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Pralký purkmistr
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rnotky ió nedávno pan hr Thnií

Jak známo vrálil neb né inenioran
dum pražské iKitkou zpl Páviovv

St hoU a (tresor i Ki-i- dl přijill -

zv4ni k soire ti pana mNtodrliif le

ao týl nedávno j odkopl I'ozii4tu- -

ky k lomu není otřebí )r rr
nohorký v --eieni městské rady také

věc dal na věčnou pamít do proto
kolu zapsali Poslední sněmovní

událo-- ti a řeč dra VaSalého tento

čin praž-kéh- o pulmistra illustrují
Praž-k- á rada a Hus nemohou st

hrovnati Známoť že na ozdobu

Prahy obnosem do Htitisíce zlatých

má so z dobrovolných sbírek iHHta

viti nejvělžímu Čechu a charakteru

Husovi po-tav-
iti v Praze pomník

Nejlej-s- í místo bylo by Václavské

náměstí pro postavení Alo páni

páteři a staročeští Sosáci se toho

bojí a brojí proti tomu Stydí se

Husa jehož i Němci ctí dopraco-

vali to tam že se bojí o něm vůbec

mluvit Hus jest jim btrašidlem jež
ve spojenství s klerikály zažehnávají
a o němž by nejraději ani neslyšeli

Proto pan páter Kyselka povídal že

by si přál aby socha sv Václava

která má státi před museum byla
tak veliká jako celé náměstí aby

tam už Husňv pomník neměl místa

O vy černí ptáci! Ale marné vaše

skuhrání Husův pomník bude!

Praha a punktace Mladočešlí

zástupcové v obecním zastupitelstvu

pražském učinili návrh aby Praha

proteBtovala proti provádění punkia
cl a proti velkostatkářskym chout

kám alo — návrh ten většinou sta

ročeskou padl!

□Mandát po dru Trojanovi za Nové

Město pražské uprázdněný budo 31

květnem volbou nově obsazen Mla

dočeši kandidují mučenníka národ

nostních menšin pronásledovaného
Němci dra Samánka z Liberce

Postaví se Staročeši proti ? Prošlý
cholo ao cos o dru Kicgrovi Jsme

zvědavi Dr líieger dostal dar

120000 zlatých a přijímaje ho slíbil

že s ním naloží dle nejlepšího svého

vědomí lco uplynula léta a po

dnes nikde o nějakém daru líiegrově
ani Matici ani ničemu jinému ani

muk Či to jest ta volná disposice?
Dr Samánek apoštol libereckých

Čechu a tru v oku libereckých Něm-

ců obětoval pro své přesvědčení i

svoji choť i jmění její (Mólt
ženu Němkyni bohačku která nyní

pro jeho přesvědčeni s ním se roze-

šla)
V Čechách politický ruch mohut-

ní Schůze konají se velmi často

ač nyní sněm mnoho sil zaměstnává

Důležitá flcliňze konala se na Mora-

vě kdo staročeský poslanec Hoch
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nici' a střídavé Ilucnatisti a jaký
Jvi obyčfjné léky v podobný ti n- -

moeecli Horkou louto jou mauři-(k- é

n fd uliv v k aMi 111 stupni a i toho

nejzarpiitilcjšiho druhu oplnn pře-

moženy a z těla vypuzeny
N-m- oci

lyt Jou fdyřejními leky zřMka

zdali vůbec kdy 'iplně a těla vymí

těny třeba byly příznaky jich osla-

beny To samé platí o nezáživno-st- i
žlučnatosti neduzích ledvin rev

malismu nervosnonti a ochabloRti

Hořká je vyléčí když ostatní léky
neprospějí

Zdravá žena

Zdravá žena jest základem rodin
něho blaha zdravé dítky blaho to

doplňují Každá manželka která
muže svého miluje každá matka
která dítky své má ráda musí dháti
toho aby zachovala si zdrávi Jak-

mile vsak zdraví jest porušeno má

zvoliti si dobrý a bezpocný lék aby
se zdraví co nejdříve vrátilo A tu
nemůže býti dívkám a ženám odpo-
ručen lék lepší nežli jest tieverův

