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libuatl vak Jizykem pětiny oby ta
telatva f IťtMkřlio jaxykem národ i

jel na svých neae líhu

poatavení říie jejíl Ví-de- ň

jest hlavním mstern česky
mluvili ! iiemí Do Vídně maji

přístup jen naSe peníze ne ale ná

jazyk A což kdyby s v I'raze na

totél postavili stanoviako V té

1'raze kde Nř-mcft- sotva 15 procent
a kde nyní mnohý vsedni den dávaji
se neméně než tři v neděli a ve svá-

tek dokonce pět německých před-

stavení Den před demonstrací v

josefovském divadle měl říšský po-

slanec dr Grosa co delegát generál-
ního schulvereinského štábu řeč v

místním odboru téhož spolku na

Vídefice v níž o rázu Vídně vyslo-

vil se následovně: "Vídefiáci ve své

známé netečnosti nemají potuchy o

nebezpečí jež jim hrozí počeštěním
Již nyní pozorovat! lze totéž co dělo

se v tak mnohém dříve něm mentě

jež proběhem doby zúplna propadlo
Čechismu Stav dělnický a řeme-

slný zastoupen je ve Vídni téměř

výhradně Čechy a také mezi malými

obchodníky a živnostníky jest počet
Čecha veliký Svou ékolu mají Če-

chové ve Vídni také již a nyní ozý-

vá se ceétina ve Vídni již i z jeviště
a nebudou li se míli Němci na pozo
ru tu snad za nedlouho budou pro
národnost svou ztraceni" Co by se

stalo Čechiím kdybychom v Praze

odpláceli stejným zpasobem "kte-

rýmž nyní Vindobona holduje české
muse" kdyby kazili Němcflm v

jetfch divadle jež požívá o 5000 z'
vělší subvence než divadlo české
německá představení?

Zasedací sin městské rady v Pra-

ze byla opět svědkem bouřlivého

výstupu jaký vyvolala interpelace

mladočeských radních týkající se

návštěvy starosty Dr ňolco u mfsto-driitel- e

a přítomnost jeho při přá-

telském dýchánku místodržitelem

pořádaném Jak známo přijala
městská rada resoluci odsuzující

jednání místodržitelovo a nyní hlav

ní representant její koná u Jeho

Excelence pokornou visitu Mlado-češ- i

povodně Žádali za projevení
nesouhlasu s jednáním starosty Dra
Šolce pozděii však museli se spoko-

jili pouhým konstatováním věci té v

protokolu
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jeji I plito Otáika stálo

právní není pAnfim i modré krve

aktuální obrana národní jeat jim

teprv proti myali Treatuho-lnýr-a

Výatře'níkem jeat % očích Jejich
každý takový horlivý Č h bráníc!

svého lidu (roti útiaku a křivdě ně

mecké přepjatýml Zilajl se jím býtl

city a snahy národní krotili by
chtěli zastance národa dále jako je
krotili po dvanáct let ve spoleěném
klubu na rajchsrátfi za éry staro
české Avšak af si dají pánové

pozor aby nepřišli pozdó ku pozná-

ní jak pošetile podceňovali ěeský
národ a jak nesmyslně přeceňovali
sami aebel Český lid až dokázal

že když to poměry velí beze šlechty
rodové netoliko obstojí nýbrž bez ní
a proti ní a to jest život svftj poli-

tický a duševní obhájiti a rozvíjeli
Toho důkazem jsou každodenní tá-

bory lidu kde vyslovuje se důvěra

mladočeským poslancům a odsazuje
se jednání šlechty Ano i sami vel

kostatkářští voličové přijali resoluci
v niž žádají své zástupce aby připo-

jili se ku straně lidové ku společné
obraně ohrožené vlasti Avšak tito

nalézají se ve vleku Němčil a vlády
a jsou hluši oproti volání národa

Jest na čase aby jim národ zahřměl

do uší jinou píen I

Frantihk Ondříček na slovo vza-

tý umělec a slavný houslista jehož
jméno známo je dnes po celé Evropě
jakožto jméno virtuosa prvního rázu

