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Kol4ř: Cl irema a přesřit I lili
tam pracuj Mark: Ujiífdji vás

avým atovein l m nepracuji" Ti
k lo! přiilí do prái--
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byli xa tr4e
ni Kolář Musíme tam Mark: T

ho nemohu dovoliti l'ro mne af se

jich vás lam několik put( dolft a

podívají ae že e nepraetije ale

vsii hni na žádný zpftiob Stávkující

nepřiitoupili rf na tuto koncesi

Vyjednáváno asi 20 minul Htráž

mistr Mark pravil ke Kolářovi: Mřj
te přece ronum Nepletu se do va- -

šich zápasu Pro mne za mne stáv-

kujte a jak chcete Já ale mám

přísný rozkaz abych vás k Sn hé
nepustil a musím býti posluAcn

Dělníci volali: My tam musíme my
so tam dostaneme! Mark: Jenom
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nádiali bjlilmuMifA vítání zejména

starosta lfV6 Obce sokolské a I

námčslek Uroty inřt praŽikýcb
dr Jan 1'odlípný byl předmčtern

lKuřlifých ovací 'A nádraží vedeni

v pro vodu hosté na radnici uprostřed

velikých zástupců kteréž opakovaly
neustále ovace na níž hosté naM

odpovídali mávajíce čapkami a vo-

lajíce Vive la France!" Purkmistr

pan Oailleton přijal delegáty v síni

radnice a kdy! mu byli představeni

panem Parmenlierem promluvil
takto: "Pánové! Jménem mčsta

Lyonu vítám váa srdečné a projevuji
vám opravdovou radost? naši nad va

61 návňtčvou! Členové českého ná

roda ačkoliv jsme od aebe oddáleni

jme přece spojeni jednou a touže

myšlénkou: láskou k avobodč a k

vlasti" Na to oslovil Švýcary:

"Švýcaři! Jsrno starými přátely jsme

jisti vaším přátelstvím jako vy jste

bezpečni přátelstvím naším "Zvu

vás všechny pánové byste pozvodli
číše avé a připili jednolé naší byste

připili volajíce ''Sláva republice!
Sláva avobodč!" Marselaisa za-

hřmela sálem a čeští bojovníci ea

svobodu vlasti připili ai so syny svo-

bodné Francie

Dlouho asi totoa zihtane hrabě

nohenwart vrchním velitelem "třetí
volké koaliční sírany" na radě říšské
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ho vzdechu Ještfi nékohk minut
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nemocný: "Chuť k Jídlu
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chléb Téíké lo bylo tam (ve Fraó

cjii) nesnadné je to zde!' Tato alova
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jako vzpomínka na těžké dny v cixi-n-
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o poctivý a odhodlaný bojovník za
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dflvčra lidu pončvadž lid ten poznal
že koho cíaař odměňuje a miluje
jjMtó Jeat zaprodancem a nepřítelem
národa kdežto ti kdož otlačeným
a vyaaávaným lidem dobro amýálí
jiaté netíaí ne přízni dobrotivého
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avaté či nejHVČtčJSí biřmování k nč-m-
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zavítal "Jeho Eminence pan
kardinál hrabe Schoenborn" Byl
uvítán mČHtakou radou jako vůbec
bo dčjo vo venkovakých mostech

kam zavítá vrchní církevní pastýř a

doprovozen do koatula o jehož zbu-

dování tak velikou má zásluhu (?)

Když jal ae po modlilbč čeaké ve

amyalu onó rovnoprávnoati jež má

zato žeduattinč Nemcft příaluSí
totéž co devíti deHÍtinám Čecha
modlili ae té! ncmecky členové
mčataké rady okázale kostel opustili
Po této epiaodě uvažovali páni i v

radnice především o tom
zda li vftbeo mé li vítat "Jeho Emi
oenci" a potom zda-l- i pan kardinál

modlí ie český y nékteréra nčmec
kém mčt5 avé diecése

Před porotou v Liberci konal $

procea proti "Omladiné" spolku to
liberecké čeaké mládeže pro velezra
du Důkaz spočíval v psaném zpČv-nik- u

Jana Miláčka který obsahoval
celou řalu sociálních v spořádaném:
státu jako jo Kakouako zakázaných

písní Némecká porota uznala vse I

chny obžalované vinými velezrády a

aoud odaoudil pak Jana Miláčka pro t

zločin velezrády ruíent náboženství
poněvadž ve zpěvníku nalézaly ae i
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r oba prvnj( Joti na li vu a no--

ba Jřm tedy omníkA Zajfrnavo
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ádnlrad W WToirek byl to

řerý stavl se proti pojmenování
Iné i jrIfkýcli ulio po Jtar&kovl
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a

ml ulico Tomkova ha Ihrikovu
Hl m4 mu ij ta jt ho niút-mnou-

VJtrnichtita 32lell tovírnt díl
ci KrantiAk Hrychtovu Suliko

najmouti jiomocníka
y o Hvitcích avatoiIuSnícb cavral
J (Jomicího zámoJnóho páoa jikol
cho boN)0(]yni a domornici a pak

