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poň tak dalece Žo stálý proud
lidu mohl procházeli skrze budo-

vu ale jen tak že jedněmi dveřmi
sn Slo do vnitř a druhými ven
Mezi návštěvníky panovala še

obecná npvoh? na Spatné zařízení
neboť nebylo vykonáno nic pro
udržení pořádku pro takový nával

Jidu tak že panstvo které mělo

vstupenky na sedadla do síně za-

sedací se tam dostali nemohlo
Vznešená společnost jak americká
£ak francouzská chtěla se tam blý-

skat! svými nádhernými obleky a

šperky zatím ale se tam pro Četný
lid ani nedostala Také nebylo
ani dostatečně postaráno o občer-

stvení pro četné obecenstvo což

jest jeli iý případ na výstavě ne-

boť všude se nabní občerstvení
vsVbo druhu více než jest vyža -

věsti o příštím řiditeli nebo řidite-líc- h

Národního divadla jsoj zatím

pouhými domněnkami jelikož
rozhodnutí o těchto záležitostech

se stane až později a za vlivu

zemského výboru Rozhodnutí

zemského výboru uvítáno "bude

zajisté s nelíčeným uspokojením

nejen v kruzích divadelních ný-

brž i v Českém obecenstvu jež
dávno toužilo po nezbytných

pronikavých reformách ve správě
tohoto našeho předního umělecké-

ho ústavu Jíme přesvědčeni žo

nová správa Národního divadla

ovládána jest nejlopŠími snahami

směřujícími ku povznesení "české-

ho umíní dramatického i hudeb-

ního Osvědčí li i praktickým

energickým a nestranným-provádění-

svého programu spúsobi- -
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se ebovati jenom Němec Slovan

by tohle neudělal

PoslRataj: Nevzdělanec'

Po bouři schůze odročena Slo-

vo padlo a působilo "Napravte
křivdu!" volali Češi "nikdy!"
odpověděli Němci A Češi dali

vládě lhůtu do 5 květnaleČ vláda

ani — neodpověděla Nuže více

světla není potřebí a věrně dle

slov dra Herolda a dle našich

předpovědí připravit! se sluší v

boj

Řihkil rada sejde se 8 kvítna-Začn-

a skončí obstrukcí a proto
k ní upřeny jsou oči víech Jaká
bude obstrukec kým a kterak ve-

dena? Že i vláda se chystá jak
může k obraiě proti české

věc velice pochopitelná
If1 ií o kftži a té nprhrť nnrlivtí
j
jen tak zhola V první řade jde

Tu trivií-l- í ?)iliiii'k z poíiíilkii a pniiolif ďtnS
ulitfc l'roti) tiiké mílo ly ?i vJdv 711 vfa proti
ni ukroMti uvliol ZriueiiUíťiil viUm: oilhlťilky míli
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HamlDurger -:- - Tropfen n n

Americký pavilon však dosud se

honosí svojí prázdnotou Budova

jest sice dohotovena ale nábytek
v ní schází Jen holé zdi trochu

praportčky okrášlené zejí na

pro něž tu není ani

sedadel

Kdežto americký pavilon byi
odevzdán výstavě 12 května byla
15 odevzdána veřejností americká

strojovna ve Vincennes Je to

jen jakýsi přívěsek' výstavní kdež

jest umístěno z oboru strojnictví
vše co již na výstavě místa naléz-t- i

nemohlo V úterý 15 května

odpoledne u přítomnosti vyslance
Spojených Států komisaře Pecka
a výstavních říditelů byly po prve
stroje americké spuštěny za vše-

obecného pískotu parních plšťal a

výstava tato odevzdána v ruce

K této slavnosti dostavil se též

četný dav Američanů s hudbou
Soušovou načež po obřadech la

společnost na parníku po
řece k německému pavilonu který
byl téhož dne odevzdán co doho-

