
Pokrok ZApadu
POkyn Židům ve Spoj StátCCh spravedlnosti a práva jakož i hnutek germanisačních jest ovšem Podobný postup prostý ve svém příchodu hr Badena až po nvnřj- -

pojetí jednoduchý ve svém prová
déní možno zjistili ve všech mo

derních státech nechť již to jsou nejde ve směru jejich tužeb Žepo-velmo- ci

nechť státy druhého neb stup politiky vládní jim nezůsta- -

spolupachatel téch surových krá -

uezi a narodovra2d

Nebylo by tudíž vhodným a

slušným by se ono Židovstvo
zdejší co celek vedle své radosti
nad Šlechetností hrdinského za
stánce jedinkého Žida ve Francii
odsouzeného také zardělo hanbou
nad dosud nekáraným tím zločin- -

stvem celých třech čtvrtin všeho
Židovstva celé Evropy? Vždyť
jest zjevno a známo že veškeré
Židovské obyvatelstvo zemí náro
dů slovanských ani Iiusko nevyjí- -

maje jest buďto přímě v žoldu a
nebo v dobrovolné služebnosti ně

nieckých násilníků kteříž v potla
cování okrádání a vraždění náro

- a

uu souseunien vzay vynieuavau a

stále vyhledávají svou rozkoš a

slávu I Jak mohou tedy Židé
američtí — nebo jiní — vystupo
vali tak nadšeně co ctitelé a obdi- -

vovaČi hrdinské obětavosti Zolo-v- y

an se vrhl v zápas proti všem
autontám francouzského národa k

vůli obraně pouze domnělého prá -
va pouhého jedince židovského?

Když se tak radují že se našel ve
Francii hrdinský Zola by se ujal

co do podstaty zcela nemravnou a

prostým úplatkem ale jest hoto
vou platnou skutečností je činí- -

tělem s kterýmž musí býti v utla--

čeném národě českém vážně počí
táno Ano moc ta jest tam za

panujících okoličností poměrně
ohromnou — a protož by Židé ne
měli zapomínati Že užíváním ji
bčřou na svoje bedra též příměr- -

nou zodpovědnost Mohou se tu

pak diviti a co mistrní pokrytci
lamentovat! když při každém vý- -

buchu boje mezi německými útoč

niky a českým národem pronásle- -

dováným vypuká v první řadě
zášť a nenávist proti nim a že se
to musí přirozeně stupňovati?
Měl-l- i by se tam kdy vyvinouti
skutečný krvavý boj mezi Němci
a Slovany jak se to jistě stane
když germanisační úsilí Rakouska
potrvá: pak se nebudou Židé smět
tvářiti co pronásledovaná ctnost a

I

humannost když se jim dle toho
naloží a když co nepřátelská cha- -

Jsa odnesou největší tíhu slovan- -

skeho hněvu I

Kdyby Amerikáné zde znali lépe
pravý poměr Židů k neněmeckým

"

něčemu z toho obvyklého vřesku
kterýž zaznívá z veřejného našeho

W O WaiTDII raCBCTAXT

domněle uražených práv jediného národům Evropy hlavně ale k
individua proč nevy- - rodům slovanským a jmenovitě

slovují nikdež své politování a českému věřili by pak sotva kdv

AXIO-T7S-)

Chicago iG dubna

Před jakousi dobou jsem četl v

telegramech listů anglických zprá- -

vu new-yorsko- u a to sice velmi
okázale hlásanou že tam židov- -

ský řád "Independent Order oí
the Frec Sons of Israel" distriktní
lóže Číslo i odbýval v Terrace

uarden za hojného účastenství

zástupcův Židovstva razných stá- -

tů svůj výroční sjezd a že při tom

byla přijata nadšeně resoluce ná- -

sledujícího obsahu:

"Uzavřeno Že tato lože hle--

dí s chloubou na ušlechtilý zá- -

pas kterého se' odvážil Lmile
Zola ve Francii na obranu lid
skosti práva a spravedlnosti

Nejsem anti-semito- u a při-

pouštím — k vůli důvodu — že
resoluce ta jest oprávněnou ač to

předpokládá skutečnou nevinnost

Dreyfusovu a tato zůstává ještě
stále ve stínu pochybnosti Vážné

autority národa francouzského jej
totiž uznaly vinným a odsoudily
1 V A

Kdezio protesty proti tomu roz
sudku vychází pouze od osob jed
notlivých kteréž mohou míti při
tom pohnutky méně kalé Však-

když Židé — za něž bezpochyby
tito new-yorš- tí správně mluví
takto velebí Zolu pro jeho 'zápas'
o pouhé jen domnělé právo židov
ského jedince: tuť by zajisté měli

býti důslednými a dle téhož pra-

vidla jednati všude třeba i ve

směrech jiných a opáčných když
by to bylo stejně obranou práv
lidskosti a spravedlnosti

