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Pr%'rfn národ frkbo Jakolto
program národa hUteríc kťho kirrýl
nese pouze t% i Ifály jej spadal
v rampo tohoto aomtáll sam o obl
j-- dQIeMou pornftckoti k dožnl
uatilenosti pomřrft v říši a k oditra
nínl zmatků vnitřních lež nabfval

poviílívého rizu Jsk v Uhrách tak
v CUlejtanii Program tento jeat
tudíž krystalisačním lxidem v třchto

neliotovýcb porořrech tím dftlelitíl
ším čím oprávnřnřjíími jou poža- -

uavky národa ta ním stojícího
Hlavni překážkou prrcramu tomu

byl a Jent dosud odpor obyvatelstva
německého v temfch koruny české

Udpor tento vtnikl jednak x ledno

stranního jeho pochopeni se stranv
nímecké kteráž i uspořádáni domácí
nedovede pomyslili jinak než na

principu národní hegemonie a nedo--

vede dosud ocenili oprávnfnost zá

sady rovnoprávnosti a rovnocennosti
národní Nasi domácí Némci příliš
mnoho se stotožnili b nímeckou
ideou jak se vtélila po roku sedm
desátém a domnívali se že vzrůst

její bude nekonečný
Domníváme se že i pro ně nade

šla doba vystřízlivění žo i oni blíží
se okamžiku jenž je přesvědčí že

tak jako my Čechové i oni musí po-číta- li

jenou se svou vlastní silou le
otázka česká týká se jen jich a nás

Němci podle přirozené povahy víci
musí dospčti ku přesvídčení že do
cílení jejich nadvlády nad českou

většinou jest věcí nemožnou a nedo-

stižnou že stejná právní zákonná
ochrana pro obó národnosti jest —

nejkrajnějšim ústupkem naéeho ná
roda

Toto přesvědčení zjedná si mezi
Némci tím spíše pftdy Čím jednot- -

nejí a dftrazněii český národ bude

státi ta ideou avoa Tuto jednota v

přesvědčení a smýšlení mohla lil

nyní pokládána býti za dokonalou

kdyby lidé malé víry meu námi

stále ještě nevraceli se ke vzpomfn- -

kam na omyly ve vlastní poli
tické minulosti — národem tavr--

žené kdyby loyálné splynuli v

nadějích svých v jedno a veškerým
ostatním národem Takováto jedno
myalnost a rozhodnost ve veškerých
projevech jež vycházejí t lftna če-aký-

etran byla by nejbezpečnějšl
předzvěstí blížícího se—dne
Prozatím však tito jednotlivci

kteří více zakládají na účastenství v

budoucí vládní většině než na obra- -

n4 stanoviska českého národa jsou
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Z tlrho snlmovánl pak které
bu le v sobota 17 t m imvřeno
jde pak na jsvo trojí: Předn koalí

cl jjf plán: nepustili do snlruu po
lillkii arlbal tttUtt Mladočeii jl
Um triumfaíné uvedli po druhé
koalice prozradili musila i4 slabé

strinky totiž ilechta zřekla se státo

právních sájruft úty hr Ledaloora
a Níincl odložili punktace aby za

chovali koalici a tni ovoce tížili

po třetí Staročeši kapitulovali i řed

obíma pro odložení punktao
domnínl Že toto prospřje jim k no

vým volbám a tak národu českému

prozradili své zámysly Vře t co

trojí výsledek naiebo animování
strhnu] bíltno a ni'f Nvif

poznali Čechové všecky strany a

rozsoudí je o příštích volbách vše

obecných jisté dobře —

Museum průmyslové na vzdor
Nčmcftm dostane 300000 tl i pro
deje pozerakft u nynějšího starého
musea na stavbu nové avé budovy
Nímcflra plán a Libercem selhal

psali jsme o tom dříve Tím zatím
o sněmu končíme — přejíce mu

Šťastných a veselých prázdnin

šlechta a koalice ladí ttrunu
a lákají Čechy do besídky Ústy
br liukvoye šlecht varuje Cechy

před opposicl Mladočecbft a proje
vue nadíji že koalice se ujme
Nímct tase zříkají se punktao do
časní a radí aby Čechové tiountili

