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jak proícsioru tak posluchalůmGautch v pravém svllle Ne
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Panu starostovi královského hlav-

ního města Prahy Svolal jste

sjezd českých měst na němž bylo

protestováno proti surovostem
Němců v uzavíraném území Sjez-

du předložen byl návrh poslance
Sokola na organisaci české samo

posty měsíčně) Siegfried Kohn
obchodník se zvěřinou na dobu

čtyř měsíců Moses Kohn restau-

ratér na dobu čtyř měsíců Ignát
Guth na dobu 1 měsíce V Kut-sche- ra

na dobu pěti měsíců a
Marie Schoepkeova do vězení na
dobu tří týdnů (se třemi posty)

Jinale aféry havranské vyznělo
pro Němce překvapujícím nesou-zvuke- m

Žaloby sproštčno bylo
tfc

f

1

bylo mnoho trpkého po cestě sná
Šeti Buršáci nadávali jim cpro
stými jmény a pokřikovali na ně

slovy "Schuft" "Pfuj" "Schan
de" a pod

Na to zahájil profesor Weiss

přednášku kterou poslouchali
zmínění tli posluchači avšak po
krátké chvíli vrazili buršáci do po
slucliárny a způsobili tu takovou

výtržnost Že profesor Weiss byl
nucen přednášku skonČiti Na to
dostavil se do sálu prof Gruen
wald který studenty Žádal aby
nikomu ať jest to již Čech nebo
Němec nebránili 11 návštěvě před
nášek Studenti mu to sice slíbi
li ale když rektor Mikolaschek
snažil se studeny přemluviti aby
opět do přednášek chodili ozvalo
se se všech stran bouřlivé: "Ne
ne nikdy !" načež se studenti ro
zešli Výtržnosti podobné opa
kovaly se ještě několikráte

Bouře studentské jsou ve Vídni
též i jinde Čeká se stávka všu
de Rektoři nevědí co počít
A pan Gautsch? Čeká Do-

čká se pěkných věcí

V Praze sešlo se několik set
studentů a založili ústřední český
studentský spolek který by české
studentstvo representoval a —

hájil

Češi a Slované bájí svobodu
studia — Němci svobodu — Knaj-p- y

Heilo Wolf To je ta
kultůra My proti všemu hnutí
německého studentstva vlastně ne-

máme nic ale tak si maně vzpo-

mínáme a srovnáváme Dvojí lo-

ket !

Jindy nepatrné záminky (a byly
to skutečně jen záminky!) stačily
aby velké studentské spolky byly
rozpuštěny Ovšem to byly aka
demické spolky české Rozpuště
ní Akademického čtenářského

spolku v roku 1889 a telegrafické
zrušení českého nižšího gymnasia
v Příboře v září roku 1877 pořád
máme ještě v paměti Nyní ovšem

jedná se o německé studentstvo a
o německé spolky a tu "rázná"
vládní ruka obléká hned rukavi

čky Baron Gautsch už dne 16

února roku 1 888 jakožto ministr

kabinetu Taaífova věděl o "proti- -

rakouském smýšlení" německých

studentských spolků Minulo de-

set roků zatím rozpuštěno bylo
zase několik českých studentských

spolků ("Ríp" "Sázavan" "Štít
ný" "Slávia" atd) — a pan bar
Gautsch má zase příležitost —

tentokráte už jako ministerský

předseda mluviti o buršáckých

spolcích Ovšem tentokráte musí
mluviti o nich náramně uctivě

neboť stojí za nimi — pan Wolf a

tná posilu buršáckou až z Dráž
ďan A pak se divíme že vláda
nemá dost mužnosti

Pfersche — rozčaroval do krimi

nálu kam náležel se nedostal
Na praobyčejný zločin hleděno

bylo jako na věc politickou a

Pfersche byl pardovnoánAle zato
dostali se do kriminálu voličové

universitního nožíře a rozparova
če jenž jak známo teprve v užší
volbě a to jen nepatrnou většinou
v městské skupině teplické "zv-

