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Následující článek najmán byl
— prý jedním Hktívnlm politikem
českým — pro projektovaný časo-

pis "Česká Amerika" a jsmévadž
toho podniku sešlo předán 0
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Mí'1-I- i bych podrobné vyííéítí
co e děje nyní v Cechách co dě-l- o

hv tam od počátku války co

se rodí doutná a připravuje co

odehrává o v duši lidu v hla-

vách politiků v Mnících statisíců

našich vojáku kteří umírají pro
víc zákopech nepří-
tele

svobody —- v

dlouho velmi dlouho musel

bych pBáti Není sporu žo naše
druhé Cechy po staletích ataly émj

t JI niin( xr ti(-- tsul vr4lt tťill 11 mat

a voláníj
Hej Klované

Kus je a námi kdo proti nám

toho Francouz tant-ú-i

tak zpívají řady vojáků zraky
jim divné září Důstojníci ble-

dí zaražení jako po řeřavém
uhlí jdou zástupem s sklopenými
zraky Jsou nium:n A co se

děje v jejích nitru T Snadno uhá-

dnout jsou-l- i Ceší ale těžko by
sí bylo vžít se do pocitu bolestí a
zoufalství který musel bouřili

jejich nitrem ncutlumílilí České-h- o

cítění
' lidu mísícího si a vojskem

ozývá se výkřik za výkřikem j —
" Nestřílejte na Rusy J JJylí byste
bíd&ci a zbabělci Vzlejt se pří
první příležitostí I"
Vojáiij odpovídají "Však my

máme už bílé šátky I" a mávají
bílými šátky A znova "Hej
Slované! — Slovan jsem a Slovan

budu

Jaká to nálada I Smůl jediné
slovo jediný výkřik jediné za-

tčení bylo by staěilo k rozpoutání
něčeho co Praha dosud nevidě-

la Nikdo snad lépe nebyl si

toho vědom než právě policie:
Nebylo tu strážníků nikdo neza-týk- al

poněvadž vláda bojí se ji-

stě více následků první krvavé

vzpoury na pražských ulicích než

ten lid který ve chvílí vzrušení

nepočítá neuvažuje
Odchod vojska minul w% váž-

nější příhody ale ulice v ten den

vypadala jako den před revolucí

Je jisté dobře že Praha zůstala
dosud ušetřenu hrůz občanské

války Musí setřít i své krve své

fysické a mravní síly Je tedy
klidná — zdánlivě klidná To

proto že i vláda má na klidu t on

íájem a vědoma si jsouc nálady v

("'echách chce ještě zachránili co

znchráiíiti se dá
Praví se v Praze že Tliun sc

vyjádřil: "Dnes jsou jen dva

druhy ("'eehň: Otevření a tajní

'ft lého klidu vře zase jednou láva

(U mluvítí k ruchu proudícímu

po ulicí k Pražským i k cizincům

k každérmi kdo vstoujd na krví

zkrwienoij půdu Htaroměalského

náměstí 1'iKÍuH k výtvoru Émk6-h- o

shaře dala duš davu íyla
to památná chvíl t 1WJ kdy
před více než 20 Jety na řeuJáí-ní- m

sněmu éeskén repřcs'ntant
konwrvafívd aristokracie struč-

nou formulí vyjálřil katolický
názor o husitství "Husité bylí
banda lupičů a Žhářů I" Veřejnost
česká wwuk reagovala Odpovědí
na výrok ten jest Husův pomník
na Staroměstském náměstí O pou-
hou desku na museu král Českého
sváděn byl tuhý boj na zemskou
budovu nemělo přijít jméno toho
jenž v staletých dějinách celé ze-m- ě

stal se svou tragickou smrtí j

svou naukou nejpopulárnějším
nuže bylo-l-i by jeho jméno za-

niklo mezi desítkami jmen ostat-

ních na zdech musea nemůže za-

padnout! jeho pomník ve středí
sku města Saloon pomník svůj
věnoval celé epoše dějin českých
Osoba Husova tvoří přirozeně
►třed ale po její obou stranách

jest jednak vyvrcholení jednak
úpadek českého národa Povstá-

ní husitské bylo prvním energi-
ckým činem proti středověkému
duševnímu otroctví jehož se ěe-ik-

