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íeoým hlaaem: MI'ártové kdyby inar
aáuk navzdor vaemu k pofadanl
achnte tiez nati pMtomuoati ae od
%&2il 'Vl ly lo podvod bylo by to
iiá-ill- j"

1'oBlanci rokovali po te Velíce lívř
tiaiieall ae Ze Btieiiitl neodcliazell

nýbrt Retrvatl lam až do 1 hodinř

odpolední kdyby pak ve Biiemu ni
klo přítomen nebyl UKiieaeno aejlti
ae k poradě klubovní o t) hod

V tom rozburácelone doNiid klidnř
ae chovaifcl iioaluchačalro na cralle

4 r
ni llouřlivýrn dlouhotrvajícím po
UeMkem odiuřuilo Btateřnó a ráznó

jednání avobodomyalných poalancft
"Sláva poalancftm avobodomyBl

uým! hřmelo n neutuchající ne
zkrocenou Bílou gallerie
tom jako na povel obrátil bo rázem
bnřv lidu na tmy poslance Blaročeaké
a velkoHlatkářake kteří avoit pří
tomtiOHti na počátku Bchftze přiHpřti
clitcli ku kompetenci buč inu k tiBná--

Bení V)lá ae:

"Ať zhyne historická řlechta!"
'lcreat Pleva!"
"Pereat llarruch!"
"Pereat Mřatecký!"
VSecky tyto výkřiky míaí ae

jelen obrovaký nevyllcilelný cbaoH

UbroVBky lomoz zavludl v ló chvíli
na callerii Pořadatelé marnfi bo

biiiiží galleríi vyklidili DemoiiBtru

licí na neiiHtuvu projevovat 1 ave
rozhořčení oBlrým bouřlivým zpft
Bobem Siiřmovní aál otřásá b

nouMiálými bouřlivými projovy ne-

vole rozlíceného lidu leprvé
po dlouhé dobř a velice zvolna bo

gallerie vyklizují
Také v kuloárech panuje nebývalý

ruch
Rolničtí hoHtó gratulovali tu svým

zástupcům a provolávali jim "Sláva!"
Také na ulici opakovaly bo démon

Btrační projevy přen veškeré úhíIí

četných policejních strážníku Vy

cházejleí poslanci svobodomyslní
vítáni byli bouřlivým provoláváním
Slávy!

Dru Selíme) kalovi na cesté ze

sněmovny bylo provoláno hromové
"Pereat!
Rozčileni lidu po Praze veliké
V noci ze 17 na 18 k včten stály

policejní hlídky před byty vAech po-litik- ft

staročeských velkostalkář-skýc- h

a nřmeckých
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l kvílná byl anťm ntatran al
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imiI dáno!
Co budft fál?
Jn tu dvoj': vláda buT rozptiat!

aum ala pak bud mil tfni horíl

opoaici( nrliof ani Jadan MaroCa li

Wpfolda
Nebo prova l administrativní ra--

atou punkta al tu bud opřt
tle
Ilozhodnutí v dxu případech tnu

ailo by ae atáll brzo My aoudima

Ie vláda počká Neudělá to ani
ono Dia aveho receptu lud vy

čkávat lepáich Čaau

Ale tech ba dnea ul nelocká
Nám zdá m pád pana Taaffeho

velmi blízkým
I akhle to dal nejde
liuďto ae bude ř Čechy mluvit

jinak Riiravcdlivř Pak bude dobře
neboaáiin ae hloub at k náailf ale

pak pratkne váe__víe

MladočeJi nepovolí Kozkládají
dnea i ílcchlu Mezi vclkoaUtkáři
totiž přivedli k platnoali to že aaři-zuj- o

ae právé národní klub velko-talkář- a

který má heslo h národem

jedno: státní právo I

Ovsem seskupila ae dosud pouze
aai pětina velkostatkářů ale již to

je úspěch veliký tím apíAo ocenili
se okolnost že tito nové sdruženi
velkostatkáři jsou lidé snaživí čilí
kdežto ostatní vyžilí liknaví leniví

Už je £tika v rybníce a to zatím
stačí —
Nřmecké liaty zuří nedávají po

amívají se —

Dobře to jo znamení že stalo se
nřco dobrého

Jen odhodlané dál a ku předu!
Itňli sám požehnej řadám naSini!