tovený svému účelu Zde hudba
Soušová v průvodu četných Ame

ričanů uspořádala Němcům před j

Tři vřci tři záležitosti dnes

poutají zraky české Uvedli jsme

je výše a promluvíme o nich

Sn'm král Českého -r- ozejde se v

sobotu 5 kvátna Pravda kterou

j~me o nSm napřed napsali že

nevykoná mnoho se splnila sice

ale proto pfeco jedau zásluhu tato

korporace 111 á: pochovala všecko

smiřování nadobro Nevyřídil se

tu rozpočet a s ním souvisící úpra-

vu nírnrlnliosnndářské a linravv

platů se úplně ani je-

diná důležitější předloha ale spa-sobil-

se jasno a to má velikou

cenu Na jedné stranč podán
důkaz jak to NČSaici se smírem

smýšlí a na druhé straně doznala

vláda barvu A rozhrnutí karet

spůsobila debata o návrhu Pacá-

kovi na zavedení rovnoprávnosti

jazykové V této řečnické šarvátce

Němci doznali že rovnoprávnosti
vůbec nechtí ale íp chtí panovati
a vláda ohlášením svého návrhu

jazykového v němž hoví se zcela

požadavkům Němců ukázala že

vládne v levo! Tíra rozhodnuto
mezi Koerberem a českými poslan-
ci nadobro Svčdčí o tom okol-

nost že ač je ohlásil Koerber

nové smiřovačky už se ani neopo-
vážil svolat Neidúležitější den

ve snčmovni pražské byl ve čtvr-

tek 26 dubna když to prasklo

Byla to bouře jakých málo a kde

poslanci i galerie válčili Bouře

lomoz hněv všude Největší po
řeči Heroldově který koncil:

"Na nás dne 17 října minulého

roku spáchána byla křivda hrozná

křivda Žádali jsme za její odči-

nění žádali jsme aby nám za ni

dána byla satisfakce Do 5 pří-

štího měsíce vyčkáme Nedostane-l- i

se nám jí do té lhůty — zvolal
hla3em mocným — potom věřte

nám satisfakci tu zjednáme si

sami" A jako příval bouře zabu-rác-

domem potlesk českých
- E"~~nstp!něíié do posledního

místečka galerie Byl to okamžik

úchvatný
Řeč Heroldova byla vlastně sa-

ma bouří jež vyčistila rázem český
vzduch a zdálo se nám jako by

nepřátelům hřměl do duší česky

genius když dr Herold volal:
" "Nikdo tolik ústrkft jtolik běd
tolik pronásledování nezkusil za

svou poctivou práci za oběti a

za věrnost jako my však i

sebeobětování má své

meze"— u člo 'tku bylo při
řeči té jako by kouzelným slovem

vedená riika uyolnilastísněná prsa j
a sedřené útroby a jako by z nich
na Venek provalil schíMi hi?ěv

všecka hoikost po léta nahroma-

děná (
Bylo to slovo uvolnění a bylo

to slovo — tak doufáme — nové
Jí U - Í11 1
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dalšímď~zápasu za právo
Poslední slova-řeěníkúv- á byla

také téměř přehlušena burácející

pochvalou 2 poil?kera který ozval

se jak ž řad českého poslanectva
tak i s galerie Projev galerie
která doposud chovala se zcela

klidně německé poslance nad mí-

ru GGpenil íako uštknuti

vyskakovali se euaucí a ivě gč--

!:„ ut_r:
ukazsj nahoru a křičíce: Gale- -

Zvláště: komická'