ý

národ od vážil před ostatním
světem a tento smělý čin musil
však pykat: v bojích jcŽ vedla
katolická Kvropa proti českým
Husitům byl národ decirnován a

vykrvácel Čpadek nastal po
největším projevu síly Husitství

bylo zdoláno právě když vydalo
nejkrásnější květ duševního živo-

ta : jednotu bratrskou Proto i

na Salonnově pomníku vyvrcho-
lení a úpadek kolem osoby Huso-

vy sc kupí proto tento monu-

ment tento památník dvou epoch
a osoby jež byla jejich středi-

skem po jedné straně se týčí po
druhé klesá 111c jak autor sám

vykládá svou sochařskou myšlen-
ku "Po celých pět století neseme

následky Husova působení a Hu-

sovy smrti Ať veleben a milován
ať proklínán a nenáviděn Hus

jako fut um ční nad hlavami če-

ského lidu který pro HuHa a jeho
myšlenku bojoval v dobách nej-vyš- ší

slávy (skupina husitská)
pro Husa trjsSl v době ponížení a

smrtelného soužení (skupina exu-

lantů) Ale i tehdy když jméno
Husovo bylo prokleto a zavrženo
i tehdy veliký čistý svatý mistr
žil ukryt hluboko v srdcích po-

kořeného a mučeného lidu který
myšlenky jeho lásku jeho k prav-d- ě

a svobodě ssál již n mlékem

mateřským až do doby kdy
chmury se roztrhaly a slunko lep-říh- o

života zasvítilo na lid znovu

zrozený (skupina zadní)"
dílo Salounovo jest umě-

leckou revolucí proti tradičním
formám pomníkovým Vytváří se

volně dávajíc se ve svých tva-

rech vést i pouze vnit řním myšlen-

kovým obsahem díla Radí se dů-

stojně k ostatním dílům učenců a

umělců českého národa

toařl každý jkrok ěeské prá
na polí eívílísacs duchové i

J'ílí4 inioho by tu věru žádali

a příJíá ípatný byl by psycholog
kdo by m tohoto stavu věřil ž

české pluky nadšením prolévaly
krev pro císaře a monarchií Ra-

kousko ncmfjžo býtí bez nás my

můžeme býtí bez něho Věřte že-

nění snad českého vojáka který

by dnes nebyl si této pravdy
vé-do-

dest pravda že není snad v

Praze očitých svědků revolt č

ského pluku 102 2H„ H zeměbra-neckéh- o

a jiných na jižním boji-

šti a není patrně také očitých
svědků hromadného vzdávání m

českých pluků v Haliči není

svědků kteří by jako účastnící

potvrdili že čeští vojáci pří prvé

příležitostí odhazovali zbraně

přebíhali k nepříteli a vyvolávali

zmatek v řadách rakouského voj-

ska 'A Cechů již tyto událostí

viděli nikdo se do Prahy nevrá-

til Ale Němci němečtí důstojní-
ci i vídeňská vláda která tak

horlivě vyvrací tyto zprávy
potvrzené v ruském

francouzském í italském tisku ví

velmi dobře že je tomu opravdu
tak a že bylo ještě hůře Snad

později přihlásí so i ti naší čeští

svědkové kteří dnes jako zajatci
dlí v Srbsku a Rusku neb kteří

uniknuvše trestu decimování

rozděleni jsou po nejrůznějSfch
místech Rakouska jako ranění

neb invalidové
Ostatně ncmůžemcli snad cizi-

ně předložití důkazy viditelné a

makavé — myslím ovšem jen
cizinu která sama nemohla se pří-

mo o chování se českých vojáků

přesvědčit i můžeme učinili appel
na logiku psychologického jejího
úsudku : na jedné st raně předlo-