ítězil" Židé to byli kteří pro p

prof Pfersche se obětovali nele

kajíce se ani násilí proti nčmecko-nacionálním- u

a antisemitskému

kandidátovi při Čemž účinně byli

podporováni sociálními demokra-

ty V Teplicích sosnovali a pro-

vedli dokonce útok na "Neptunův
hotel" v němž němečtí nacioná-

lové konali voličskou schůzi Ten-

krát — bylo to v březnu minulého

roku — ku cti a slávě Píerschově

tříštěna byla nejen okna nýbrž
prolévána i krev Bojechtiví
krvežízniví stoupenci Pferschovi

octli se nyní před litoměřickým

krajským soudem kdež také pro
spáchané násilí byli odsouzeni A

sice odsouzen byl ICmil Bloch do
Žaláře na dobu šesti měsíců (s
dvěma posty měsíčně) Moses Hel-le- r

na dobu šesti měsíců (s dvěma

skutky mluví Dle skutků pozná
me Člověka Nuž uvažujme co
učinil Gautsch od svého nastou

pení a jak dle toho se my máme k

němu zařídit!
Gautsch v bouřích pro jazykové

nařízení prohlásil pro Prahu stan- -

né právo — v Žatci v Mostě ale
ne
Gautsch osvobodil Wolfa soci

ály a Pfersche rozparovače za zlo

Činy v parlamentě trestuhodnosti
— za to ale vláda jeho pibě vše
české konfiskuje a české poslance
pro řeči nevinné stíhá soudně
Gautsch za odměnu české po

volnosti a na trest Němcům slíbil
v únoru — odvolat či změnit ja
zyková nařízení !

(iautsch ústy místodržitelovými
ve sněmu království Českého stále

hájí Němce a vinu jejich kryje za
to tisk úřední denně zveličuje če
skou obranu v útok a tak Čechy
zostouzí

Gautsch pěstuje dále míru dvo
ího lokte jak viděti z jeho lá

skání se s buršáky a se vším ně-

meckým
A proto nám jeho poslání je

asno:

Gautsch chce á la nebožtík
Taaffe jemuž lecos odkoukal
vládouti zdánlivě "nad stranami"
ve skutečnosti ale snaží se spojit
rozdrobené Němce klihem své lá

sky a vládnout s nimi proti Slo- -

aastvu

Důkazem toho jsou jeho porady
Němci kteří jsou stále ve Vídni

Wolf ví vždy vše napřed Napro-
ti Čechům znáti je z Vídně chlad
ím je českému poselstvu dána

maršruta Varujeme je před sle- -

ou a stálou měkkostí Dosti už
té věčné ústupnosti Říkáme
tále: "Však já ti dám" — ale—

nepřestáváme couvati

Opakujeme: uznáváme politi- -

ké tahy a umírněnost státnickou
ale lid má krev a ne syrovátku a
ta krev se oním stálým urážením

jeho už pění Uvádíme doklad —

ako nestranní referent: — jak "se

už dnes píše o nejlepších českých
mužích:

Osudná chyba "Bylo by osud
nou chybou této říše kdyby bar
Gautsch chtěl skutečně zavésti v

jubilejním roce vojenskou vládu v

Čechách" řekl Dr Herold v K

loře Jakoby bývala nebyla již
zde od 1 — 10 ledna r i íbileiní- -

0 Osudnost byla viděti jen v

tom že pan Dr Herold odsuzo-

val že bylo vráceno pozvání vrch
nímu veliteli této vojenské vlády
Osudné by to ovšem nebylo pro
ty kteří by se pak velmi nizounko
klaněli a kterým b zavedení vo- -

enské vlády "ukládalo mnohem
ČtŠÍ povinnost ke zdržování a

potlačování jejich vlastních citů"
nebo k podvazování křídel

Jen Mladoteti ne ! Pan Dr Pa
cák pravil na kutnohorské schůzi
že ustupování vlády před terroris-me- m

