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A myslíte pánové lo zůstann

lid slili ti úřednictva? Nu on
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stejně Uvádím jen Jíenáuko za

přlklal Starší páni ještě dobře

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

TKM4irU"I('K A

I # Iťifh v fV(i4h ! o

fciítsotm v it h 4 tři J mi
dMafky i řrlřifk - JsUn Jllitík

byl ivlil M ob-- - stMs4 tv řtlkohk
0wil íf nr Ohr'iI-řtJf- n ♦ni

fcíro jmu t!ifu w mifl'M! r

řik mUIHi krt! U AUiíaIm
aby JfJfi ftpff!omfiH kt#ř4 tř

tall l# iM fiíř( "A t'4l v í#l#

vlád M f tfMif krti Milan

A!#n !ř iintfiM ikil kfilfií

eN po #vf"pkí Ftftifii tké
JJt M jiti ( Nj rj ťm)
4ní d5r f4Hil r-- i m

AfiAknit l!t! ktřoi
14 11 (ř(í 4intk Milan proti l

lm ri !kiln(fii'i liilit pro urilka
fi cti

Xtmnkd r)t fitoti( j rý ti
Hlnrti ok I n Ji)kli r4trK
Jthol ffiVfdtnfm !fřrři Jf byl

tlit ní merk 4 M m rtfo(h m
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nyníJMm pomíra rWmrk4 vlády k

Samoi mohU by ukut niti li

ko ts smím riímřrkího [řn!f kťfi
ta N druhé straní j tA rti k4

vlád ochotna povalit! smlouvou

Spoj Htátftm tsikeré polalavky
Jínil by s# Jim nyníjíl obchodní

výsady a nynější Jelich pontavtnína
Hatnojakýth otrovrch ilo

lYcnlmá) bjl v Kvrojé vtdor

obav4m před nepokoji velmi klidný
Osvědčila m stará zkušenost tm

průběh mají demonstrace

do nich! se policii neplete Tuho

patrným důkazem byl první květen

ve Francii Anglii Po celí Francii

odbývaly ae velkolepé demonatrace

a ad mluveny řeči revoluční a vlály
rudé prapory přec policie nezakro-

čila a k výtržnostem nedošlo nikde

Lid vyslechl řeči "petrolejnických"
řečníka a klidno ne rozesel Průběh

slavnosti byl důstojný Itovnřl tak

bylo torna v Rlmě a v Itali celé V

Londýně natloakl nám lid anarobi-Btickýr-a

řečníkům kteří sváděli k

násilnostem a policie která brala

dynamitáře pod ochrano před rozzu-

řeným davem dostala rovnřl nřco
na pamětnou

Ve Vidni došlo ve čtvrti Ottak

ringu ke srážce mezi hloučkem stáv-kajícíc-
h

dělníků a policií Stávkáři

házeli kamením a poranili několik
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V'elkf oliřfikf bolovník za svoIkmIu

v lali Koiat mři v Peili iohřb
Hihvutkny tnu byly jak mamo o

bromné oslavy a aě celý náred trnlř
Ífthřba byl účasten horkokrevní

rhtli přinutit i vládu rakou-

skou aby oslavila toho kterílio

psancem politickfm proh!4sila A

když vl4daa kruhy jí blízké zdrá

halí se jim po vftli učinit nastaly
v Peítt bouře jakých jinde nevi-

dět Kde nebyl dflm smutečně

upraven af byl či chtěl byl bom-

bardován rozbit Lid veřejně vlá
dě % ministerstva nadával některé
cestou postihnuvSí kamením vítal
ba i na císařský brad táhl Jen
zakročení vojska překazilo posled-
ního úmyslu uskutečnění — A o

několik dní po peítských bouřích
oslavovala Polska Kosciuszka Po
láci nadiení vzpomínkou na veliké-

ho v&dce v boji za svobodu Polsky
žádali aby celý Lvov celý Krakov
Kosciuszkovi holdoval A kde ne-

stalo se tak tam nastal poprask
bonřo a vzpoura proti policii že

vojsko musilo zakročit V

Krakově vybita byla celá Šlechti
cká třída A hle ! Co se

stalo buřičům co stalo so oslavova- -

telfim zbojníku co rozbíječ&m pa-

láců co utrhačům vlády?
Nic Toto slovo po vzpomín
ce na nedávný krutý rozsudek nad