žití ruské francouzské a anglické

zprávy a na druhé straně vylíčiti
tu revoluční duchem vzpoury

prodchnutou náladu českých vo-

jáků odjíždějících z Prahy jak

jsme ji viděli na vlastní své oči

Jen jednu cpisodu vylíčím kte-

rá je nad jiné výmluvnější :

Dne 1 října měl odjeti z Pra-h- y

na haličské bojiště 'i Marsch-- I

htalion 28 pěšího pluku Tedy

dospělí mužové od HO — 40 let

otcové rodin Před odjezdem pře-

hlíží plukovník řady domobran

cň a chce pronést i obvyklou řeč

Tu zpozoruje že jeden z vojáků

kteří všichni mují ozdobeny čepi-

ce slovanskou trikolorou drží
I ílý prapor s červeným vyšitým

nápisem :

IVrvený šátečku kolem se toč

my jdeme na Rusa nevíme proč

Důstojník zřejmě zaražen (je
také Čech) poroučí desátníku vži-

ti prapor a odstraniti jej
Desátník vezme prapor odnese

k pimlciluí řadě zde jej odevzdá

jinému vojáku a po chvíli týž

prapor vlaje vesele vojákům nud

hlavami

Důstojník křičí vyhrožuje

chce naříditi [trestání vinníků

Ale brzo vidí že je bezmocný:
( clý batalion začne nabíjet pu-

šky a důstojník přinucen je še-

stou pit i s koně a vyjednávat s

vojáky Prohlásili že nepůjdou

proti Rusům vše bylo smluve-n- o

předem Itatalion skutečně zů-

stal v knsániech a teprve druhé-

ho dne v noci -- - nikdo neví jak
— podařilo se povstalce dostuti

kasáren Kam není známo Pra-

ví se Že dostalo se jim ujištění Že

půjdou na italskou hranici že

však byli oklamáni a — deeimo-váu- i

Druhý neb třetí den po té isljí-d'- l

opět x Prahy 4 doplňovací

butuliou téhož pluku V li hodni

vvruťil x kasáren na Malé Struně

a přeplněnými ulicemi ubíral se

nu tuiilniíí Všude hlava na Ida

ě soud ani jablko by bylu ne-

propadlo Slráiniků a četidků ní

kde policie dávno jil piíjula tu-

to luktiku aby nevyvolala žádné

áJitéjš případy které by u hra-niertn-
l

jislř vvbuddy Itvou ově-n-

tsk šly praiUké děti pru!

kýin uhytateUtVťiH jedním

prouděn Nebylo iad ani discipli-

ny ?ey děti mladici vie uiUilvi

m m Vojáky kteří odbeiii triko
lotami lnuli řadu čerVeliobilýťU

ptapořň Jedell lieid pllíku
rameni jmý hh! pal jiný hlav

ni dolů

A 4uhid Uiehtd iplvsjt Sřpl

4 i tdiui felA ulic ehvl w eU

Pruh Vln svUiiidha raíilnl
Phu idirouuiéhi nspjiií t l

Ut4tvm tlíilieě tH'jbl M ěe

k4 IVaky byl by Misd mohl Hv--

ťt l# j h v4h ěnů iU t

+ t j ii pnu J by b)l
umři tfm pUntiti těm V) křikem

Ve válcw Rskouska a Jtuskcm a
Krbskeio nacházejí s? pokud zná-

mo s:hař Afursa dál umělci

Národního divadla ííašler a ftlcí-ma- r

spisovatelů h'rk(m farí

nu k V líarlas a několik mladých
literátů méně známých Dá a

že hluboké dojmy budou
mítí na jejích tvorbu určitý vliv

Veřejné mínění v Čechách

de dosud neustále klidné a dů-

stojné kulturního národa který
koná svou povinnost a očekává

příznivý vývoj událostí Politi-

cké kampuné které v poslední do-

bě byly až hnusné na dobro uti-

chly Tisk m zřetelem na mimo-

řádné poměry referuje pouze o

válce a událostech s ní souvisí-

cích V sslední době tu a tam

sc strany rakouských Němců

se různé návrhy politické o

budoucnosti Rakouska které

vzbudily polemiku u některých
českých listů Vée však nepova-
žována doposud za zralou a hod-