Němců se vymstí "poněvadž
na příště každá strana bude se
domnívati že stát před jejím kři
kem ustoupí" To není pravda
MladočeŠi rázu páně Pacákova se
toho domnívati nebudou Oni
budou dále myslit že vláda ustou-

pí "před jejich potlačováním
svých vlastních citů"

Ofposice s Drem Kramářem v

čele Pan Dr Herold hrozil oppo-si- cí

Povede ji za vedení Dra
Kramáře Vždyť tento vůdce
velmi se v dobách mladočeské

opposice osvědčil Točil se stále
kolem Steinbacha obíhal kolem
Plenera a po nejprudší opposiční
řeči proti Kielmanseggovi šel s
ním vypít šálek čokolády Vypa
dal ten Perun sice komicky udě-

lal celou opposici směšnou ale to
mu nevadilo měl jinde aspirace a
nesměl si s pány rozlít ocet musil

jim říci že mluvil jen pro ten
hloupý lid A s tou osvědčenou
oběžnicí otáčející se kolem mini'
sterských sluncí budou dčlatt Mla-

dočeŠi opposici 1
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V Praze 2 února

Víwi království českého má teď

zřídka své schůze Dvakrát v tý
dnu obyčejné v úterý a v pátek
A je v něm ticho Jen někdy vje
de do obstručníkň £ert ale nen

zlý V Praze se krotí Mimo to

nyní ve sněmovně skoro pořád
schází její zlý duch Wolf Ob

jíždí buršáky po Rakousku a chy
stá stávku jejich

Poslední zasedáni sněmovní melo
v úterý i února mdlý ráz Kro-

mě několika interpellací věci

živnostenské vyp'nily celý pro

gram
Na konci schůze zodpovídal

místodrŽitel několik interpelací
mezi nimi také interpelaci stran
událostí pražských sběhnuvších se

koncem listopadu a počátkem pro-

since OdpovSď ta neuspokojila
a poslanci čeští se také tím netaji-
li V odpovědi obsaženo jest

opětné ujišťování c dostatečných
krocích na ochranu českých
šin K tomu sluší dodati že

království českého do-

sud — rozumí se německy —

mluvil tak že jen osel mohl by
neviděti jak český lid za svou dů-

věřivost1 a smířlivost' tahán jest za

nos Kdy konec bude našemu

politickému kašičkářství?

Práce snémovni jsou v komissich

Tm se jedná ač Němci se nedo-stavu-
jí

Mimo německého refe-

renta o té íi oné položce účastní
se těchto porad pouze Češi a

Šlechta

Adressni návrh námi oznámený

je v práci Adresní komisse seŠía

se za neúčasti Němců Konala

schůzi v úterý i únra Upusti-
la od povšechné debaty pouka-

zujíc k tomu že povšechné roko-

vání odbyto již v roce 1897 kdy
komise rokovala o Heroldově ná-

vrhu adresním podaném ve schůzi

sněmovní dne 28 prosince 1896 a

vyřízeném v prvním Čtení dne 10

února 1897 a postavila se tudíž

úplně na stanovisko tehdejších zá-

sad českým velkostatkářskýrr 1

poslancům z lidu společných v

příčině státoprávní samosprávné

rovnoprávnosti i rozšíření sněmov-

ní právomoci jak to ve včerejší
stručné debatě princ Bedřich

Schwarzenberg výslovně prohlásil
Nezměnilo se tudíž nic od prvot-
ních těchto schůzí adresní komi-

se toliko původní návrh Herol-

dův pozměněn potud že povaha

adresy má býti především holdo-- !

vací se zřetelem k panovnickému

jubileu Nezměnilo se ani chová-

ní strany německé která před hla-

sováním v prvním čtení ze sněmu

odešla pro nenávistné řeči barona
Scharschmida a která se také do

schůze kemise svými zástupci ne-

dostavila Většina však přece je

jí po boku svém při holdu

koruně místo a rozvržením chy-

stané adresy na dvě části z nichž

pro všeobecnou holdovací očekává

se i souhlas menšiny tedy celého

sněmu chová se pravice k levici

způsobem zajisté nejvýš loyálním
či všeho uznání hodným Druhá
část týkající se stanovisek českého

programu bude tedy adresou vět-

šiny sněmu

Jako lidé loyáiní a liberální ne-

namítáme ničeho proti usnesení
adresní komise ale — postrádáme
v osnově důležitý rys: Kde je dů-

raz na utlačování národnosti české
v ohledu hmotném jazykovém i

mravním? Tomu v adrese nutno
hlavně dáti výraz — jinak nebude

ona obrazem bUvu království Če-

ského !