Lradl 80000 1 2 pokladny domá

o a a ní ho o jienízo rozdčlil Dři

':e vylíčila pomocníku zcvrubnfi

fmřry onob jež míly býti zavraž

iny a iioiiMaia mu pooroono oilHto
9

yatancho činu Sdólila mu io po
Viilo ho jí řinkali jt-At-é jednoho
'Jeftníka TrojnaMobna vražda

iVa býti provoděna co nejnápadnřji
okud mo?no bny Nejprve ea

alditl ho mřla domovnice pak

lupodynč a konečnň mnjitol domu

tnický pomocník na oko svolil

t e Urycbtovou ko vraždo naj

juti alo rovnou od ní Sel na poli
kde véo udal Brychtova byla

2 policií zatčena

Vrahové flyř členil rodiny éidoo

iho obcholníka Locvyho % Velkó

lice doHtali již evdj rozBudek

Hef Divecký odriouzen k těžkému

kli na 20 rokň7OHtřeii(jinu každýcb
n&ct dní pontem a dne 3 ledna

novazbou Frantiíuk Divecký

čouzen k treHlu umru

Dobrá povéíP nedobytných pokbi- -

n kter& v Ainerico již dávno ne- -

atí naleza ho i v 1'razo ve tetkám
'
etpečí Ilezoblodným zpnHobcm

acuje ao v 1'razo i ve Vídni o její
íčenf a co na včci nejhorňl že ani

ivodci jicb kterým přece dobrá

vČHť pokladon miiHÍ na ardcí leželi

policie jakožto organ jemu!
írduíí lxl 1ti nad bezpečnoatí rnajet--

i nem (i že učinili řúdíní tomu pří- -

)fl Ta tam joat býval bezpoínoaC
ríutnlA vmccIi komu OMiid nadělil
iiivzdornou

pokladnua kdož jindy

ír&vajfce klíčky pancéřovými a od

1 Ilkft v pokladnč mezi proty do

(vali le že nehrozí nejmenií ne- -

pečí jich utajeným pokladům

příAtč aoiní lépe kdy! nechají

1 akó umírajícímu vytryskly alzy s
ustoupili četnfci o deset krokft zpít 'očí a hned na to vydral se s ulýra-Kol- ář

rozhrnul si prý kosili na prsou
i nebo téla poslední vzdech a vynález- -

a zvolal hlasem daleko slyšitelným:' ce J3"02 J'nen přei půldruhým"Zabte mne co záleží namém bíd- -
desítiletím v celé Lvropo a Americe

nemživoté Na zlarr To bylo prý
i bylo slaveno vypustil ducha zbaven

pohromadfi udrželi se nedají Kříse jejichž vrata byla zavřena hned jak -

v Ilohenwartovfi klubu jež propukla' mile obyvatelé jejich vidčli co se

následkem vládních
Ipředloh

valuto
!
'déje Prchající horníci neměli tu- -

znamením pro stávkující k dalšímu
XJ J

postupu V okamžiku rychleji než

ihuéiiv tjíiiviwi 6dV£iivi A Hi

te" a zahoukla salva V prvních
řadách útočníku kleslo nfkolik mrt

vých k zemi Zadnčjší dčlníci ustu-

povali avšak byli tlačeni zase zpít
horníky stojícími dálo v zástupu
takže prý se četníci domnívali že

chystají se k útoku Minulo jen nfi

kolik vteřin a zahřmčla druhá salva

a po ní rychlostí blesku následovala

třeli Zatím však již stávkující byli
V plném Ústupu jak dokazuje fak- -
tum ženčkteří z nich střeleni byli
do zad Jejich atiaco byla ostatnč

tím horší '
že silnice v místech kde

se srážka tato udála jest úzká a na

obou stranách obklopena domkyt

j

uu vyenoau ani v právo ani v levo

Po třetí salvé zbyli na místč činu

Jenom padlí horníci Četníci UStOU- -

pih alarmovaná zatím policie a nČco

obecenstva pospíšilo na místo kata--(

strofy Pozdí jším ohledáním zjiŠté
no že vypáleno celkem 27 ran vesméa

ostrých Účinek jak z velikého

poCtu rančných patrno byl přímo
désný neboť jisto že jediná koule

i „i-- i l i i- -

- --- "i--
-

clcn Slezské četnictvo ozbrojeno
jost manlicherovkami Ní-kler- kou- -

le vniklv
s

l do sousedních bvlfl a také

jeden kflft byl poraněn Mrtvoly
nlřntníli m nnann dn imrlňf kn

mory ranřní dopraveny do nemoc

nice pohřeb mrtvých konal se taj- -

nfi a činil neobyčejné truchlivý do- -

Jem Průvod pohřební bral ae ta

vyen sice jesie v caa zazcunima

však podruhé asi sotva so podaří
aklížiti trhlinu mezi vůdcem a tčini

kteří jen i velikou nechutí jim se

vésti dají Prasklo to ranou elek-

trickou kdy! ve valutové debato

obrátil se poslaneo kníže Liechten-

stein na némecké konservativco a Jo

vybídl aby vládní předlohu zamítli

a když ve formfi elegantní vsak v

obsahu ostře líčil neblahou situaci

do jaké zavlékla je politika jejich
vAdce Všeobecné vykládá so útok

knížete Liecbtensteina v ten smysl'
že dnové Ilohenwarlova klubu jsou
efttenv 2a nřmečtí konservativc '

klub ten opustí aby spojili se i kře-- J

aťansk mi socialisty a utvořili Btranu

nčmeckých konservativcuv— Zňstal

by tedy v klubu pan hrabé llohen- -