I

od státního práva a Staročeši a pan-tatínke-

Riecrera a pimprletem
Tonnerem doufají ve smír a Némci

že se národ k avm osvídčeným
vftdcam vrátí Kdyby Iste tv

m v ař

řeči alyšeli jak medové od úst tekou

snad byste jim uvěřili páni Jsou jak
máslo na oko Ale když i z toho
medu proklube le yždy roh a dráp!
Marné toužení Páni už prozradili

příliš kartu a proto adié! Čechy
ve svou náruč už nedostanou Vedlo

by to k horším následkům než byly
punktacel Proto vari Iákači I—

Česká vyhlídky nejsou ostatné k

tomu utvořeny aby Čechové nyní

ustupovali V Čechách na tomto
historickém území jež ne neprávem
nazývá se ardcera Evropy nutně

musí dříve či potdíji dojiti k řešení
bližiích domácích sporných otázek

a poněvadž veliké mezinárodní otáz

ky plné taněttnávajt veškeré evrop-
ské velmoci távisí řešení na tomto
úterní od vlastních atl domácích od
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— V nor! m ftt#rk nírln bvl

p'k tlmi v fokřMhfm vlranl Un
eaaler Co vylámal) a van klarý
tlak byl v řa odkryt imřn

— V Cravfořl rxlblviua bvla
ebfti taroiipadním iivodnovt
eím skolkem v kurát voUol liatep- -

fl UO alilnlho ijh ivolfiotrlcb
apolířnuatl ktarý a bu J# f
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— V norl na útarak ahořala v lú I

Cloud nelvllli a nelnáktadnllll r
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— Z St Louíau ae sdllule le
bíakup vzal vpit obžalobu kUrcu
vineal proti Itav Phelanovi ktcrýi
pomáhal lisy 1'orbeltovÍ v leho
soudu proti biaktipovl
— Přátelé podvodného bankéře

Msahera dovozují nyní že byl obiti
okolnoatl a přátel Utrpěl prý ztrát
následkem ručeni ta jiné a poskyto- -

váním záloh přátelům osobním a

obchodním na pfll milionu dol Pro
to prý se nemá oněm přísně aouditi

— Posud nebylo zjištěno kdo
Jest vrahem mladého telecrafistv
Ooulda v Ilay Springs Dráha Klk
born a expresní apo!čnost nabídli

společnou odměnu $1000 na dopa-
deni vraha

— V neděli dne 4 t ra rozmetl
vichr velkou maštal farmora Reitcra
u Nebraska City Byla to jedna z

nejyětších a nejlepších maštalí v
okolí mající 280 střevíců délky a 30

ěířky Vichr budovu rozmetl ale

dobytek v ní zůstal ve stájích nepo-
škozen

— V Basin Boyd Co cítili ře
uraženi páni Indianó že a nimi při
dupandě tam odbývané nechtěly bě

lošky tančit a spfisobili výtržnost
Došlo až k obapolné střelbě mezi

rudochy a bělochy a jak obyčejně
běloši zvítězili

— Bank v Harrisson zastavil daláí
obchodování minulou středu a dán
pod dozor státního dohlížitele Byl

prý k tomu donucen špatnými ob

chody To je divná věc! VždvC
náa stále ujišfují demokratskó časo

pisy že se časy lepší

— E I Anderson 20letý mladík

bydlící a svého bratra na farmě 9

mil od Iloldredge nalezen byl v

utery dne 0 t m mrtev na poli v

kornovišti V sobotu odešel k aou- -

edovi a vzal a sebou ručnici Jak
se podobá spustila ručnice i nějaké
příčiny a oba náboje vešly mu do
těla tak že tflstal mrtev na místě

— Vrchní aoud rozhodl ve středu

spor meti komisařem výstavním
Garneauem a auditorem Moorera

Jak Čtenář&m známo tdráhal ae

auditor vyplácetl požadavky Gar-neau- a

co komisaře dovozuje že

musí účty jemu dříve ku prozkou-
mání a schváleni předloženy býti
To si Garneau nedal líbit dovozuje
že zákonem jemu samotnému bylo
dáno právo nakládati a penězi na

výstavu povolenými dle libosti Soud

uznal důvody Garneauata pravé
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HUřoÍMkiodM al nebyla liln- i-
f o lýdlt% Tlmitk4 $'Lfxly A

lof na pralurh apoířati nalto Dobře
la Jame minule vypoíetll naše ráko-n-y

íaničtnéí V eplyaulém týdnu
byly Nár Liaty dvakrát koníková
ny čeaké Zájmy Jadnoa redaktor