Omladinou souzenou a odsouzenou

pro několik písniček a pro dvě či

tři tabule v cknech — ta pravda po

vzpomínce na zákazy oslav reskrip-tovýc- h

— ta skutečnost? po vzpo-

mínce na konfiskace každé nejne-

vinněji! řádky proti vládě — ty

illastrují naíe poměry nejkřiklavě-
ji A illustrace nebije jen do očí
ona křiklavostí barev do světa
řve ! —

fititkd rada seila se opět po
Velkonocích k zasedání K plodné
práci 1 Začala ji rozpočtem De

bata rozpočtová pak dle starého

zvyku zplodila debat i o všem mož

něm a nemožném Proti rozpočtu

zejména mluvili poslanci Pacák
Kramář Keizl Vašatý Fandrlfk

Hoch Samánek Herold Dřeznov

aký a Ed Grégr Každý pověděl
koaliční vládě co o ní soudí vylí
čil její vzácnou přízeň k Čechám

její nestrannosf a spravedlnost! a

mnohý posvítil si i do zákulisí

koaličních pletek Tak z nenadání

dostala se v popředí řečí všech (es

kd otázka o níž minietrpresident
WindischgrHtz tvrdil že Jí nezná

a v pasť lapen pan ministr Plener
musil doznati veřejně že česká

otázka jest ale že je to — tvrdý
oříšek 1 Čeští poslanci okázali k

rozlousknutí jeho cesty: státní prá
vo rovnocennost národa a vrstev
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A kdo myslíte že dostal důtkij
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to Dr Vašatý ! A proč? — Itf

Jazyková otázka v Jlakom

přišla nejnověji opět v popřej
Správní soud totiž rozhodl platí i

že ar jsou v obcích neb mčsUf Jj

lidé druhého jazyka (českého rX

německého) že obce jsou povin]
iiřiiímati snisv v druhém iaz'' Aid

(čes neb němec) Následkem
jj ]

no česka města musí prijtmati t

pisy německé alo naopak němoď

opět musí vyřizovati české Či

to dělali Němci ne proto zejifvj
na v Liberci v soukennickém M3

Kniátrn rivvrvi m m w m s t#
Mela z toho bude
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1'ohtické proudí o Cechách
líčili jsme posledně Schůze 1 5

Kolíně Rokycanech v Plzni
Sadské a v Jaroměři vynášejí pr
dy ty na trch Pokrokáři
krotnou Najednou prohlašujíí
nechtějí Mladočeské straně íko- -

že chtějí být pouze její radikální
křídlem — Že prý chybili sic
že i Mladočeši pochybili atd
dobrá Uvidíme co seivScirJ
klube Rozumná opposice byt
radikální je na místě a my zajit
nejsme jejími odpůrci Inau
rozumně a ne — slepě ! DoJdr
k opposici mimo zákon jak Ji V

Šamánek líčí inu pak půjde Ji- j

celý národ do tuha — proto :

přeco — orlíky mazat a sochy y

šet nebude l Pak bude mít Jh

věci na starosti —- vážnější sni
ky ! I ! 4

Jloj o Iřehenice zuří dále Ně
ci agitují zuřivě Shánějí peníz-
v cizině volají Němce aby aeji

Třebenicích zakupovali aby Bet)

ircoenio aiespon na letni byt
hovali atd Jak boj dopady
Ubohý purkmistr ooktor Paříží
Zkusil-l- i dříve od zuřivých geriv
nů co zkusí nyní teprve? Neíjl
cti jeho řečeno tento harcovník]
neleká Uojuje vytrvale D-í- žd

nebe vítězství těšíme se aspoflť
dějo v ně Pádem Třebenio oi j
žen by byl germanisací opět v'f
kus českého ráje — (
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!anc dra Clspař(d#lio vs Wah- -

Icgtoní !# v mlrf írn snudl Htý

carko rxhodlo v sxir mcii

Clili a Amerikou přifknoutl Ameri-

ce mí to lidiných $0OO0oj youie
IJ406C

šfHtniliHd delegace Ukařfl která

vye(řovala epidemii v LIbonA
Klaje 1 nkkaia cholerová iíř( ae

imřrem levílio břeha řeky Tajo
Z Costello Hranco v provincii Heira

těnně na ípaníUkých hranicích

oznámeno sest případů onemocnění

V JlarccknS vyLláSen byl rozsu

dek nad 9 anarchisty kteří pro spo-

jení své a atentátem Pallasa na

enerála Campose vojenským sou- -

dern byli souzeni & t nich odsou

zeno bylo k smrti 4 ostatní k doži

votní nucené práci

Z Linabonu potvrzuje ae zprávi
o uprchnutí braailskych povstalců z

lodí portugalských
Ve Vídni pobodal jakýsi žebrák

vrchního ředitele bankovního domu

Rothschildova

Ludvik evp Pattinger von Cho- -

borski bývalý míatosekretář v mini- -

sterstvS obchodu který právě vrátil

se do Vidné z Ameriky byl zatčen

pro finanční podvody
V Antverpách zahájena byla v so

botu výstava za přítomnosti 35000
osob

Policie ve Waernsdorfě v Čechách

rozehnala dne 1 května dav lidí

kteM chtěli na ui učiniti útok Dvě

osoby byly poraněny

3000 stávkujících horníků pokusilo
se dne 1 května v Jolniš(?ř) v

Slezska zabrásiti v práci

jiným délník&m Četnictvo roze

hnalo výtržníky a náčelníky jejich
zatklo

V fitýrtkém Hradci uspořádán

byl na 1 května velký dělnický

průvod Lidé ti nechtěli uposiech

nouti vyzvání policie aby i průvodu
odstranili červeaý prapor Když se

pak policie pokusila donutiti je
tomu postavili se dělníci na odpor
a jali se na policisty házeti kamením

