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Tilo národní velkostatkáři nb'hijl
dále aby byl svolsn }! Vel"tt
n4i státoprávní I národní "t u j
šlechtou podporována nebyl atd

Z toho je v klubu zdě-

šení a f itk Proto pánové Svar

eenberk a Drym jsko zlěill vrhají
se na Mladocechy tušíc f nich pft

vodce vzpoury ve vlatnlm tábore

Leo bouří marnit

Odboj tu je a ioronte
Čím zbřsileji a vášnivěji bude

klub řádili lim dříve

bude hotov

Nejprvé vyntoupi z něho obcanStl

jvbo členové a oiitalnf mi bude národ

brto hotov Neboť: ne národ na

ilerhtř ale Sleclita na n4rodu tk-- J

vintl

fíaron Lconardí di ne aÍ cnovu

volili ale co ponlancc který přijde
ae alovanxkou koalicí —
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Ul s dr Pudlipný Ilyl ivol#n 71

so hltat a jeho voď pozdravtM
Uvn# Dř Podlípnf dkujs i
zvolrnl přijal úř I slovy t K lykob
bud mi tsrotH itatupovtll učiním

to rád nsiiithi n vfdořiif ! npro
ti oUntvu svému it stroita
jeho prvým slulcbníksm oproti
ontatnímu vtu prim4torem králov

ské zlaté a slovanuké Prahy m4ti ř

čekýrb mřt (Ilouřlívý vřoWný
poťenk v celém domě) Ku konci

vzpomíná dř Podlipný velikého h!

kazu inutaveného každému zatupi
teUtvu pražskému vrcholícího ve

věštbé kněžnou Libuší pronesené:
Vidím město veliké jehož sláva

oblohy se dotýká a tu pravím: toC

vznešený cíli Projevuji tudil avé

přáni:

Nechť královská naše Praha jest
nejen hlavou ale i srdcem národa

českého kéž tepot jeho jest vždy
také ohlasem jarého sebevědomého

zdravého žilí národního— kéž ko- -

nání naše nikterak nezadá starobylé
slávě české a dobré pověsti národa

(Ohlušující véeobecný souhlas Loře
i gallerie tleskají po několik minut)

Jak rozdílná to řeč od slátanin a

od otrocích slov která mluvívá
Scholo c presidiálního stolce!

Kéž slova rázná rázné skutky

skutky zrodí!

Nimecká jednota pro čenký západ
Tajná podmínka koalice nerušit a

neonlabovat Němců v jejich postupu
— dodala milým sousedům chuť se

roztahovat více než dříve Nyní
nestačí jim více už — Hohmerwald-bun- d

— oni 'seřídili nový agitační
spolek "německou jednotu pro zá

pad" Agitaci nový spolek namířil

nejprvé na Plzeň S Plzní dobyl by

zápalu i obchodní komory Leo

Plzeii útok odrazila Ve 3 a ve 2

sboru ohromnou vélšinou zvolila

Čechy Jen v 1 sboru prošli Němci
Zde pomohl jim _ známý pivovar

plzeňský svými hlasy Nicméně
útok selhal Starostou Plzně zvolen

Peták — rady vesměs Čechové—

Plzeňský pivovar má zvláštní

choutky Aft v Čechách postaven
aft Češi velmi mnoho jeho výrobku
odebéřou— přece ždy staví se proti
Čechům

Nejnověji pak pivovar t ničehož
nio pivo zdražil ač dividťiiify akci-

onáři! jsou úžasné

Zdražení mělo v zápětí to že se

přestává n nás plzeAnké píti Pije-
me laciná a chutná piva čenká: tře-

boňské roudnické pardubické atd
—Mimo to zřizuje se v Plzni nový

ohromný čtvrtý pivovar Konku

rence vezme asi pánftm jfjich
choutky

Jak známo měla Plzift ve měntě

pivovary dva: měšťanský a akciový
v Plzenci pak byl třetí Pivovar

nový akciový postaví měšťané pi- -

zenšti pokud nejsou v družstvě pi-

vovaru prvního—
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tos vjhrdf) prarfm +kUliu
T Jt domf nka naivní V ktoín m

ifd4nl prijdři4v(i st budou

hnrd dva rorpoty njdnoti a pil
tto pMlelítoti rniMÍ %m tiniijtf
strany srazili ()Utnf by nebylo v

zAjmu té ani oné strany kdyby né-jtký- rn

umělým zpftiMibem za Iflovalo

e to co nnbytnfl buď dřív nebo

poxdfji stáli si muí Vechf za-

vládne konečné jusno řuezi n4rolsm

a tak zvanou konvervativnl ileehtou

Tlm tu vstoupila do koalici vzdala

se jak jedn z staročekýťh litftf
sám doznává dalšího boju za státní

právo a tím tské vymkla se t dosa-vadníh- o

jak za to máme nepřiroze
ného poměru k zástupcům čeiikého

lidu O tom uemftŽA byti pochyb
nosti Pomčr ten jest nemožný i i
důvodu formálních Nemftlo býti