Když tito Židé jsou tak nadše

nými u velebení lidských práv a
a spravedlnosti v případě kde se

ta týče jejich výhradní židovských

lájmu — pak by neměli váhat a
měli by stejně energicky a stejně
enthusiasticky prohlásiti též svoje
upřímné politevánt a odsouzení

když velká massa jejich souvěrců
a soukmenovců co celek někde
hřeší proti aspo3 tak dobrým prá-

vům lidským a spravedlnosti ji-

ných — a to sice nejenom pou-

hých jedinců nýbrž celého náro-

da v jehož vlasti hostinné nalezli

přátelských útulků v době kruté

když je veškeří jiní národové
ostatní Evropy jako psance vyhá-

něli ze svého středu
Není to skutečností a pravdou

nad každý odpor povznešenou že

Židé Čech Moravy a Slezska —
až na velmi vzácné výmínky —

jsou nejúhlavnějšími a

nějšími Škůdci českého národa v

těch jeho rodných vlastech? To
co Židé tam pášou na příkoř bož-

ským a lidským právům českého
lidu není ani "ušlechtilým" ani

lidským nýbrž zcela naopak hnus

ným servilismem hnusnou patolí-zavos- tí

před volným zbabělcem

když uráží a kope surově spoutaný
a sebeobrany zbavený národ by
jej utýral a jeho dědictvím se obo-

hatil

Když před mnoha sty lét veške-

ří národové "západní kultury" ce-

lé Evropy započali pronásledovati

Židy vypuzujíce je ze svých stře-

dů a odpírajíce jim všechnu spo-

lečenskou i lidskou důstojnost:
kde nalézali ti psanci vlídného

přijetí a bezpečný útulek? Neby-

lo to mtzi Slovany mezi Čechy

Poláky Srby Bulhary a Rusy?

Jaký jest to tedy vděk když ti sa
mí Židé splácí onu vlídnost svých
dobrodinců tehdejších propůjčová- -

ním sebe germánským surovcům a
otročitelům za nástroj k útisku a

germanizaci? Tím slouží ono Ži- -

dovstvo silnějšímu na úkor slab- -

ších zlodějům' na úkor okrádaných
a vrahům na úkor vražděných což

- ŠÍ okamžik nemohou nepociťovat!
- že výslednice politiky rakouské

vuje jiných nadějí — než součin- -

nost za účelem' dotažení nezáá- -

mých cílů právfi této vládní poli- -

tiky! i

A ještě neutěšenější stává se po
stavení toto vzpomeneme-l- i zé
J ministerstvo hr Badena pH
každém rozhodnějším kroku její
hodlalo učiniti většina sněmovny
— přimělo ji aby se zastavila že

ministerstvo barona Gautschepřed
německou opposicí — ani profes- -

sorskou nevyjímaje — důslední

ustupovalo a že nyní —- a mini- -

[sterstva hraběte Thuna '
ČWosl

parlamentu jest přes všecku ocho
tu k Němcům stejně neplodnou
jako před tím

Skupiny pravice skupiny větši

ny staly se osobními ústupky jež--

musily uČiniti na př ve složení

praesidia jen ještě zamlklejšími
než bývaly á pdslanci němečtí až
na přeceňovaný význam jejich po-

týček se Schoenererovci — zdají
se ccrpati do budoucnosti nové

naděje Ba tyto "jejich potýčky
při úplném nedostatku jiných po
litických událostí zaplavují i v Se

cky noviny neuěmecké a nejen že

zatlačují význam ostatních národ-

ních Činitelů v Rakousku zejmé
na před cizinou kteráž poměrům
zdejším vůbec málo rozumí do

pozadí ale zjednávají jim znenáhla

jakousi aureolu odvážných borců
za idey rakouské

Přes to se podobá jakoby sku

piny slovanské v této polovině ří-

še měly zvláštní potěšení z potý
ček oněch jakoby- - snad byly
známkou rozkladu a úpadku orga-nisa-

ce

německé!