budovou jejich zastaveníčko coŽkdežto prof_ Trowbrídgeovi sepo- -

Jl?l mwíiutz t tiaLaiu mtiijr tívji
jen skutečný prospěch domácímu

umění i českým umělcům kteříž

zajisté rádi a svědomitě konati

budou své povinnosti v ústavu

kje sice disciplina musí býlí do-

movem kde však všichni činitelé

ovládáni jiouce jen snahami umě-

leckými spokojeně pracovati bu-

dou u vědomí že jejich zájmy
existenční nejsou spjaty se žád-

nou koterií aniž ovládány dočas-

ným prouděním stran poetických
V novém družstvu jsou muži vy-

zbrojení jednak praktickými zku-

šenostmi ekonomickými jednak i

odbornými vědomostmi a zkuše-

nostmi V družstvě zastoupeny
budou pak i spolek českých spi-

sovatelů "Máj" Umělecká beseda

a jiné odborné kruhy čímž jaksi

je záruka o dobré správě divadla

dána Nové družstvo nastoupí
1 červencem — Staročeši zuří

Jejich řiditel Šabrt druhdy
chef-redakt-

jich listů padl Uvidí-

me jestli na prospěch ústavu

Smíš — Do Říma je teď u nás

okřídlené heslo Vydal se tam

políbit pantofel papežův i náš

krásný arcibiskup Skrbenský
Ale valně nepochodil Vezl místo

tučného petrského halíře české

duchovní knihy a papež ho místo

díků odbyl proč prý nejsou psá-

ny latinsky Ejhle ta nešťast-

ná čeština nevoní ani Kristovu ná-

městku bez — zlatého koření!
—

1 máj ten obávaný dělni-

cký svátek minul u nás tiše klid-

ně Ráno pršelo schůze byly
slabé a tiché odpoledne pár zá-

bav pár opiček — adost — íca

Pařížská výstava

V minulém týdnu došla o pa-

řížské výstavě důležitější zpráva
jen ta Že americký pavílc-- i byl
konečně otevřen a účelu svému
odevzdán Ceremonie při tom

byly prý krátké a trvaly
jen několik minut Shromáždil se
kol budovy ohromný zástup hdu
téměř samých Američanů a ti prý

tropili takový hluk že jt-- málo

těch nejblíže řeČniště stojících
mohlo slyšeti a rozuměli řečím

zde prosloveným
Ve velké dvoraně domu ameri-

ckého bylo lidu natlačeno a celé
okolí budovw tvIo z"iu'njuío ns

Čvtnym davens

cké praporečiíy v rukou téměř

v&rrij vzduchem tří-n- é

ta!y
~

AmencKy komisar recitv
krátké řeči anglické odevzdal fran-

couzské výaiavúí koriiísi uůiii Sp
Států co vyslaVV SVelOVe

řiditel Picard no franrnny- -

jistým io rjclijií úle a se (!'ttiíí qq
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f'fKko-Sl- v lřliilclí rlj)nr Jednoty
pio Máty:

Minnesota lowa Wiscunain Nebra-ak- a

a ob5 Dakoty

Hlavní Jednota v MonÍKomerf Mlas
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tlíclutk traut bí lku bil
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Karel Havlíček i!oroský ř IV v

Minm-npol- Minu

o'lbví vé MhSw kntdou l nrdII vriifií-- ! v
inl i tli eorntír rř Wasliiiif-ln- t Odar v
So Ph!'iwda P(tr trnka 6ISS! A v taj
Jiru t tunika Oií mU tr pukl Kmll :ht

Adolt KnuUUťk U17 Wasio
A v- - S

(' V v Xové rraze Minii

otlM svi Un'don 4 nccf-l- t v' mínící
í'l(íKl Vo)(rt ťbalupHkf laj F J Soria
ní Éíttnfk VííMav Pow) pukiadník Jukub
Svoboda New Prajíno Minii

Komenský č YI v líajward
' M JnnoHota

o!!ívívé scliíix- - 1 nelili v míntrl PK'd

f ní IUix M UI'nvlUi Minn í Jot-tiv-f-

uí i)klad Jnt ira(S Oakluod limt
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MlniieMJtil
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iidWví tvé každou 1 ncdfll r inf sici v
Mrilč' 8 P g Pfyiflda Krant fioráK tu"f'm-iii- lí