přece na snému odpůrcem Némcfl

kdo na radě říínké nimi se sdružil

a nemAže býti spojencem lidu české

ho kdo poutaví! si na radě říAmké

proti jeho zánlupcfirn Dosaváde

ovšem méli páni z velkých statku na

sněmu čenkém zbytek poslancft sta

ročeských jenž byl jim i nouze mn

stem který udržovati měl spojení

jejich s lidem však v posledních

čtyřech měsících situace tak se změ-

nila žo ani staročeský zbytek nebu-

de moci setrvali v přátelských sty-

cích s pány kteří jsou vlastně uhel-

ným kamenem koalice proti níž až

na Poláky a na několik kleiikálních

a za každou cenu vládních SlovincAv

vynlovili se vřiclini poslanci slovan

ští Máme za to že setrvali v klu

bu velkontatkářském nebude možno

nyní ani oněm jeho členům kteří

jsouce pftvodu občanského k v61i

tornu žo nisjí wtatek v zemských do-

líkách zapHaný neodloučí se jak

pevně doufáme od českých poMlan- -

cftv lidových Dle nafteho přesvěd-

čení není pro nó v klubu velkostat-kářiké- m

dnes mista Zinkali by Km

nepopiratelně v očích národa kdyby

mandátu svých su vzdali a učinili by
tím místo německým poslancům vel

koslatkářským kteří do společnosti

nynějšího koaličního panstva mno-

hem více se hodi Jen žádný klam

Dnes na sněmu tohoto království

allianoo německo-šlechtic- ká spojená
v jedno tmelem koaličním a proti ní

zástupci lidu českého —

Mimo předlohy výše uvedené bu-

de rnltt také sněm kousek punktao
Není sice času nazbyt jak jsme

ukázali ale koaliční vláda munl dáti

spojenci přece něco proto aktivuje
soud v Tepiici který zřízen byl

cestou a pro nějž byl
dán Šdnborn minutr spravedlnosti
v obžalobu

Tolik zatím o sněmu Jak viděli

ač jeho zasedání bude krátké přece

bude velevýznamné a snad i bouřli-

ví Čechové tu povědí šlechtě co

dělá ve Vídni UslyAime odpo-

věď Hra vídeňská bude míli v

Prsze dozvuky I to pro něčí uši

hodně — hodně nepříjemné —

mi i lil m rřbl Jtn lítrr' h
t4tt p-- f fiřřifř frnHM j fi

f i'í volt v tkipinA tnAkot t k f' k
o tfH třrMthf't# vyhJ
ro JiUmisI- - tfi ř'kti'k4?i Ji

i dfiU MrpMt vy(4tjtt
ni Un i UU% lit rkt thnf
♦ 4 dř MiMnl dř Mifyk
ř'4i fv"i m sví ''iřk't řnift

I4ly ř #riiý #f'm DptAffťf
♦ olft v ciiiiptfiifb ř#t JtíUli
t m Nyinb-iř- i ?Mřkoft!i#

! lr Vo lřumy niNřTřn j#l
mf!dříílivím lil dn 17 I ini

lH lí tfi yp4fti jt voli

M ntř (m''ilk jtio r lni

pUft#( Th fí!mfi mřl m
Un 17 Ilt M M tm !řib ikpí'
Íi4' b ř#řt kírb fdwf ftkovkf h

II pr!iriri T'lbl)M Wtftt i
(í halla ktří rrn litt f liti
m dn II t Int

H A í i foií' 3 Z4irk P ítvrť
Uitt en ns fo it trvá výmwný —

po tvrtlfté im Mdifti Ityly nť

klřř píkfé % to v 'l hm Novém

Mtl a v Domallirícb Dorosili
ck4 j ijirnv4 Jlnťi v ní o

kinlilÁta za Mitryka pro zm
ním N l'0 (mol tu liřofti41i

ných trvalo na lom U kandidát má

býti MladoiVcb Jti ! Kou-

kalo a té řeci Msrykovo kopýtko
Vyuloveno nevztt-l- i by kandidaturu

n — Msryk Nu tk vida —

My to v "Pok Zip" pali d4vno I

polřkov4iiim s 1Itarykovým spor
jeho contr (Srégr nrnl vyřízen ale

le se obá vám l se dá Maury k

převolit a pak by co realUta ryzí

prováděl humbug olitický Tu je
to Ovšem zatím ozvaly se jen
Domažlice Ale kopýtko je tu
líudo tedy kandidatura realistická a

svobodomyolná Doufáme sic že

poslední zvítězí — leč věc je zají-

mavá

Schftze v Třebíči četná na 500
hlav vyslovila souhlas Mladoče-chQ- m

—

JComeněký spolek pro vydržování
české školy ve Vídni odchoval již
tisíce Čechii z kterých bývali by se

stali Němci Že při tom Komenský

Íodléhá
ůtokflm Němčil toť jisto
ne vždyť v sídelním měntě

německého Kikouska v německé
Vídni opovažuje se čechisovat! Leč
Komenský plní včrnó sv&i úkol Co
mohou to z nákladu platí vídenští
Čechové sami ale ubozí tito ve
svém podruží mnoho nezmohou a
tak dovolávají se pomoci i u nás
Kdo m&že dá—