nou širších debat Zdá sc žc

příští doby přinesou do českého

veřejného Života mnoho poznání a

česká politika dostane jiný směr
Návštěvníci z Ameriky v Čechách

Jako každého roku tak í letos

meškalo v Čechách veliké množ-Ktv- í

českých Amerikánů z nichž

celá řada obávajíc sc nebezjwčí

cesty chce zde zůstali přes zimu

Několik transportů — výprav
KpoleČnýeh ~- vypravila z Prahy
I unku Kohemia — Nejvčtší z

nich byla na lodi Rotterdam dne

14 listopadu která čítala jih 00

osob Našim krajanům společně
s bankou šel ochotně na ruku

zdejší nový americký kousni p

Iloover a p vicekonsul John Mou-ch-

rovněž i vyslanec z Vídně v

Perlina Dostali přímé vozy z

Prahy až na hraníce a odtud až do

Rotterdamu Snad ibmtauou se

šťastně až do Ameriky
Americké příspěvky do Čech

Českými novinami proklouzla
zprávu že v Americe mezi Čechy
sebráno bylo asi $20000 na různé

podpory v Čechách Peněz těch-

to bude zde jistě potřeba a budou

s velikým díkem přijaty Jedná
se nyní o to aby posloužily svému

účelu co nejvíce Při rozdělení

musí býlí pamatováno na ty nej-chud- ší

a skutečné oběti války
Rovněž bylo by nutno vzpome-

nout! na novou důležitou instituci
českou Osvětový Svaz který v

Čechách i za války horečně pra-

cuje a bude míli lví podíl na osla-

vách Husových Je však dowud

bez větších hmotných prostředků
Pro české vzdělání učinil již mno-

ho!

HUSŮV POMNÍK NA STARO-

MĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

Praha 22 listopadu Tento tý-de- n

dokončena byla stavba ikmii-nik- u

husitského hnutí na Staro-

městském ifáměstl v Praze bude

to viditelný památník smýšlení
českého lidu v době pětistého vý-

ročí upálení Mistrova Kdyby ne-

bylo války vstupovali bychom
tím oficielně do nálady oslav f(M-let- é

památky husitského hnuti

Husitské hnuti bylo časově první
revolucí novověké pvropy úvodem

k náboženské revoluci německé k

politické anglické a velké revolu-

ci francouzské bylo setřesením

středověkého náboženského des-

pot ismu bojem za svobodu svědo-

mí i jaký div že tento boj malého

národa českého s přemoct Římu

a s katolickou K v ropou za ideální

statky duševní zuucchal hluboké

stopy ve vědomi potomků Ani o

bráceni národu husitského po vál-

ce třicetileté od doxorciil jesui-tišin-

nu víru katolickou nebylo
s to vv tlačiti vJtpoinlnky na hu-

sitské hnuti s mysli českého lidu

Jukinile v roce immačtyřicátém
vmiikl svobodný český tisk člán-

ky Havlíčkovy očisťovaly Husa

a českou od nánosu ka

loliekého dějepisech t Palacký Vq

svých "Dějinách" hnuli husitské-m- u

pmUwl literární pomník Hro

iík svým ohramu "Hus před koti

etbiii kostnickým" saehytil ili"t

vitu umllřským ve skvělých bar-váe- h

soud katolnkťho světa nud

opravenu li vola Jiráwk případ
Husův a historickou věrnosti u

vedl nu jeviíti divadla Al Mátl

ky tUvtUkovývh novin mluvily

ju k aoučajudkům dil PaUeké

ha iirukým vrutvaut lidu j in n4

m a obr Husův j uavrrný
tsťdct stul prlké rs dolce w
řvjnosii takřka
drobná řvrslukwi tr působí tak

silní Tvprvw díla Habmnova bu

a hulky ustoupily uniformitě cen

Horovaných právj v myslích lidu
strannick víAié ustupují jednot-
nému vědomí žo vítězství Némc
cka a Hakouskem spojeného na