J P Martinek (Mtitmk Kflr-- l Klnif-faof-

poklad Alois Híkora uwatuans Mloa

Solck Č IX t Tině City Minnoxota
odnjfví své schbie kadon druhou neděli v
mřiflol Předseda Jan storbl niwtJipílH--d-

a

T'intaí Hi?í1Vííi'íú JH) Uartoíbox ití Jífroun
Aťtnlk Jan HJd-- i Plna Cii--

Jun ftaabaír Fine City Minn
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!'?!:! Kari! Koiin lnU(nhdw!a M

l'emtnn tajmnik Knirtt Sťndi ilViiSkli-ÍUtit-

pijkiadHÍk Václav G Ployíiart

OdbýrfrchHw drahýtwtefc v mfíí- -
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rHERE KEVER WAS BUT ONI

fit
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li piaced nt the Hifhest StaníLiri!

years ago and ít Li right tbere jet
KOT HOW COEAP BUT BOW GCOĎ

KOT BOW IÍUSBY BDI HOW RELIAELE

THE OLD KrLUBLE ELDgCDGS

The Wheel tlmt hus for years the
Endurance Rerords of tbe World

The Wheel that Rurs Esitr lhan anr
other

The Wheel that is always
and Aiiead wiili ltuproveuienu
A WHEEL TO BE PROUD OP

ELDPimCK RlDERS ARE RESPFCTED

CUiREDCE RtDEBS CET SaTISFACTIOM"

GCTCATALOGUC

l0 CC WHV

National Sewing Machlse Co

BELVIOERE ILL

mrTsx

uživí iTiftí být

r-
-ii rťf Ti r:

a za

osobu] vyplývá z toho pro prů-

měrnou rodinu úspora několika set

rublů nehledě ani k tomu že po

zemi cesta jest značně kratší Lé-

kařský personál bude povinen na

cestě vésti denník z jehož údajů
bude lzesoudit na vhodnost tohoto

způsobu dc ravy

ZAJÍMAVOSTI

I Nedávno byl z Kalifornie vy-

praven na východ vlak sestávající
z 59 nákladních vozů železničních

Celý vlak ten byl naložen oranže-

mi jichž bylo 21712 beden

li V MohuČi v Německa bude

23 června t r oslavena 5ooletá

památka narození Gutenberga vy-

nálezce tiskafství Slavnost tato

bude mezinárodní při níž všichni

národové vzdělaní podíleti se bu-

dou Při slavnosti té má býti též

položen základní kámen ku mu-

seum Gutenbergovu

i Profesor Trovbridge zdoko-

nalil spůsob vyvozování paprsků

Xrays Proud elektrický jehož
se upotřebuje ku zhotovování foto

grafií jest vlnivý nepravidelný

aarno uocuui prouau stejnoměr-
ného Následkem toho jsou foto

errafif taVtn 7holnviné nresrié a
- "

jasně naznačují jak ohraničení sva-

lů tak i kostí údu íotograíovasé- -

paprsků při fctudiu anatcmickéii
daleko důležitějším než až posud

K Telefoní spojení se osvědčilo

velmi prospěšným po farmách na

západě Při objevení £e tuláka

mohou si farmáři dávali vzájemně

výstrahy jakož i jeden druhého

rychle zpravovali o vy puk nutí ne-

moci nebo ohně Tek-fou- spojení
se osvědčilo užitečným již v čet-

ných případech
I Nový požární automat zkou-

šen byl v některých západních
městech TakmHe v' blízkosti pří- -

I
— --

plota zvýšena na slupeií neobyčejj

cý Spustí pfístroj íonegraf který

jest umístěa u tobrfo-s- u a tím se

dává poplatné znamení rta různá

místx tak dlouho pokud někdo
k fonografj nepřijde a jej neza-

staví

I liž i ha cidění obuví byl stroj

vynalezen Jest jta třeba vsu-nou- tí

obutou nohu do přístroje
1 r t A ř m

Uln _- - ~ -- 7 — —r j
druhého oddělení kde sc obuv
natř- - z vylíšííj co zzíívíí v prvním
oáúí°txí sq drubý střevíc od bláta