Dostane výztužné

Paní 0'Loary ová kteráž skoro
dvaadvacet let marné dožadovala ae

výslužného po svém manželi jen!
války byl se súčastnil a jež nyní v

Masonvillo bydlí v Michigan jest
zvláslé starším Čoohftm v Chicagu
velmi dobře známá Žádosti její o

výslužnó bylo vyhovéno dostane 8

mčsíčné a 1300 zadržené pense
od Strýčka Sama Paní Leary-ov- á

jest onou ženštinou je! na
Do Kovcn ulici v Chicagu bydlovSí
roku 1871 mčla tam krávu tu krá-

vu jež zničila jedním kopnutím do
avřtla skoro celé Chicago

Z Dubuqne Iowa adéluje ae

žo pasáci kteří pojedou s Chadron
Nebraska dne M června o závod
do Chicaga na svých koních budou
na podnět společnosti lidskosti zat-

čeni pro týrání svých zvířat

panem aikrctáKm jaou v aritmeti e
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koby plimrainii na vjí li tiflfih
jk by fe Ji b ntJkall jk
by jim iiM bijein uitrri)v na

řod íbo

VMyf Klmftli I vvavtk

ni i utrany iiilndoi i'iieaiiy tntn h

MUdořerh u maršálka intfrveiKi t(

valí proti ujevnZ-mi-i poniM-n-
l jedna

cíbo řádu —

1'odI IVrmr proti princi Karlu
Stbwarxenbertřovi: íid i to rapu
nialujr pane KarleSi liwarz hbfrgu!
Trim K Hchartenbrrg: t!o pak

já? Va$ J47
1'ak ale cdiracl ne prino Kari'

HchwareíMiberg opřt k velkontatkář

okým lavicím a tipmlva m jizlivé
Nová boule a
Dr Vaíalý tluée akty jakými!

broznř o pult
Iiomoz opakuje ne zdú ce chvíle

mi utiebovati ale kdykoli maríúlek
anebo zpravodaj Funke iiootvlrall
úMa aby promluvili traiivá bouře

vzdy znovu zabiirncl

Celá BÍft otfííHÚ no vřavou ulovo

není rozumřti
Opřtfiř blay: Ne nedáme vám

promluvili
1 Nedáme i vlal' trhali

Nebudete mluvili — my vtni za to

ručíme 1 Nebudete mluvili I

Dr Kdv Urégr: Ať jde dolů ať

idodolu! (1'unke)
Poulaneu Tflma bije obřma pfmtř

ni a do Btolu

Vřava atáb roHtoueí

Funku chce vzdor lomozu mluvili
au po ň k BteiiografAin a tito tiHedn

před nřj
Novív bouře proti Btenografňm

Hází bo kuličkami papírovými na tu

Jich pruco jeat nemožnat

Bouře Illany : Odtud! Odtud!

Výkřiky Nebudete mluvit Ne

budete HlenografovBli

Stenografovó iiHtavují v práci své

Onen není den dle toho aby konali

bvou obvyklou povinnoBť Neumí a

nemohou!
A bouře roHte ronte
MlMlodržilel Bed( u Btolu vládní-

ho nehybní a hlavou BVČMenou

Maršálek BtojI stále vtýeen a tváři

jak Btřna bledou

Tak chápe bu mÍHtodržitel náhle

přra a rychle nřro pífte

NepochybnA telegram do Vídn

před Budov t mitiÍHterHtva

Výkřik: Pamatujte na vyhození
mÍHlodrŽicích oknem

Iiomoz roste Btuprmje Be galerie
otřánají bo takřka od nohami

Scéna nevylíéitelná!
Výjev uchvacující rozčilující}
Hluk Htraílivý!
8to rukou mává vo vzduchu

Slo hhtBu křič!!