Anýž míl dvojí aoudnl řízení re-

daktor Hušek dvojí Kaiilova achft

voliki na Hmlchové zakázána
Moravská baeda akademická roipu
ílína domovní prohlídka vykonána
v infatnoatech obchodnické besedy
kde pátráno po americkém linti
"Volnost" MUC (írosa propuštěn
i vazby proto Že nio neudělal a spo
jenl a Omladinou nemíl při pohřbu
dr Klaudyho zatčeno několik osob

atd atd —

DynnmitiíH v liakovnke kteří

spáchali dynamitový výbuch u domu
Němce dr Wolfa v Rakovníce i
čehož Němci udčlali národní přepa-
dení jsou zatčeni Jsou to mladíci
hoši v jichž čele cblapeo Natáli

potřeštěný četbou krvavých románu

Dynamitáři sedí už v Praze ve

chládku —

Nová zima v Čechách začala v pftli
února Z počátku měli jsme jarní
pohodu Véak 14 února obrátil se

vítr nastaly lehké mrazíky a přišel
letos velký u Prahy hst — tníh
Jsme teď taváti Praha bílá Zdá
se ale Že snížení dlouho nepotrvá

Museum Smetanovo zařízeno bude
v Praze Obrahovati bude jeho
veškeré rukopisy dopisy veškerá
díla tištěná veškeré diplomy a dary
Zasloužená to pocta geniovi který
teprvé po smrti uznání dochází

Kdybyste měli za mořem památku
na Smetanu nějakou dopišle o tom

řid Nár div v Praze p Fr A Su-brto-
vi

—

romnik Palackého atáti bude na
budoucím náměstí Palackého před
mostem Palackého Fond na po-

mník obnáší dneňnfm dnem mbí

60000 tl Pomník postaven bude
na určito v roku 1898 kdv připadá
panifř lOOletých narozenin tesn hi- -

stonografa Péče o pomníku tbu
dování připadla "Svatoboru" a radě

pražské _
Úmrtí připravilo Čechy o dvě

vzácné síly: Zemřela!" Antonie Měli- -

šová KOršnerová oblíbená spisova
telka ze Sezemio i vám známá a hu

dební skladatel a odborný spisovatel
JUDr Illner na Moravfi Česff

obon památce!—
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if To bilo tak do oí Je koneóoé
i atala e náprava Ne veliká ale

i přece Sním přijal totiž ▼ rainulíra

w " "i"-- " ViB
I ř akých platil který v hlavním rym je
fa tento: Místní obce rozdíleny

j§oucoee týče národních fikol na

Jtět tříd

fi Do T (nejnižií) třídy patří místní

}bc počtem obyvaleUtra do

jJOOO
do IV třídy mítnf obco ří

Zajíci přes 2000 obyvatelft až do
iVnnn An Tir irrts mfyt ní

Í jící přea 4000 obyvatelft až do

£ 10000 do II třídy místoí febce

I Libeň Nusle-Pankr- ác Kcllřce Vr- -

' lovíce dále lázeňská místa Karlovy
PVary Teplice šanov Mariánské
'Lázně Františkové Lázné pak míst-- '

ní obce íítající přea 10000 obýváte-Ijlf- t

až do 30000 do I (nejvyisí)
C třídy královské hlavní ročsto Praha

jí Karlín Smíchov Král Vinohrady
1
Žižkov pak ostatní místní obce

přea 80000 obyvatelů

Za účelem rymiření služného
i) škol rozdíleny jsoa obce

i

l :

i' V

h
i
-

r

I n 4 třídy: Do IV (nejnižií) patM

Q obce a obyvatelstvem do 10000 do

III obyvatelstvem 10 až 20 tisíc

f
do II tytéž obce co v rozdílení pro

i i
národní Školy jsou v téže třídí a

f dále místa od 20 do 30 lisío obyv

W'do L tytéž obce Jel dle prvnějiiho
t Lroadélení ? první třídu vřadŽnv

UA Základní roční služné učitelík na

obecných Ikolách národních činí v

ťíd 800 al v II třídí 700 zl„
MIII třídd 000 tl ve IV třídd 550

il t V třídé 100 al Základní roční
1 alužné nčitelft na míAfanskýcb iko-Íl4c-

h

iinl ▼ I třídí 100 si v II
Iřld 850 al t třetí tříd 800 tl
Á IV 700 al
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