očisťuje V':--

I Znarrcrilý anu-rick- hvězdář
cítil jižrpo"~t 2 lei řtblestí v"nože"'

u

tdlu John líopkinsovi v I53ltiti?o-r- e

kdež lékaři konečně seznali že

Bylo rou té&no le "biide" nutno

podniknout! k tomu úílu operaci
která bude velice bolestnou a po-něv-

byla před tím jen jednou

provedena že raá rá? více méně

pokusný Pacient se však ihned

podvolil opersci té a odmítnul

veškeré uspávači prostředky aby
mohl na vše též pohlíŽeti Noha

mu byla tedy rozřízouta nerv ne-

mocný nálein a pacient sám na-

řídil jeho vyříznutí Stalo se tak

rána se v 10 dnech zahojila a uče-

nec ten jest již tak daleca zdráv

že může konati malé procházk}'

IřTejlepšl 2:3 vóecH!
Pí pí liáte let Mra W!n!ov'

Syrut) n!k'iíl iUIi JI h !iik v itoW
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buipni xub itiuíicira a:tK#iot Jttll 00
tai-- i Un4 trta lifi" "Mm Wifnlow

í~xitliinj Sirup" nro4ítjř ňonívttJU-- i uky
fiiB ji'4t rxiiialn:il-lu- í tlvi
truiríiiiB dílku iliiiwl HiuMphořte naii

ninikf Vylirfi prAjfia irulnl) íaluilf-- k

nřwra ttW kulíku unikne Itoní imirni
fiuil tUi rwlémn íiinijf "Mrt
tt iiislow Stiilni Cyrup " pro ilitkř loutkí
dUrn)' írt phr4ii

inině t nřjMaMlch nrjli-pí- i h
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Předplaťte si Hospodáře na rok

Nejlepli český bospodářiký list

jí o to aby čeké poslance osamo-

tila Aby cd Čechů odvrátila po-

slance jihoslovanské vláda mává
nad hlavou investiční předlohou
ve které pro' jižní krajiny slibují
se různé dopravní výhody Zmar

předlohy obstrukcí znamenal by i

zmar výhod o něž stojí Jihoslcva- -

né a nemohou proto v obstrukcí

proti předloze jiti s Čechy Sociál-

ní demokraty vláda láká předlo-
hou o ohodinné době pracovní v

dolech Na ní se mají poslanci
sbciálně-demokratič- tí chytiti a pří

pádné obstrukce se nesúčastniti
ač docela není jisto že tak úprava
pracovní doby stane se skutkem

naopak dá se Čekati že příslušná
předloha bude pohřbena v panské
sněmovně kde zasedá několik

mocných uhlobaronů kteří svou

nepovoluost v této otázce dali už

několikráte rozhodně na jevo Ale
i v Češích hledí vláda spůsobit
náladu proti obstrukci Nacpala
totiž do investičních položek o

něž bude sveden hlavní obstrukční
boj tolik příznivých pro Čechy
věcí zvláště pro Prahu že dnes i

mírní Čechové jsou proti obstruk-

cí Jak pochodí vláda se svými
námluvami zde i Onde není ještě

tedy jisto ale zdá se že se jí pro
začátek část úmyslu zdaří a že če-

ští poslanci zůstanou sami v ob-

strukcí Strany bývalé pravice s

nimi nepůjdou To řekli uZ Po-

láci Ku taAxf nrn nía n(Í7— ~" — '— ———~J j r-- ~

kou troufají-l- i si poslanci čeští

aasi bez cizí pomoci prováděli
obstrukci účinnou obstrukci účel-

nou aby totiž českému národu
dostala 52 satisfakce za jazyková
nařízení a nepoškodí-l- i obstrukcí
více než prospějí Ozvaly se v

české veřejnosti hlasy varovné
Radikálové ]e zakřikli Ale i sám
dr Herold řekl tyto dny: 'Chce-l- i

se aby se naše poselstvo posta-
vilo naprosto nepřátelsky proti
nynějšímu systému musí se také
věděli Že postup ten vyžadovat!
bude obětí '