Regulátor Ženských nemoci který
jest pravým dobrodincem žen VeS-ker- é

pohlavní nemoci ženské so lé-

kem tím vyléčí Cena tl Proti nezá-živno-
sti

zatvrdilosti stolice & z toho

pocházejícím bolestem hlavy jeBt

výtečným lékem iSeiKriiij Životni
Baham Cena 75 ctft Ženy a dívky
zkuste těchto lékfl užívejte jich
delší 6ns a budete Hpokojeoy a šťast

ny a s vámi všichni kteří vás milují
W F Severa

Ccdar Hapids Iowa

Jednoduché a dobré

Za nynější doby zvláště v zemi

této velmi mnoho lidí stíŽeno jest
bolestným neduhem — revmatisraem
a většina jich zkouší všemožných
prostředku které kdo jen radí A

přeco jest léčení jednoduché Seve-rů- o

lék proti remnatiumu láhev za $1

zničí veškeré zárodky revmatismu a

Severiío olej so Gotharda (za 50 ct)
rychle odstraní všechny bolesti Kdo
stížen jest oteklinou nějakou boule-

mi křečemi bolestí v kloubech a ▼

zádech nechť opatří si Severflv olej
sv Gotharda

W F Severa

Cedar Itapids Iowa

Děti Klížené kašlem nejraději uží-

vají tSeerot pllcnl10 JSahámu

poněvadž má lahodnou chuť a rychle
{" výléčf

Dr Bohusl Maloch

tcslcy lélcat
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Miravíi konali budou veliké chů-

ze lidové

ťV"ký lid nt jMuičuje Poučený

vzpružený lid tu okovati vire ne 14

V tom leží duležítont nynčjlích
če-nký-

eh

prou 11

Čt ttké SokoNtvo lyto proudy utu-

žuje Ubližuje paJo i nrdce éeká a

upevňujtí páky vzájeiniioNtí i n cizi-

nou Nejnovřji chyalá o nokoltká

výprava do Franciu a do Ameriky

Přejeme jim zdaru!

Mimo --chftze a nlcty pracuje re

dnes v Cechách i jinak
Xárodúpi-n- á v aa chyittaná na

rok 1H'JI bude mohutným dílem na

proHpéeh Čechft Ukáže vývoj jich
umční a práce jejich života od iv

až ke Hlupni dokonaloHli

ukáže jako blahé paměti výntava

jubilejní že Čech htojí na výSi

národa a že v

mnohém ohledu ne nedá překonati
K národopisné výstavě jejížto

unkutečnění v roce 1801 jent však

jeňté otázkou (pro finanční poměry

zejména) dějí ho zkouíky meníími

výstavkami krajinskými Ruch pro

národopisnou výstavu jest celkem

dosti čilý Jen peníze peníze ještě

aby byly!
Staré výstaviště nezahálí Po

odchodu dr Holuba s jeho africkou

výstavou nyní výstava zase žije

koná se v ní velká hospodářská vý-

stava ve dnech svatojanských

výstavní ožily průmyslový

palác jo pln strojů a ukázek hospo-dářskýc- h

budova pro polní hospo-dářst- ví

vystavuje ukázky Živé

Výstava jo pěkná účast velikáPo

výstavo hospodářské přijdou v čer-

vnu matiční slavnosti na výstavišti

později jiné
Hic jak bývalo by chybno výsta-

viště zrušiti

Ostatky Hedřicha Smetany dnes

proslaveného českého 15eethovena a

ostatky nezapomenutelného spisova-

tele J Nerudy byly v těchto dnech

přeneseny do nových nákladně seří-

zených hrobek na Vyšehradě v

českém Pantheonu

Stalo se to za hojné účasti obou

mužův ctitelů

Pamětní desku Nerudovi zasadí

občanstvo malostranské z vděčnosti

k zesnulému mistru za lásku kterou

týž k Malé straně lnul přebývalť
tam Neruda dlouhá léta a o Malé

Btraně často jpsal zejména rozmarné
Malostransko povídky pak ítuille-ton- y

atd

Pomtfk Smetanovi postavili vy-

tkly si za účel Hořice
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Mri Imirin uU( i jikoito abtj4
c k tpriíiri''ii'i ťiUvu JU-- i hliffti