Třicet noh dupá!
Padeaát př-Bt- l bije o Btoly
iMarSálek a mlBtodríitel prchají

konečno ze BÍnř VSak mÍBtodržitel

opřt bo vrací a Bedně bí na míhto

kde Bedí kníže Ad Jobcí Scliwaren-ber- g

a koncipuje jnkouHÍ depeni
Zatím trvá bouře dál — konečno

bo uťiSujo
Jdbttodržitel dopHiv co byl chtřl

doručuje to komÍBařt Vidin'Bkému

kterýž rychle odchází Mhtodržiul !
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koatatkáři kroutí hlavami pi
sem a tam v rozčilení
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Mariib k na dotax dra Krla d

Hivřil'l( Jif ťhco upořftaU polarca
druh ačkoli pry k ťmu iictit

jovinin pmiřvadl mu tiiUvcno
roxholovati o tom kdy anřm j rpft

Mybilý k luivfránl a kdy nn I po
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Nemolno! Ne
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„ f((i_ tvln inumln Mii k doni

řnf „()tlJ l37 Htomno v doinó

nemíné než 70 vtlkoHtalk&řfi tfídy
vSichni do jednoho Kdo oci mři

alo fidřtl muml to Jich tam uch&za

lo afpon 20 žo tedy Hnem K urati
ráni zpflHobilým ui byl

lili! 1
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poHmř cliu 'mcQ no niif-niovn-l hiiio

nazpět
Na to innrřúlek IiIhnciii zajíkavým

jal ne řÍMti prvni odHtaveo denního

pořádku
Hned první wlova jeho přeruSena

1 ti i_ rr ii'iuroroovou uouri ir nucum muni

bo k ulovu
- aby marSulka v powled

#( ji lit''" ?il1mz1KU l'"!ř"" J'
křlo lid by vzal př'llohu z den
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zemři Snřmnynřjňl je podvod
Snřm nvnř ftí je neMtitveti na z4kla

dř darebáckých volebních řada! Vy
Invitftli vú lf niét al L A Pláli Och rw7í4

Ltuputete li l nbrž pouze v4 et
dlužená pole: a podobně —
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I)r Herold hlání ho k bovu
Marfiálck: "Nedám nikomu u2

alovo!''

Hrozný ryk následoval po tomto

odmítnutí

T)r Kunln řini ookiis nromliiviti
T --niva Ie pronesl slova zaburáeel

proti nřmuorkán její zlomili marnů
L_ :íi„1i nlimiSid 1 1 IiiU a
po kf'lll lliainiivi v ™w

lomoz k nepopsání do čehož mísily
an hnévivé a nejvčtíím rozčileni

praou avobodomyslných poslanců
deroucí se výkřiky: Mtozpoéet
chcemol Nedovolíme mluvit! Stojí- -

nemnoho
Vtip lo unomoyny
iévadl lentokr4to ohrocien byl lo
t vydaných Tutupenek na galerii

VPo P hod dopolední doHtavilo ho

!a rřtikoHtelní n4mfjtl iuno2tvf
Vliftlnlch atráinlkli i tainích poli

jnleh eřízeneft a komiHary a in

ektorv a řatlařili Hhrom&idénó tam
f t I tl - A _ XT r I

pODy na namt-Hi-i itauecntuo aci
AéH obeanó očekávajíce znaroo ave

Vmlance vmoupiu 00 cnoaoy inav 1

no vchodu nnřmovnlbo ale 1 odtud

yli policií vytlacent
Na racátku rřtikoHtelní ulice

inili strážníci pravý kordon a v v- -

4vali ae dopodrobna každého kdo

Jo ulice tcdOBtall chtěl za lakym
tJIVIll nt] nfl# jimavr 1

do-tateř- nfl legitimovali byl po- -

n zpřt Takó v OHtatních ulicích
li policisté azabranovali kaídřmu

1 1 r é

tiup It 1't'tikOHieinimu namecu
1 I

16 naHledkem tocnio opatřeni
I niM Iruánt ounilinf laliřkn

í-př-

UNan&mřHtí Hadockího acHkup
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1

avHak vvnvřt ite nou ne- -

fi věcem I

iiVe anemovne iiamoino oyio ausne

fWuší
' Í)Mn& litann rFwlvtuť In VAll I

bouře O pftl 11 hodině kdy
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