Strážníci použili Šavlí avšak výtrž

niky podařilo se rozehnali teprvé
tehdáž když přišlo policii na pomoc
oddělení vojska Deset policistu a

několik dělníka bylo poraněno 33

osob zatčeno

Nimecký antisemita rektor Ahl- -

wardt který 6 března propuštěn
byl vězení v Plootzensse byl pro
urážka pruských ůředníkS spflsobe- -

nou v nedávné řeči v Essenu od sou

zen na tři měsíce do vězení

Mladý král Alexandr odebéře se

co nejdříve na cesta do ciziny za

jeho nepřítomnosti bode vladařit!

bývalý král — lamp Milan (Ne- -

ifastné Srbsko 1)

se budou pamatovali jak nakládá-

no tam s Rakušany pro jich ne-

smyslnou přísnosf které užili proti
itaUkému národu to však není

jeítě omega celého přijde snad

ještě horší

Zastavení spolkové a tiskové

svobody je věru špatným prostřed-
kem aby snad zamezena byla shro-

máždění bouřlivá naopak jest pro-

středkem aby lida se ukázalo že

nemusí se tnu vše říci v shromáždě-

ních nýbrž že jsou jiné ještě
prostředky a příležitosti kde řek

ne so mezi čtyřma očima co na
shromáždění říci by se nesmělo

jedním slovem syBtem ollíbcný u

koaliční vlády a geniálního hraběte
Thuna musí nepochybně vésti k

něčemu co lid otuží Národ také
nebude poslušen zákonů právě ja-

ko jednotliví členové vlády nejed
nají dle zákonů na které přísahali
A to jistě nebude stav zdravý

jakého sobě vláda přeje Lid bude

pak hnán do krajností Lid použi

je každé příležitosti aby těchto

svých odpůrců se jakýmkoliv způ
sobem zbavil kteří ho klamem
a šalbou úmyslným zanedbáváním
a pronásledováním snižují

A že k tomu jest účinný pro-

středek to ukáže budoucnost" —

Tato slova akcentovaná měla by
rakouské vládě stačit Ale kdež?
Ta žene bo slepě proudem koalič-

ním Však nadarmo

Koalice vyhlídek nemá Psali

jsme to Náš náhled pak potvrzu-

jí dvě i tři dnes nové okolnosti

Ruský klub se rozbil Prof Wach-fíani- n

svojí otrockou k vládě řečí

popudil Jtomančuka a v prvním
zasedání ruského klubu stala so
srážka po níž llomančukova strana

spojenství a prof Wachnaninem se

zřekla Tím de fakto klub přestal
existovati Koalice má a toho mé-

ně o člena na nějž počítala
Mimo to polský klub dostal trh-

lina Po úmrtí předsedy polské-
ho kola ryt Henoe zvolen ve val

né schůzi předsedou kola exministr
Zaleskl 30 proti 7 místopředsedou
pak prof Jendrzejovitz 23 hlasy
proti 22 hlasům Jež po osmé volbi

připadly hr Piminskému odpůrci
spojení Poláků a Němci náčelníka

mm

strany podolské lato opposice
zobrazuje smýšlení Polské jasně
Kde je v něm ona jednotlivost

strážníků policie poufila pak střelné

tbranč čímž 2 výtržuíci byli pora-

něni Nčkolik Dtávkářa bylo za-

tčeno

Ve Vídni bylo 21 dčlníkft kteří

pro účaHtcnHtví na nepokojích ze dne

1 kvčtna byli zatčeni odriouzeoo do

vřiení na delňí nelo kratší
doba

Jlollandski minitterstvo oznámilo

královně vladařce že na určito od

atou pí Volby do parlamentu do

padly úplné nepříznivě pro vládu a

proto minUteratvo odHtoupí

V Ufirdch vySlo na jevo 2e na 6

máje připravováno bylo ve Vasar

bély a okolí pozdvižení lidu Sta- -

roHta a plukovník htiBarské posádky
doptali dopisy v nichž se jim výhro

laje nmrtí ve věznici vytlučena

byla kamením okna a vězft&m dána

zpráva že 6 kvetna budou vysvobo-

zeni a pomatČni za bezpráví jim

způsobené Ve Varsarhóly konáno

několik tajných schůzí Vojsko jest

konsignováno
V Jjondýni skonSil v pátek pro-

ces proti italským anarchiatům Far- -

narovi a Poltimti Oba uznaní vin

nými zločinflza vinu jim kladených
a Farnaro odsouzen na 20 a Polti na
10 let do žaláře

Vmnáním anarchisty Poltiho před
soudem londýnským a přísným sle

dováním tajné policie anglické byl
vfldcovó anarchista tak ustrašeni že

vzali do zaječích Čtyři nprchli na

evropskou pevninu a dra prý Jedou

potěšit Amerika

V