Ostatně se k adrese vrátíme až

bude vypracována

správy ve prospěch menšili O

návrhu nejednáno nýbrž přikázán
zvláštní komisi Ta sešla se jed
nou jedinkrát a nic nevykonala
Od sjezdu uplynulo již pět měsí

ců Mezitím byly násilnosti v

Žatci Ústí nad Labem Teplici
Liberci Komise ani prstem ne

hnula ani se nesešla Má být i

Ifomise ona hrobem účelné orga-nisac- e

ve prospěch menšin? Je
nutno dáti jasnou a určitou odpo
věď Svoláním sjezdu převzala
Praha úkol provésti organisaci a

převzala také zodpovědnost Vy

jako hlava obce máte zodpověd-
nost v prvé řadě Nechcete li

vykonati úkol který jste převzal
jako starosta Prahy pak veřejně
to prohlaste Snad najdou se pak
ní kdož s větším úsilím chopí se

práce "

Nepodepisujeme všeho co je
zde uvedeno do slova Očistíte dí

také plevu od zrna Ale mnohé

zrnko tu ! Proto: Memento !

Uherské vyrovnáni jeíé nehraje
Obě vlády nemohou se dohod-

nout Nové jednání bylo přeru-

šeno a Gautsch marně se namáhá

aby aspoň "mlecí řízení" bylo zru-

šeno což miláčků jeho obstrukční
až zločinná ruka způsobila
Tak' Gautsch doma má národnost-
ní vír v politice obou polovin říše

neshody a — v zahraniční politice
na východě ukazují se zase mra

ky Járku pane iiautschi tohle
e zlý tanec Komediant tancuje
dlouho mezi vejci ale často někte

ré rozŠlápne A tak bude i zde

Nenapomínáme k pozoru toť

zbytečno — pan baron naučí se

ednat pozorně sám ale — až bude

pozdč

Studentský ruch Po obstrukci
v parlamentě po bouřích v Praze
a ve sněmovně království Českého
máme nyní bouř studentské
Buršáci nesmějí nosit burŠácké

odznaky a proto — neštudují

távkují Napřed Knajpa potom
vědění

Wolf to vede

Na sjezdu německých studentů
v Litoměřicích usneseno bylo aby
v příčině zápovědi nenositi kulé-

rové odznaky dána byla úřadům
do pondělka do 12 hodiny poled-

ní lhůta a podotčeno Že kdyby do
té chvíle zákaz nebyl odvolán ně
mečtí studenti v Praze po přípa-

dě také v Vídni v Štýrském
iradci Brně atd prohlásí se s

pražskými buršáky za solidární a
také do přednášek nepřijdou

řednášky které v pondělí odpo- -

edne profesoři na německé uni

versitě započali navštíveny byly
sotva třetinou studentstva Z če- -

kých studentů na německé uni
versitě dala se ovšem značná část
zastraŠiti od návštěvy přednášek a

na německé technice kde dobrá

polovice je Čechů jen tři poslu
chači odvážili se navštíviti před
nášku profesora Uhliga kde také

ediným byli auditoriem Mezi

tím co preíesor přednášel vstou-

pili dva buršáci z nichž jeden do

tohoto ročníku ani vůbec nepatří
do sálu a hleděli přednášku pře- -

kaziti což se jim však nepodařilo
Když pak zmínění tři studující če
ští chtěli se odebrali k přednášce