nedohlednou dobu vrhlo by nás

zpět národně politicky a hosjo-oářsk- y

Nešťastným činem 25

července rakouská vláda sama

zbavila - cenné opory ěenkého

oporf uriísmii Jestlížu jcítí sem

la in některá ta městská rada uči-

ní nějaký ten loyalně rakouský

projev pod nátlakem místodrži-

telství neb dokonce pod hrozbou

rozpuštění jestliže ještě v klcrí-kální-

Jllasu Národa neb někdy
i v "Union" nějaký pokoutný
politik neb námezdník napíše člá-

nek o české věrnosti lid ve svém

jádru jest jednoho mínění bez

rozdílu stran Ještě před několi-

ku měsíci Hociální demokrati uko-

lébávali se snem jednotného Ra-

kouska jež dle bláhových jejich
illusí pomocí německého dělní-etv- a

proměněno býlí mělo ve

spravedlivý mnohonárodní
stát a ještě nedávno

mnozí iriladočeši n přesvědčením
ly se byli přeli o nutnost zacho-

vání Rakousku a o dobývání mo-

cí positivní ministerskou politi-

kou dnes všichni bez rozdílu cítí

a vidí jak směšné bylo by dnes
se takovými sny a za-

chraňovali snad tonoucí Rakou-

sko

J ti nejiníriiější vzpomínají na

hiluekého slova Myli jsme před
hakouskem u budeme po něm

si ž pravdu měl Rie-Ke- r

když v roce řekl na čc

ském Hiiěmii: "Až jednou Slova-

né Rakouska nebudou chtít i ani

hA in pán bůh ho nezachrání!"
Ne že by byli Slované a čícsi

Rakouska kdysi nechtěli Jistě

aspoň někteří z nich upřímně si

přáli jeho zachování a skoro vši-

chni až do nedávná alespoň s ním

počítali Doufali že přec jen

vzM)mcnou si vídeňské vlády na

prorocká slovu Palackého že Ra-

kousko existovat! může jen
bu-de--

spravedlivé ke Slovanům A

i ti kteří byli pesimističtější ne-

věřili žc Rakousko odhodlalo by

se tak náhle u tuk snadno spouta-

li svůj osud s Německem dáli se

v služby německého ideálu a po-

st uviti své slovanské vojáky do

fronty proti Kusku a Srbsku uby

nu straně dědiců iSismarcka po-

máhali vybojovati veliký zápas

Slovanstva s (Jermánstveiu Je-

ště když loni llcthmaim HolIweK

v říšském sněmu německém pro-

nesl poprvé mínění že k tomu bo-

ji dojde mnozí nevěřili v dechách

v toto proroctví

Vystřízlivění těchto optimistů

bylo kruté Áh kruté budu též

zklamáni těch kteří podceňovali
sílu našeho slovanského cítění

Naši vojáci uposlechli většinou

prvního mobilisučuíbo rozkuzu z

vulné části též proto že nevěřili

ve válku Sli i nu bojiště a ~~

konali svou povinnost ale poviu-uo- st