~

Jaká tedy bude" obstrukce'
Nevíme Víme ale že bude Čel-

ný český poslanec nám řekl: "Poj-

edeme do Vídně ale za týden
budeme doma''

Napjetí v Čechách je velkč
Tu kyne ok3!T?ži'ý úspěch —— onde
velí důstojnost národní Kéž roz- -

i vic tuKuitvo irur tlivuiud —

Zemský výbtr měi včera schůzi

za předsednictví nejvysíí&o rnsr-- j
saiKa jirmo Kmz jodkovicc v

níž se jednalo o cíertách které

podalo družstvo dosavadní "druž

stvo š drem Kluraparem v čele a

N_ --
j

?ňnri- - p Scbnirrhprn na převzetí

správy Národního divadla Zpra- -

vodajem byl intenaaar isaroanino
divadla posanec Gr rieroia ste

rý podal dva nívisrp první - aby

stávající družstvo se spojilo s

mulo spojenému drcžstvu aby
vedení Národního divadla bylo
zadáno druhý návrh pak zněl

aby řízení Národního divadla bylo
zadáno sdružení s p drem Kltim-pare-

v čele Návrh první nebyl
dostatečně podporován Návrh

druhý byl přijat & hlasy a hlaso

vaii pro něj Mladočeši: PP- - Adá-

mek dr Herold dr Škarda a

dr Gřégr a Němci: pp dr We-runsk- ý

a dr Urban proti návr-

hu hlasovali zástupci českého

konservativního velkostatku: pp

Vojt hrabě Schoenborn a pref
dr J Pražák Debata byla velí

ce pohnuta a zasáhl do ní také

nejvyŠší zemský maršálek V

ofertě družstva s p drem Klum-pare- m

bylo obsaženo mimo jiné

prohlášení že sdružení toto bylo

by ochotno přibrati do nového

správního výboru i některé členy
obou družstev ostatních Druž-

stvo p dra Klumpara má po ruce

upsaný provozovací kapitál 140
tisíc korun na něž složeno jest
106 tisíc korun Závazky pové-h- o

družstva k divadlu vejdou v

platnost počátkem července-- Po- -

bylo od německých uřaaníku s

velikým vděkem přijato Před ně
americká hu

ba hrála až uozdč do noci lid

americký s německým pak se tu
bavil a přátelil Taio

pozornost Američanů Němcům ve-

lice lichotila

Stěhování na Sibiř a dráha

Z Tomska se oznamuje: Úřad
! - 1 V V!f r~r-- -

Vyaicnuvaicccv Aatujroii iuws tja

jaře vyslali velký transport vystě-hovaic- ú

do východní Sibiře Pod

jeho dozorem bude dopraveno
3000 osob dráhou ze stanice Ko-not-

v gubernii černigovské do

Střetenska a odtud po řekách Sil-c- c

a Aiiiuiu úw ciiítlittiOvska do-

pisovatel "Ruských Vědomostí''

připomíná k tomu: 'Dokohčaní

stavby trati zabajkalské al k Amu-r- u

padlo právě do dobykdy státní

pozemky jíš měly býti rozděleny
vystěhovalcům v západní a střední
Sibiři byly rozdány a hlavní proud
vvstěhovalcú počal se ubírat na

