ckou čapku — tvrzení to pronáše
no jest s německé strany — na

proti tomu ale očití svědkové

sdělují že čapku na hlavě mel a

ž teprve po její stržení měkký

skoro většinou vlastí autonomisté
a ti zvolili ze svého středu za po- -

destu (starostu) dra Maylaendra

jenž odepřel přísahu včrnosti zá- - jež

koňům jež uherská vláda uložila Uti

Uěcc bez souhlasu zastupitelstva
rřekého ač zákony zabezpečuji
Itěce v třehto vřcech plnou auto- -

nomn ísasieukem tóno guvernér
rčeký hr Szapary dojel si do

PeŠti pro informace a zde obdržel vy-

plnou moc odbojnou městskou

radu sesaditi a nové volby pro- -

visti Nedopadnou-- h ani ty po

přání uherské vlády bude v Kece

usUnovcn vádnf komisař

Nové království Milanovo Ně

které listy upozorňují na to Že ve

vánočním úkaze krále Alexandra

i''" nej vyš
ším velitelem srbské armády stálo

výslovně "Jeho Veličenstvo král

Milan" To mluví za sebe Možno

předpoHádati že úkaz sepsal
nebo diktoval sám král Milan

Když se na podzim vrátil do Bě

lehradu a hledal přívržence svým

podvratným plánům udával že

chce býti vedle svého syna jako
král otec nebo jako starší král

kterýžto poměr není starším ději
nám srbským neznámý A po
krátkém čase vystupuje již jako
sám král a dává úkaz v němž je

takto titulován podepsati svým

synem králem v idno že se mu

záměry s kterými tentokrát do
a

Srbska přišel dobře daří a že za

nedlouho následovati bude od

stoupení Alexandrovo jenž 1 ten

akt sám podepíše a dá i souhlas k

tomu aby byl prohlášen za navždy

trůnu zbavena e prospěch svého

nevlastního bratra Obrana Mila

nem cizoložně zplozeného Milan

jest už nyní de íacto srbským krá

lem což potvrzuje také nejnovější
skutek srbské vlády jeŽ
děla vydávati všecky politické
listv které dosud pěstovaly srb- -

skou národní myšlenku v širokém

národní jednotu Srbů uherských a

chorvátských bosenských herce

govinských černohorských novo- -

srbských starosrbskych a mace

iónských Zápověď těchto listů

icst odůvodněna tím ze štvou

proti rakousko-uhersk- é monar

chu Dodáme-l- i k tomu že vlády
rakouská a uherská odňaly poštov- -

ní dopravu vsem patrnějším iisium
srbskvm které dokonce proti ra- -

J
kousko-uhersk- é monarchii ne

štvou nýbrž částečné 1 na jejím
území vycházejí objeví se

obraz děsné akce směřující k

úplnému umlčení srbské veřejno- -

sti a k tomu aby srbský národ

zbaven byl toho důležitého orgánu
v Životě každého národa naší doby

jímž je žurnalistika Tento systém
vládami rakouskou a uherskou za

hájený Milan velmi bystře po

chopil a s nevšední ochotou jej
rozšířil i na Srbsko

l?úviiv$ návrh Kolhkúv na vv- -
'

loučení češtiny ze všech Škol dol- -

nrilniitLiVh vhiiflit na Mnravř I

„„Kloním alniti vftVfrin sou- -v
kromé x_L4 mnoirn Kw

iit itiHri irirr na micíř np7 rp in f

řada německých středních Škol v

Pra7p Vídeňský "Slovan" sdě- -

n o žr mv5 enka ta setká a se s
—j-F

-- —

—j
příznivým přijetím celé české ve- -

řfinosi vídenské Kdo Dozoruie

noměrv mezi vídeňským lidem
i J
vidí že české gymnasium ve V ídni

prospělo by netušenou měrou

vzrůstu a posile českčho živlu a

zjednalo by zájem pro české Skol- -

- ř I tiřrV trri?ltril lrl u i
JIISIVl t v ivtji4i iii v--

aosuu víiu uumum íisaui -
něžnfch prostředků pro vídeňské

gymnasium nemůže býti překáž- -

kou Vydržuje-- i si národ český
tolik Škol národních 1 středních
cnico i nnvnn národní dařS na vv- -uv — - — — J

cnrp notřfdmou střední Školu ví- -

deňskou Smutný obraz národní

neuvědomělosti v nejbližsím okolí

Mor Ostravy podává "Ostravský
Ubzor Líči schůzi českých

I rodičů svolanou obecním staro -

nově zřízené nřmecké školy schul
vereinské v Malých Kunčicích

Starosta vítal pomoc Schulvereinu

zbavuje malou prý obec staro
o Školu "Viděli jsme tu ná- -

-

rodní bídu— píše ostravský list
lítostí se nám stahovalo hrdlo nad

počínáním třehtolidí nevidomých
muem ochuzených otupených a

r
znovu je to žid (Schwarz z Ostrá

jenž má hlavní zásluhu o zří- -
- -

zení nřmecké školy v Malých

Kunčicích) který nemá na tom
dosti a chce ještř ty jejich duše za

svým cílem pro své pohodlí

Bouřlivé výjevy v Praze

Z Národních Listů ze dne 19

ledna :