slovuuskou Mohl snad ně-

kdo od nich chtít i aby s nudše-i- i

i ut se bili proti Srbům které jo-š- lé

inésiii před vypuknutím vál-

ky s nadšením vítali na sokolském

sjezdu v Urně které objímali na

hczupoiueuutclliém sjezdu VJ2 V

Praze a nud jejichž vítězstvími

jásuli l!Jia? Mohli a a nudíc-iíi- u

biti proti Rusům kteří ujali

ke tohoto srbského národu kteří

se smiíití a Poláky a

první kroky u cestě od

státu k velké
slovanské lUiT t i soud

MiěU jun ibsluti nuiUeld Vípo-idiik-
a

nu německou brutulitu

kletá tak klasicky projevila se

právé rok před podáním ultimata

Si tku ruAiilm i iuké auluua-u-

V lVekách ''li červenců V)i
Měli snad biti s a nadšením

pru německou kulturu pro tu

i srbarskoo kulturu která otvírá

la Vídni íkoly pru Hrstku AI

ů a Turků a latiraU i h

braných haléřů vjsUvé-i- é

íkoly jůl milionu
km?ú%A pra-eujUtt-

tVvků vbhiUkýeht h
tu kulturu kt'r4 i4 jedmé ud

íklui 'iudiidtoové
In % v sHt HttHittuho n4roU nu-t4v-

pdll Mnpv ia bUvy

Uidtntů uiitUfujtf črib UÚ V

uirt nvm ůiend di ikUWů

priutd4vjkít'h s baráků foM

)( VkA itálmdtky ia křbitaueh

Vvbaujt íkí dělníky 14 dl4
lu v)k4u éký jayk ůrtdů

)m4U i bhi írkí
tvíul sUU rMitfUťhui bfvMuuy a

velikých historických událostí V

srdcích lidu rodí w nejvyšší hod-

nota lidské civilisace svoboda

Každý tuší že to co po víky by-

lo skryto v nejintimnějších tou-

hách a vzpomínkách českého ná-tod- a

a nejlejaííeh jeho lidí iiiuhí

vypučetí — dnes aneb snad již

nikdy — v nádherný květ noví-h- o

života vzrostlý z půdy krví

ulité rauHÍ ztělesnití wj v jásavý

celým avétem slyšitelný výkřik

ryzího hrdého svobodného lid-

ství jež naší historií nám bylo
odkázáno dědictvím
Drazí krajané zaoceánští I Ví-

me že i Vy pracujete pro věc vó

rodné zemi že nikdy inad i naší
drahou vlastí nepojila Vás vřelej
ii pouta lásky naděje a oddano-

sti Vytrvejte pracujte ze všech

svých sil s vítězstvím své vlasti

i vy zvítězíte — Ukažte světu žo

KaHluhujemfi svobody že dovede-

me ji vykoupiti láskou prací i

bojem A neztrácejte víru ve svou

vlast a její národ Nedejto ho

tím klidem o něm Vám

vypravují nepřátelské listy Je

to spíše klid před bouří klid na-

padeného Bpoutaného a silného

bojovníka který nabírá dechu

napíná avaly odměřuje rány
Nechci anad rozmnožovat fan-tastic-

zprávy o krvavých
vrK)uráeh na ulicích pražských
nebudu potvrzovati zprávy o [o-tocí-