Vášo liga — vaše obec česká bude
skutkem? Přejeme zdaru ze srdce!
Pozdraví čka

Ze Severní Karoliny
Clicem ftbyibi vfclUl t jirae vyntlll třiUhvt
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dob hlh atlfiitit klIíMkfrh

nři bUtHv i liiM pk lijli byli
fxipřavřřii Vamf pih4 fU-ň-

ií-i- t 7 říjqabo lil anrthiti Pflba
pumu proti mirUlkn (!inpo a

z rnil ho lJrn iVIloa byl popnven
a pomty i% to ri4tf'loval 7 Iit
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rlonkm jfml Vflká řa la oob
uinrcfna b)U Ve Franrii jt po

M anarchidtiikých atďntátu teprvé
velik

Za veliké řtivky v kraji Kord vy

bu'lily opřlné pumy v Pařili ná!n
doval attentál za attentátrm Nej

prvé v kaárnái h po druhé

ldořena í4t domu na rohu ulice

Merlínké v nll bydlil utálni átu
Cť Tento vyvázl ! alulka byla
tMce raněna Pak nalezena puma
v budovó akcionářnké apolecnoNti z

Carmauxu a doneiena byvni na poli

cejní utrážnini vybuchla tu a tmrnrti

U řadu ntrážníkuv I v oarné btido

vé policejního řcditeUtvt nalezena

puma Pachi tet pumových attentá
tft Kavachol dopaden v restauraci

Veryovó a popraven za to rentaura
co ta v předvečer přelíčení dynami
tem zničena úkladem anarchisty
Meunieura Opét řada onob tu umr
cena Véry ranám avým podle
hl Pohledním attentátem na ítřfttl

nikdo ncuHmrcen Lze ho vfiak odda

ti nadéji Že jest to attentát
1

Přáli bychom i toho Attentáty
80 otázky Rociální nerozluSti

Snem království cvMho Hej de ne

dne 28 t m Ilyl avolán jeité před

Novým rokem za tou pMeinou aby
uimédU ho mohl na rozpočtovém

provÍMoriu tak aby bonpodářMtví
zeimké nebylo vedeno cestou mimo

zákonnou po celá dvé léta Nejdu

ležitéjSím předmi-te- letoSního za

sedání budou ovsem budžety zemské

a sice na rok 1893 a 1804 V letoř

rím jarním zasedání byl jak známa

rozpočet na tento rok bezmála již

vyřízen vsak dříve než došlo k jeho
skoncování byl anéin po bouřlivé

Hchňi ze dne 17 května uzavřen

Mimo rozpočet jeit jesté celá řada

naléhavých přodloh jež čekají na

vyřízení Uvádíme zejména osnovu

zákona o zvelebení želexnictví nižší

ho řádu stavba budovy pro umčle- -

cko-prflrnys- museum a pro Zem

skou banka zprávu zemského výbo
ru o prodeji pozemku ve Klupech
v Apolinářnké ulici c k eráru zprá-

va téhož výboru o upravení platu

zemským úřadníkflm upravení služ

ného učitelům na obecných a

školách systemisování
míst úřadnických při zemédčlxké ra

dé rozpočet a subvence musea krá-

lovství českého Mimo to celá řada

předloh na povolení zemské subven

ce místním dráhám nčkolik nových

projektu na regulaci potoku a řek a

veliké rnnoItvf důležitých návrhu

iniciativních Kdyby mČ!o býli jen
to probráno co nevyřízeno zňstalo

i minulého náhle přerušeného zase-

dání již na to by nestačila nastává- -

aobí až ve Vídni V říiSradfi aenílena

již utrál i dozor vntop dovnitř ome-'-v

en jin na vatupenku pobyt Hllen
I'4n&m koaličnlkSm chvřje ae Hrdue

A což až přijde jejich volební opra- -

va na pořádek rotom uuae ve

inřmovnfi ek policie i a kanonýry
Inu atrach je i!4 vře Ale páni i

atraoh sami džlají —

Attmtdtij jnou ovSern hrozná vře

kterou nefiulivalujcni A přec Htalo

ho jich již už tolik

Podali neznaní vfieoh attentátAv

I jež U'íá!y od tó do1y kdy anarclíÍHm

? jako strana ho íorganÍMoval bylo by

% v tét chvíli ovSem nemožno Jet
jich velká řada Pravdou jent Že

I nejvíce jimi HtíŽena byla a doNiid

l Francie V dobré pamfti jou ale

1 jeStř anarcbimickó attentáty jichž
I d8ÍHtřm bylo Nfroecko vražedné

_1 — Ifu 11 xt_i :i:
lOllZ poKuny iioijiw a iioiiiing v r

1878 proti Vilímu I při nichž Htřel- -
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