"Vnitřní Praha od včerejšího

odpoledne opět jest obležena voj-

skem Pro obyvatelstvo staro-

slavné matičky Prahy nastaly zase

mimořádné poměry
Cí vinou?
V Praze nikomu to není záha

dou jest to všeobecně známo

Působením živlů národnosti naší

nepřátelských v poslední době

soustavně se k tomu působilo
aby v hlavním městě království
českého klid a pokoj přestal pano- -

vati Podstatná minorita terrori-soval- a

majoritu úplně bez příčiny
pracovala k tomu aby vznikla

řevnivost v tom domnění že v

nastalých bouřích pro zájmy své

vytloukati může kapitál
Jak neskonale směšnými zbra

němi zapoČínali Aranžovali ven-

kovské obce německé k dožadová-

ní mimořádných opatření ku bez

pečnosti chvástala Wolfa Akce

jejich nyia předčasné vyzrazena a

aranžéři odtáhli s nehoráznou bla

máží

Když sněm staroslavného krá

lovství počal zasedati svévolné

bylo to vyvolávání shluků zvědav-

ců posl Wolfem Dával se vodi

li zástupem svých věrných a tím

dával podnět ku shromážděním v

ulicích kterými se ubíral Vy

smívali se mu všichni že byl jako
zločinec voděn v průvodu pěti po
Ucistů Výsměch zlobil jej ne

smírně Očekával že zástup při

prvém objevení se na ulici jej pře

padne a rozčtvrti Mestalo se

mu to a proto byl tím více podráž
děn Směšné bylo lamento jeho
v interpelaci na místodržitele že

není životem svým v Praze jist
Sklaplo opět jemu i jeho přívr
žencům

Obecenstvo české je ignorovalo
anebo se jim vysmívalo

K dosažení citů a snah svých
musili sannouti k jme lanuce
Počali obecenstvo drážditi provo
kován Tu a tam domněle pio
následovaný vypálil v noci něko

iik ran z revolveru ve dne pak
obecenstvo dráždili barevnými

čapkami
Znali že se tím dotknou jem

ných citů V Mostě Duchcově'
Liberci atd také Němci neztrpí
nriní řamarv ař wst tn krm no- - I

„ I

závadný dovolený Čecha s ča- -
' 7

ir'n 1 nntLinf Np

rnfťn urni rín viiirr n v rraej —

opět nechce obecenstvo ztrpět no- -

sení barevnvch buršáckvch čapek
( o Dlatno že burSáckó SPOlkvr -

j
mají dovoleno aby jejich členové

odznakv na hlavě a na prsou nosi- -

li Široké massv lidové iinak na

věci ty pohlížejí V odznacích

těchto spatřují zřejmou a zumysi
nou provokaci a proto snazt se to
muto počínání přítrž učimti Ne

I m £ntrr littlf nntm f Talfuuait 1" J iuv- - v~vj ™

iZni v uuutn uuaiuau uiiuuijn11
dnů nasvědčují tomu Že pokoj a

klid v Praze byl by úplný kdyby
němečtí studující a najmě něme- -

cko-židovš- tí odznaky svými lid
nedráždili Není nravidla které— - m r

hv nebvlo možno susnendovati
Ve výminečných případech zákO'

nitá ustanovení veliké důležitosti

jsou suspendována natoť pouhé
ustanoveni ve stanovách iccnr
kruhy příslušné postarají n o t

níž byl jako válečný dopisovate
On vydává o turecké armádě svě

dectví žc ji po 20 letech ani po- -

znati nelze Má množství vzdě

laných důstojníků v táborech pa

novaly pořádek a vzorná čistota

při každé divisi byl lazaret na 200

nemoenveh: lékařské ošetření ra- -

nřných bylo nevyrovnatelnéspolu
s armádou pohybovala se v pred

1

inA vmVncW-h- tř'lf'£rrafu Aio
IIU V jvwv-

- O " I

ani peněz nebylo nedostatku

Turci platili všechno hotovými 1

v Thesalii když ji zabírali Jediné
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