krve prolitých bezbranným
lidem ani o troskách naší hrad-

čanské kathedrály musea divu-dl- a

a historických památek --—

Zprávy ty nebyly správné zrov-

na tak jako zprávy o zastřelení

Klofáěe Kramáře Masaryka a ji-

ných ale na omluvu listů které

zprávy ty uveřejnily nutno uvé

st i že nebyly to jen tendenční

výmysly jež byly by vyrobeny za

redakčními stoly Pověsti ty

vznikly v samém českém lidu na

českém a moravském venkově V

prvních dnech mobilisace kdy

všechny noviny zely velikou

prázdnotou konfisk sloupců a

strun kdy přerušenu byla téměř

všechna doprava a kdy venkov

hluboce rozechvěný odkázán byl

jen na "zprávy" které jMnlávaly

mu žluté a černé mobilisačul y

u úřední výzvy vytvořilo

e přirozené nejvhothiějsl pro-stře-

pro vznik řantastiekýuh

pověstí látá stověžatá Praha

lyla jediným cílem a předmětem
aiyslťia-- k obuv a naději našeho

lidu Zkomolené a nejasné zprá-

vy o pražských demonstracích a

t satykáni změnily so bro vo

vruiU'iu mysli lidu v krvavé

vijMjry a boje proslet hlu se lo

vftdeuvé jHdittťkveh stran ztnio

U s Prahy tul skuteěni bylu téi

pravd i a a Uh bry vnikly jk

ěH i jvjieh ittstKUní které do

Maly so du eidhu tUku

Tdy dostsl ladné krvavé pou-

liční řvvtdty ladné Urvnuditě

poravuv4id HMlaueů a pulUiků

(Hut lidí krajtiukýeU rvdak-tor- ů

atdAtoů rotýrh občanů

jet kiew v Il4(t (duoiid i Klu

tié) ale d41v luthiiiU dtwtut

UU jiti
V tUUiw píUl ptavl i oJf

lojáM Mjvy v Pt My
kruhy Udulmi p

kračuj i

PfHravujo a hoil m ¥ ylU--

tVsUhti Udtt jednota eltid a U
l# N4ml jvt a jedua v 4+

Mčik UWlt Irojloha-tt- y

%ajit tutt ttui Irpil budou

itt I imumí l(uk XÍUawI

kt n tuk a nlrka unutf

hmm( j-- přvka4
km klj ftll4 HUhUlMmu sUa#

v tt} )4nvM §vK ul4 V

i a%u4ťk iíHaioI j4U HJmiky

i

nisofilové" A opravdu zdá se

žc vládu je si vědoma situace a

bojí se okamžiku kdy ten tlume-

ný cit rodících se svobodných
("'ech najde vyjádření v neodola-

telném rozmachu ke všemu odho-

dlaného scdiiiimilionového náro-

da který ví že v nejvážnějších
chvílích historie nelze opatrnicky
[dcočítávati risiko boje a nelze

prodávat! za čočovíci zbabělého
chvilkového klidu poctivé české
otevřené slovo a poctivý osvo-

bozující čin

Taková e v Praze nálada A

šicími v ('echách vědí že nikdo

již ji nezvrátí nepřemění
'A hořejšího článku vynechali

jsou pouze odstavec o oněch ob-

jednaných demonstrací v I 'ra-

ze a pak úvod (' A T K čili

jinými slovy prodáváme jak
jsnic koupili Jest však k nepo-

chopení že náš chicagský krajan
Kohdan americký občan mohl

být i zatčen procesován a poslán
na rok na pevnost pro slova 'Ne-

střílejte na Srby v podnapilimti

pronesená — když v Praze zcela

beztrestně voláno bylo na vojá-

ky aby nestříleli na Kusy že

by byli bídáei a zbabělci a aby se

vzdali při první příležitosti a vo-

jáci odpovídají že už pro to

vzdání se mují bílé šátky připra-

veny! A také došly do Ameriky
důvěrné dopisy psuné mimo hni-nic- e

Rakouska tak že unikly cen-suř- e

a v těch situace v Praze a v

( echách líčenu jest rozdílně To-

lik však jest jisto že v Rakousku
e všech třídách obyvatelstva
vzmáhá se mocný odpor proti vál

ce a není vyloučeno že vláda do-

nucenu bude k uziivícní mivu bez

hledu nu Německo

POVODNÍ dopis z prahy
Od svhUtniho dopisovatele Koř-

te p Kanoeláie Svam Česko

Amerických Žurnalistů

Husovy oslavy v roce 1315

Nastalými událostmi válečnými
ltvla otáka Husových sIuviiomIÍ

pimunuta dii ptusadí Nicméně iivý
fftjcm celého híiimU pro tuto o

Javu sůntává a růué koiHMce

jU "Osvětový Kvas" l tVská
1'niversita určitě a uf dosud počí-

tají ptipravy budou íak ávi-Mi- l

od Vývoj vievh udAhwdl Ita

bojištích hojíutiiu prseujo se

pilně na Ktarouiětkéut náměatt
o dohotoveni lučiva poiouiku
m thh Ladislava Sutouua
iVuiidk v tmihíťh dtrtVM''ft j% jíl
léiařř hotov yÁjem 4lrihUr
steV UHHt4lt j tiyiil jedině k val

v t tefV ptl II ( lllidliO jHioiUti

h Vyhoní ěrikéKit lidu m Husovi
livekabt by pndibaibiti Hýla
bv opravdu lkoU viech v4inýrk
piiprav kter k tomu ůvMi byly

jíl pfvd v4tkHi Hnlidkttutyt

Dr V Auy"ž
lókař n ranhojič
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