profesora Weissa o různých for-

mulích mathematických vrhli se

na ně němečtí kolegové snažíce sc
im v úmyslu tom zabrániti Při

tom zasypáni byli Češi spoustami
nadávek i uštěpačných poznámek
Když si napadení chtěli u rektora

profesora Mikolaschka stčžovati

bylo jim i v tom bráněno avšak

dvěma z nich konečně podařilo se
k rektorovi se protlačiti Na to

doprovázel je děkan oddělení in

Ženýrů prof Gruenwald do sálu
kd omathematice přednáší avšak

jen šest Žalovaných Ostatní
uznáni byli vinnými zločinem ve-

řejného násilí k čemuž u někte-

rých přistoupily ještě vedlejší zlo
činy přeČiny a přestupky Od
souzeni byli do těžkého žaláře od
2 do 6 měsíců Příslušné posty
peněžité náhrady a útraty jsou k
tomu přidány Jsme zvědavi bu-dou- -li

teď němečtí poslanci a ně-

mecké listy ještě dále rozkřikovati
do světa že se v Havranech —
nic nestalo

Vojenský místodrlitel Obliba
jaké si získalo vojsko v Praze na
počátku prosince minulého roku
přiměla vláduaby předložila něja-
kým prostřednictvím jednoho
terstského listu k diskussi otázku

neodporuČovalo-l- i by se odvolati
hraběte Coudenhova a dosaditi na

jeho místo polního podmaršálka
Morice Puxe z Escheneggu My
slí Že by se jednak vyhovělo
Němcům odvoláním Coudenhova

jednak Čechům jmenováním gene
rála který (jak vídeňský dopiso-
vatel Národních Listů oznámil)
umí dobře česky a mimo to vy
měřoval Cechy pro mapu generál-
ního Štábu Nyní kdy budou
nová jazyková nařízení nezáleží
tak na znalosti obou jazyků to by
mohl zůstati pan Coudenhove
le dle těchto nařízení nastane

také rozdělení země a tu záleží
na tom aby byla ona tři území
dobře rozměřena A proto my-
slíme že bude jmenování tohoto v

zeměměřictví vynikajícího generá- -

a uvítáno jako nová záruka Že sc
bude "správně dělit"
Klerikálové tas odflankovali —

Ebenoch v Horních Rakousích a
Dipauli v Tyrolech oba vůdci

strany klerikální která z ohledu
autonomního dosud ač německá
trvala ve většině slovanské v par- -

amentě vídeňském — tito řečníci
oba z neznalosti poměrů ve svých
řečech odsuzovali bouře Pražské
a naléhali na změnu jazykových
nařízení

Němci z toho mají hroznou ra
dost'

"le tedy po většině jásají ne
boť Češi s Poláky většiny ne

mají "

Inu snad je po většině odpoví
dáme a je tak lip než stále se ta- -

hati s balvanem který se stále na
šim rukám vymyká

Ale bude-l- i po většině této —
nebude i jiné — neboť v parla-
mentě jak je dnes složen není
vůbec většiny To by musili
k Němcům buď CeŠi nebo Po--

áci

Bude to tedy po sejití se říšské
rady pěkná práce My to dříve
tušili !

Snad Poláci a Češi vytrvají! 1!

Droboty : —

Máme po zimě Nemrzne ale
prší Bláta plné ulice vodv stou- -

0

pájí Co se to děje letos?

Je příroda výstřední jako běh
politických událostí?

Vojenský místodržitel prý ne
přijde Píší tak alespoň vládní
listy

Ale vojsko projíždí večerní do
bou ulicemi v Praze přec —tný

Frank Sherwood byl dnes ve městě
poprvé od té doby kdy zápasil s chole-
rou morbus Praví íe byv jí napa-
den jel třicet mil vzdálenosti a nikdy
prý nebyl smrti blíže Jako tehdy Od
té doby kdykoliv jede do kraje vezme
s sebou láhev Chamberlalns Collc
Cholera a Diarrhoea létu — Mlasourt
Valley (Iowa) Titnea Na prodej a
vfiech lékárníků

Předplácejte na Knihovnu Ame-cko- u

pouze ti ročně
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