ni hridň ruJkíiii

(' kT rii4iik 6Uv ÍIm hliíi n

ialo2n bylijittjrb olari li f'nlft
rÍMÍovnoii Marii Tťrfil dn ÍH

rpna I7i' aby v nm přimífřnélio

laopaďrnf diahiitťl Jity poíct
dter utaroSlechtifkych

rodin kaltdit-kýc- a fttal na xirrul

ní h nkího kláSlt ra Svatojirského
roku I7H2 díďieťtii loíioto ntaroIav- -

ntho fťhkťdto řádu také v lom ohle

du ž přcAlo li a je ho abtyíf právo

abatyft Svatojirnkých aby vždy
--

po

h'íne a arcibiikuimm pražk(tu krá

lovHkou korunu řekou vntavily na

hlavu cvkč královny pli itlavné

korunovaci cecké jako2 ne poK'z
Hlalo jeSti dne 12 záH 1H30 při ko--

ruuovaci cínaře Ferdinanda Dobro

tivého a eÍHuřovny Marie Anny Ka

rolinv na hradě uražském Od roku- 4

1791 bývají abatyňemi Tcresiáiinké

ho ústavu jmenovány mladistvé

arcivívodkyníj rakouské ale zíUtá

vají jimi jenom do nvého zaHiiou- -

beiií

Jet tedy TereKiánHký ÚHtav íkch
Učen inHtitucí pro celou zemi čenkou

nejenom zajímavou než i také do

jinlé míry dĎleŽitou a HpftHob jakým

hh ttlavná iiiHtallace jeho abatyňu

vykonává zaHluhuje každým Hpfmo- -

bem bližního povšimnutí
Než jak konal ho (davny obřa

tento?

Výhradnó nčmuc ky! ČeStl žur-naJÍM-
té

nebyli k němu ani pozváni!

A iak mluvil tiau mÍMlodržitel ?
m a

Nčmeckyl Jak pan arcibÍHkup?

Nfmeckv! Jak ontatní hoduoHtáři?

Víe vho nčmecky l

Nová abatyňe přijavňi m svým

nastolením roční dllchod 40000 tl

odjela zami do Víduč a více jí už ani

řád její neuzří I —

Čenká hÍMtorická Šlechta od nej- -

chudSího baronka až k utupufm trů-

nu vftbeo čeHkou není! Véo u ní jo

nčmecké Život domácí i veřejný

jednání Moukromó i representativní

Výjimku činí málo ihužíív kteří by

ho dali na prutech jedné ruky fpočí
tatí Vie oHtatní jo nčmeekó NaSí

SlechtČ jrtou Kporty jako dontihy a

honba dražfif než "tátnl právo Na
-

íe Šlechta velHinou
v

žljo mimo Cechy
„

království českého ty přemnoho" do
j

řk0IU)e A toM ja j„ k-- která
Uft Čechy HpaHit?"
O nikoli neitpattl ! lo IihI ván ul

I %oud ničeho nesvedli a ie jsou opu-nstž- ni

Ileroi 1 ukázal žo MladočeSi
' pracují v daných pomórech uprávní

h ncSikovnS že pracuju vláda

'fi ftc5 Heroldova cela ma vyHokou

k 1 IŽUtlU

3 Z úst Janly VaSalého najme" pak
íllerolda pozdí ji JJrzoráda a jiných

4 i7Aainnii iwu mtf ví ti v n ii 1 til aiwim i
s i_inn v ininiauijii faiiuviii lita ni l
l J I

fikrálovHtví čeHkího konconó mužni

yieoHtychava ulova která byla vui
lívítána radostno Tak tte muní

Vpány mluvili aby poznali íc Čocho- -

v6 už nebou vláčet nedají ale la

dovo alovem ránu i ranou Hplaliti

hou hotovi

Pan místodržiťil vletí nepromlu- -

1 Lekce byla otttrá má ji až po

si —

Zemttké potřeby královHtví íeHkó- -

mimo roeoofict snídanou za to
I" __! ri' i- -
jíťi ncpovttimtiuiy biui --u

i } n o to aby mohla na základe

) - -- !

vl ' '
i paic siara bo o punKiace tniaini

ú
lležitOHti if)u InoKteinv lak

' 'nae A uch la neIovele u2 h lidem
ťi apotřeboé regulace ani dráhy ba

"

čcokým cílit ba ani mluvitJVa platy učitel ii nedojdou uplneníj
'

fWLv-"- ! Za to dolalo h Čechfim
1

KdybyHle uzřeli ve Hičmuvufi

í?)iýoi daru

étová tvlántnoHt VfcS bývalý
) kmvodaj nevčřil nové úpravč valu- -

i K' předpovídal z ní jen zhorSení n