Pokládáme aspoň se svého sta
noviska za pochybení když veřej-

né mínění neněmeckých národů v

této polovině říše proměňuje se
znenáhla v pouhé diváky na něme-

cké jeviště kdež herci ať již ti
neb oni budou prováděti vždy j'en
své německé a nikdy naše slovan
ské kusy!
Bezděčně při pohledu tomto

vzniká myšlénka že stejně jako
ubývá určitosti programu vládní-

mu a jasnosti politice vládní i ne-

německým národům uniká účasť

pro zvláštní úkoly a cíle jejich že

jejich vlastní programy a požada
vky mizí s jeviště veřejnosti ba
že dodávají oprávnění onomu mí-

stu programového vládního proje-
vu kteréž dovolává se jen-—- sou
činnosti jejich pro účele politiky
vládní

A ani potyčky v táboře něme- -

ckém ani málomluvnost vládní po
nebudou s to zabezpečiti ja

kýkoh úspěch národů neněme- -

ckých nebudou-l- i činiteli povola-

nými neustále udržování v přímém
a určitém styku sc skutečným cho
dem událostí nebudou-l- i včas a
náležitě připraveni a poučeni ne

jen o tom co se událo za obou

předchozích vlád ale i o tom na
čem spočívá důvěra v okamžik a
na čem naděje do budoucnosti

dozoru nedostupných akcí nikdv
a nikde ještě nebyla s to nahraditi
potřebu živého účastenství a sou
činnosti všeho národa
Jenom politika kteráž je v upří

mném a neostýchavém styku s
lidem jenom ona politika může

spoléhati že ji lid bude-l- i toho
třeba neodepře nezbytné podpory
Pravdy zvláště náš český lid se

nikdy nezalekné ale neurčitost a
nejasnost tať nemůže nemfti ú--

činků otravných
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tretího řádu

Jinak mají se však věci v našem
soustáti Tu bývá mnohdy i nej -

bystřejšímu pozorovateli proudů

veřejných nesnadno ne-- li napro- -

sto nemožno zjistiti jaký "poli- -

tický kurs" v tom kterém okaroŽi -

ku jest na denním pořádku Ba
možno říci Že jest čím dále tím

obtížněji řešiti "šarády" politiky
rakouské Ještě za hraběte Bade- -

na možno bylo s jakousi pravdě- -

podobností označiti jaký jest její
směr (nemluvě o poměrech zahra- -

ničných) na příklad ke druhé po
lovinč říše jaký v otázkách vnitř'
nich jež znepokojují Cislajtanii
jako na příklad v otázce jazyko
vé aneb v otázce parlamcntarismu
zdejšího Bylo znatelno Že hra
bě Badeni rád by byl provedl
obnovu vyrovnání rakousko-uher- -

ského a že oklikou přes jazyková
nařízení chtěl dospČti k této metě
Neméně bylo lze postihnouti že

měl hrabě Badeni na mysli utvo
ření většiny ve sněmovně poslán
cú jež by se poněkud byla lišila
od většiny jakouž utvořily skupi
ny pravice Ba hrabě Badeni ve
své zahajovací řeči načrtl i jakýs
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takýs
nou Činnost a hodlal už i odstra-ňova- ti

různé kameny úrazu Ovšem

nebylo toho mnoho co pojal ve
svůj program — mimo obnovu ra- -
kousko-uherskéh- o

vyrovnání—ale
směr jakýs to přece jen označo- -

valo!

V tomto ohledu byl jak jedno-
myslně bylo uznáno všemi strana-
mi a časopisy programový projev
nynějšího ministerstva mnohem

vychrtlejší a nezdá se že by se mu
v době brzké dostalo více krve a
života Kdybychom se chtěli vrá-
tit! Ir fnrmnlra i' ¥

slednici překvapující totiž té že

politika tímto programovým pro-
jevem zahájená — vymknula se
takřka z dosahu všech otázek kte-

réž společnost státní ovládají Ne-bý- ti

otázky rakousko-uherskéh- o

vyrovnání mohlo by se zdáti že
naše Cislajtanie jest buď dokonale
opatřena aneb že v ní veŠkeren zá
jem a smysl pro úkoly státní na
dobro jest vyčerpán

A přece není pravda ani to ani
ono předce zůstává neodčiněným
faktem Že národové slovanští v

této polovině soustátí stoií v tii- -

hem zápase za dosažení svých práv
jazykových i národních a že každý
pokus zjednati jim aspoň část to- -

hntn rtráva norlYf _X 1
— " U II ti i 1 1 r~I Ml' I

menšiny na výstřední odpor! Shr- -

proto národové slovanští
úspěchy své politiky za dobu od

IV Www
Proc nenanot priměfeněan se do- -

sud ani zde v Americe ani v Evro-

pě vůbec nevynášel ni jediný
Zola židovsky by se před svými
souvěrci a soukmenovci zastal
svrchovaně božských a svatých
práv českého národa proti Židov

skym pacholkům germánských
svéřepníků?