podnikl v poslední době uměleckou

pout? Itálii a mešká právě v Parmě
kdež čarovnou kouzelnostf svého

smyčce dobývá si novou spoustu
vavřínů uznání a obdivu umělecké-

ho světa Ondříček vyvolal parm-ský-
m

konoertem svým seasací tak
velikou že syn největšího posud
mistra houslí Achile Paganini na
znamení úžasu jejž vzbudila v něm

velkolepost Ondříčkova umění po-

zval krajana našeho k sobě a při té

příležitosti ukázal mu balsamovanou

mrtvolu svého otce v kovové r&kvi

pod Bkleněným víkem spočívající
Je to vyznamenání veliké jehož po-

sud nikomu se nedostalo tak že

všecky listy vlašské a po nich sko-

rém všecky evropské o něm se roze-piř-uji

o tom pak jakým dojmem
na Ondříčka samého působilo svěd-

čí vlastni slastní slova jeho dopisu

jež o věci té do Prahy zaslal: "Ne-moh- u

vypsati" píše "jak posvátnou
hrůzou byl jsem jat když před sebou

jsem spalřil hlavu celým světem

obdivovaného velikána Jest úplně
zachovalá a neztratila podoby"
(Slavný Mikuláš Paganini zemřel

jak známo v Nizze r 1840 u věku

58 let) Ondříčka obdařil Achile

Paganini při návštěvě skvostnou

podobiznou otcovou připsav na ni
srdečné věnování Ondříček setrvá
v Itálii po celý květen a rodinou

uspořádá tam celou řadu koncertů
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Jihoafrická rýttiim dra Holuba

v Král Oboře hyb navštívena IM

410 platícími osobami kdelto

výatavu dr Holuba naválí

vilo 17V'27 platících osob Úhrnný

příjem pralské výstavy I pronáj-

mem místnosti v promyslovém palá-

ci (tohoto příjmu ve Vídni nebylo)
iril 53900 zl 32 kr Menší příjem

při větší návštěvě v Praze zaviněn

byl jednak nižším vstupným — veš

kerým ůřadnickým a dělnickým spol-ko-

v Praze dopřáno vstupné po 20

kr — jednak i tím že režie pražské

výstavy vyžadovala mnohem větších

vydajft než ve Vídni Největší rozdí-

ly jeví se v nákladu na hudbu na

vyšší mzdy jakož i na návěští a

jiné Obě výstavy vídenská i praž-

ská uhradily instalaci a režii ale

nebyly s to uhradili předběžný výdaj
125400 zl jejž byl dr Holub na

dopravu svých sbírek % Afriky na

preparování zařízení skříní a j od

roku 1887 až do roku 1802 vynaložil
Po zapravení režie a instalace vytě
ženo z vídenské výstavy 11700 zl