daleký Východ" Přestěhování těch

3000 osob bude patrné mm vý

l&uaui ivauju „wvwv
lr - tX i

dopravu velkého množství lidí na

beze zlski na
K

sportu bude celé to množství roz- -

"" — r

Mlfarň a ranhťíitrkv nri CQÍXiZ- -

každý vlak bude rríti nemocniční

vůz Až k Baikaiskému íezeru

budou" vystěhovale! stravováni na

vystíiiovakckýcb stanicích stra-vovna-

podle dráhy V oblasti
é bude připojen ke vla-

ku zvláštní kuchyňský vagon Ze

Strětenska bude se pokračovat!
v cestě na bárkách zvláště k tomu

zřízených a sice spojí se k jedáé

plavbě vždy pasažéři dvou vlaků

tedy 1000 eseb Bárky budou

opatřeny pryčnami ké spaní ku-

chyněmi a malými lazarety Kromě

toho budou ve Strětensku připra-

veny potraviay v množství dosta-

tečném takže vysť-hovalců- m ne-

bude scházeli zdravá teplá strava
Cestovné počítá se podle obvyklé

sazby pro vystěhovale (čtvrtina
jízdné ccay ve 3 třídě děti do 10

roků zdarma) což Činí do Strě-teosk- a

méně než 10 rublů ze

Stritenska do Chabarovská platí
dorostlí 12 rublů děti od 2 do 12

let 5 rublů děti méně než dvoule-

té nic Doprava koně stojí 6 rub
vozu 5 rub 3 pudy zavazadel

bezplatně za každý dalšf pud po
15 kopejkách Srovnáme-l- í tyto
poplatky s tím co stojí dosavadní

doprava po moli na parnících do- -

sku oduověděLPíi té na šest skupin po 500
budou že Sý--

ziaiy paniiiai pcaíi uu iitiiv-uLKcu- i

i!- - ~ - :_í-- a Mt
v ai uuuvtx ytj y

▼ r naivu uiui j
-

přítomných Američanů
i

moaie která prý trvala jen asi 15

neb 20 minut po níž pak sputtii
hudební sbor Sousův mimo bu-

dovu se nalézající hlučný pochod
slavnostní Na to následovalo u

Amerikánů obvyklé podávání ru-

kou jemuž se ale francouzští

úřadníci brzy vyhnuli opustivše

pavilon americký zanechavše tu

Amerikány samá
Venku na "ulici národů'! jak

se totiž nzzýví Část výstavy
cizími pavilony nastal ta-

kový nával že pasáž byla po

dlouhou dobu úploě zastavena

Soušová hudební kapela hrála

americké národní písně k Čemuž

tisícové zde shromáždění neustále

jásali což ovšem přivábilo lid z

celého výstaviště tak že tu vůkol

nebylo nikde ani hnutí Američtí

uniformovaní strážcové pořádku

bylí odstrčeni a zmačkáni v ostat-

ní záitup tak £e jim musela přiji-

tí francouzská policie na pomoc

aby se možné nějaké katastrofě

předešlo
Teprve ku 4 hodině odpolední

se zástup kol amerického pavilonu
rozesel a v budově se nvolnilo as- -

postava hlasivky a rucavyčouhlé-h- o

německého radikálního "lidov-

ce" Steina tužily se jak náleží
' S české strany v oupuvSci burá-

cí nová a nová salva potlesku

Maršálek galerii vyklidit nedal

riuiu JUUi trvá uaxiiincun1
křičí dupou
Posí Wolf: Mchli jsme se po-

starat! by se vám ve Vídní splati-
lo stejnou mincí pak byste viděli

a rozčilili byste se Mohli bychom
to provésti velmi snadno Stojí
nás to jenom několik řádek Po

takovém jednání nemůžeme pozvá-

ní k soirée maršálka

ovšem vyhověli

Posl Kutschc-r-: Budeme galerií

ještě vyhozeni

Posl Wolf: Jsem zvědav kdo

z německých poslanců se tak dale-

ce sníží a půjde k maršálkově ho-

stině Uvidíme jsou-i- í mezi Něm-

ci tací lokajové
Posl- - Wolf uchopil v okamžiku

tomto pozvání ku scirée a nejvyš-Síb- o

maršálka a zvolal: "Tak zde

jc vaše pozvánka Jasnosti!

Velký hluk mezi českými po
slanci a hlasy: Fuj! fuj!
Posl Stein: Nerozčilujte se pro

to nýbrž pro drzost galerie
Potí Efeznovský: Tak mílie