Mám za to že by oni "Svobod
ní Synové Israele" — a nebo ame
rikánští 2idé vůbec — v souladu
s onou svojí vyse naznačovanou
resolucí měli vyhlásiti také jinou
kteráž by zněla as následovně:

"Uzavřeno že vedle chlouby
nad ušlechtilostí Zoly hledíme s

politováním na jednání Zidú
českého království kteří žijíce
ve vlastech národa Českého a
živíce se nádherně z mozolů
toho nyní již po dlouhá staletí
krutě utiskovaného lidu přede
jen všude maří každou jeho
snahu po osvobození konajíce
vládám rakouským perfidní služ-

by ve prospěch germanisace
Uznáváme že národ český má

nepopiratelná práva na svou
národnost i zděděnou vlasť a

protož litujeme velice že naší
souvěrci v těch zemích jsou po-
vržení hodným nástrojem umě-

lého jej znemravfiování ože-

bračování a vyhlazování se

strany německo-maďarskýc- h je-

ho nepřátel"
Nebylo by to manifestací

zrovna tak vhodnou jako se jim
zdála býti ona Zolu oslavující? A
staví-l- i se tito Židé na jedné stra
ně tak nadšenými pro humanism
a spravedlnost — totiž tam kde
to lichotí jejich mravní ješitnosti

nevyplývá jim z toho zase na
straně druhé mravní povinnost
aby se stavěli rovněž tak horlivý- -

_ _- J t 1nu v oasuzovani nricnuv prou nu--

mantsmu a spravedlnosti třeba
jim to muselo býti trpkým a za-

hanbujícím? Tito Židé naší — a
nebo jiní vůbec — by měli věděti
že Němci v zemích koruny české
a vůbec v Kakousku bv nebvli v
stavu dosahovat! tam germanisač
ních úspěchů kdyby jim (an Židé

neprokazovali svoje povrienl hodné a
zrádné slulby Ano měli by též
věděti že ono Židovstvo jest při
tom až hnusně otrockým jelikož
slouží Němcům k ponižování a

O ZVELEBENÍ VÁLEČNÉHO LOĎSTVA NAŠEHO
nejvřtSÍ zásluhu mají poulednl tři tajemníci odboru námořního W E Chandler

tisku a ze Židovských kazatelen o

mučednictví" toho plemene As

poň v zemích národa Českého jsou
pronásledovately na místo proná
sledovanými aspoň tam jsou žol- -

dáckými prznitely půjmův spra
vedlnosti a lidskosti na místo
jejich ctitelstva Oni tam nemají
zcela žádných příčin by tak zuři
vě pomáhali zákeřným Němcům v

potlačování české řeči a maření
českého státu jehož ochranu vlíd
nou požívali tak dlouho co hosté
dokud to nynější jejich sousDře- -

2enci nemectí neztroskotali Sve- -

ze-- li se tedy kdy na ně hnv tak
poškozovaných Čechů neb jiných
Slovanů nebudou si moci naříkati
a žádný Zola je neoČistí 1

Více svitla

Z Národních Lit& ze dae 6 dubna

ÚsDŽchv Dolitické máme na

mysli trvalé úspěchy v naší době
nedocilují se již prostředky onoho
umění díolomatického a státmYW- -

maechiavellismu
Nová doba učinila z politiky

prostou služebnici snah a sil té

vyspělejší tím snažší jsou i úkoly
politiky tím bezpečnější úspěchy
její NeDotřebuieť než do zdůso- -

m ~ r —

Irm dobrého počtáře vyhledati v
tom kterém případě — výslednici
sil a postupovali směrem jejím

urážení českého národa — jsoucího jak mu rozuměli stoupenci

je na každý pád činí spolu ruíitely dovstvo Zolu obdivující nemělo které státní společnosti a čím ty-- a

spolu-hyzdi- či všech pojmův nechávatí to bez těžké důtky to snahy jsou určitější čím síly

samo od těchže Němců kopáno a

povrhováno Jenom pes líže ru- -

ce které jej bijí a protož by Ži- -

když to činí též jeho vlastní po--

krevenstvo v zemích koruny české
a Rakouska vůbec

Židům ve vlastech českého náro- -

da postupem časti udělena z po--

J
) (linek akoro toho mírní ho cbabu byl

mnou vé doby wpin angllrky pUUi-tr- a

rtklerfm Hitům zdejiim vak byl ournltout
a prf Je n" A potom U oni
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