tak že zbylo k uhražení 113700 zl

Oběma výstavami utrpěl dr Holub

ékoiu přos 105314 zl 37 kr

"Morana napsala ne-

dávno Moravská Orlice a měla prav-

du Zdá se však že toto prohled-nut- í

vypadá poněkud jinak než jak

ji Orlice myslela a jak si je páni
hof-rát- i

přáli Za příkladem JSrna a

Třebíči kde nedávno pořádány byly
velkolepé sch&ze strany svobodomy-

slné následovalo pohorské měslečko

Kamenice kdo odbývala se dne 30

dubna politická schftze pří níž přija-

ta resoluce v níž za správné se uzná-

vá veškeré jednání a vystupování
mladočeské delegace ve Vídni a

vyslovujo se neobmezená dílvěra

posl dr Tučkovi (Nová bouře po-

tlesku) Při hlasování a opáčné
zkouAce zjištěno že celé shromáž-

dění jednomyslné souhlasí s resoluci

Tím dána nejlepší odpovědi "Mor

Orlíci" jež nadhazovala že prý vo

liSové kteří svěřili dr Tučkovi

zemský mandát sotva budou spoko-

jeni a jeho politikou na radě říšské

Když so dr Tuček výslovně tázal

přítomných kteří sice nejsou jeho
volicí do říšské rady nýbrž jen do

sněmu zemského aby přece jen

vyjádřil se otevřeně zdali jsou spo-

kojeni s ním že vstoupil ve Vídni

do oppoeice proti vládě byla mu

pravá bouře potlesku odpovědí

Výltory prostějovské a přerovské
národopisné výstavy zažádaly o sub- - j

vence zemský výbor moravský a jak
zachoval se k domácím moravským

1

těmto podnikám slavný zemský vý-- J

bor? Odpověď ryt Šroma jako ná-

městka zemsk hejtmana jež zaslal
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Školy s r 1877 a býval al do r 1800

at&dkem v Háraje v A Od r 1800 ai
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pivovaru v Kovaříci u Sarajeva

který koupi přeíel v držení akciovú

DpoleČnoHti

V Obrenovci na území arbiikém při
hranici bulharnké bývá každoročně

dne 13 dubna jakási nlavnont ku

které ne hcIiíi! lid nejen urbuký ale

i bulliarský Srbové i letos upozor-

nili ředitelstvo bulharské drahý že

tato slavnost konati ae bude aby
učinilo opatření k dopravé včt&iho

počtu pasažéra Ředitelstvo ohlási-

lo to bulharskému ministra vnitra a

ten vytval krajského v Trnu aby ve

srozuměni a okresním náčelníkem

caribrodským podal mu své dobré

edánl o styku bulharského a srbské-

ho lidu o slavnosti obrenovecké

VyŽ&dané dobré edánf mčlo ten

smysl že podobným stýkáním se

lidu bulharského so srbským šíři se

srbství v kraji trnském a sofiiském

že tedy je nutno aby bulharskému

lidu návštčva obrenovecké slavnosti

byla íapovčsena l'řei tuto zápovfď
sebralo a v bulharské vsi Željuňi na-

proti Obrenovci 200 až 300 liulharfl

kteří chtěli přejiti do Obrenovce ale

na hranici jo zastavili bulharští žan-darmo-

a tabránili jim jiti dálo

liulhaři vflak se nerozešli a slavili

slavnost pod bodáky na tom mfstč

kde byli zadržáni lilu příklad jak
'vlastenci' a 'intelligenti' slovanští

umélo slaví hráze mezi nejbližsími

slovanskými národy když příroda a

tisíciletý život udčlaly mezi nimi

tak malou ráznost že v celých kra

jích nelze rozeznali kde přestává
Srb a začíná Uulhar a naopak

Vilém II jeda do Vatikánu byl
nemálo ano trapné překvapen že

lid vlašský jenž při příjezdu do
Híraa slávu mu provolával při této

jízdé k nímu a nápadnou chladnostt

se choval Při svém návratu s Va
tikánu prohodil Vilém II k hr

Kulenburgovi: "Div Ještě že jsme
vvpfskáni nebyli" Lid italský pro-
hledl krátce v málo dnech už co

vlastně Viléma II do íiíma vedlo

Ilucklen's Amíra Salre
N)Iřpll maať na avoit pro portn'or olra
lny olikllny vfeity vyralenlny llaejr atfrdli
rueaosBorwalny kuNokaa vlncky vyrainolBy
koinl a aplnl )écl almou kilu nebo nevnnmoa
ladné penla Kuti aa aa aplnoo upokojeno!
ni-b- aa puniifi trati Ona itc írldíka Na

prodej va virch lékarni-- h a a Uuodman Co
akárnlkA Omasa

KupuUe len pravé Severovi UH
Na každém musí býlí jméno tfenero
vo jinak lék není pravým


