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Velká lýslava strojA pro řemeslní-

ky as ni spoje! é přednálky odborné
d ínoiitrcs in strojích atd právě
v Praze koná a téí se vlké účatl
Udá Pochopitelrio Je to první
podnik český toho druhu pořízený
péM obchodní komory pražské k

rozvoji řemesel Vystaveny jsou tam

stroje všeho druhu pro řemesla
určené stroje jsou v určitou dobu v

práci tak že účatn(ci na výstavě
mohou s' o práci stroje poučili a o

zdaru práce přesvědčili Výstava je
čtyřikrát tak velká jako prAmyslové
oddělení výstavy Ivovské

Redaktor Hlasu Národa odsouzen

byl proto že v lihtě svém uveřejnil
zprávy napadající Dra V Škardu
Tento svobodomyslný obecní stárli
kdysi nazval veřejně staročeskou

o lid Ponte jf dnou jménem pánA

ozval ne krořř('n(k Hueai Inter Jeho poslední Aby byl toho z

nejviifml drliteli pA ly 33
sích (50 riK?) Jft po dvou í

velkotlkA Z té-- 40 proč
nává vliv v několik zemích V

'od roku I ř71 do r 1 h iouil

srdi e si přejeme—pelloval miniura války ťlali je

pravdou 2 omecujt ne vntup do ka- - llůznÁ zpriiey — Kapitalismus na

universitách totil od Její profenorA
1

dettifi h ikol Jidftin

Nule: neikytá li jednáni v KleMana velkotatkarkfcii t veíkeré evropské tou otáíkou se ta
fh JMOIÍ tedy o J l'rť' V' bývající listy odsnmjl Totél inl i

L jýeh zemích nabyly velkostatky éeskó listy a to te řkusenosti neboC
gacíeh jaané avétln na harakter a

vnitřní povahu jednotlivých rtran?

('eký národ ovíem uiA2n býti brd od té doby co na universitó české

'jřnily ji v lonitly Tím jukol uhnízdili se někteří bohatl profesío jeho jxou to zántupeové kteří je
kou iiiiilou n unlrwifiu fNtu oři kteří honí se ta tituly a řády idin! pevné a hrdé v delegacích drží
i IchA vKniktV ubýváni venkov- - vyznamenáni od té doby nelze sto

pMmýli dtni platí tti vlkotat
ki'Vá ktirUt j tnllion Nmri (I

tnill !

my ecký národ 5 wfí--)
toho nm& mltl na miřmu

i"iKkni ilcthta nel no mandátA

Nmci 72 my ČVchovó vAk 135

1'roto vol ftvolKdomytfiá trana k

í I li t ř uláte Vyvraťte nám tento
čNfln dAka a poveíle ofi opíráte
tvAj prinilej 70 lilaA kterými rot

hodujfte o vřtíiiie na miemu vlasti

nil? NeniAlcte ani jediného
ni mravného dAvodu uvó

-- ti!"

A toC pravda Proto je taká spra-

vedlivý boj ČechA proti élechlé a

její priviiejím

Kvmpromit uzavře prý historickd

iMtťt h iHtaváckou v Čechách a

pOMtoupf ji ai 20 mandátA do sní-m- u

Z toho jnou KtaroCeňi paf Nám

to jedno Nejxme mco tak lehkomy-tilnýr- ni

alyclom urdili že trpký
chléb oppOHice chutná octneme e

prapor lidu

V pondéll 1 řijna počaly delega
o (iliyvat"lti a tHtov&nf xt Jelitu na universitě obstát tejména

chudému Kde pak ae boháě-pro- -šikých tnídt Jednotliví vulko- -
a

ónl HchAze plenární Při oavédéené
benevolenci majority jel nijhk záiři xkoupili takto J00O ji fessor několikanásobný rada a maji

xelnkó pAily Vu mnohých te tel řádů snili k churfisu studentntupce vlády nechce rozóilovati lze

předpokládati Že tři nuhfize doatačlíejmna v Cecliách ni Mora skému! —

e Slfikti náleží ve IkoHtatk&- f-
Svatováclavský sjezd národopisnýna projednáni Mpoleúného rozpoětu

Praví e Že poHednl iichAze v ní]
i k velkoprflmyftlnfkůiii v i

v Praze dopadl skvěle Hojná účast
rnictvf itklářnlvl v lihovarnic- - budžet přijat bude ve itenl třetím jednomyslné pro výstavu nadšení a
v mlýnech pilách !dzárnich konána bude v pondťdl dne 8 října svorný souhlas pro její v r 1895 vy-

konáni rozptýlil poslední chmAry
varech dolech tl atd ano i v V první HchAzi plenární čcítl déle

gúti Kaftan Pacák a lirzorád opa
Vovniutvi o dobře vyrnajf Na které obzor této nové české mani stranu škodlivou hlízou a jindy zase

festace kalil Byloť sjezdem zjištěi"- - —
{ } v novalí pole a posvítili zejména na

mďtodržitele její marné Chlumeckýc církevní) íttvrtimi vťMkcre po v Hituaci jaku na hiiciuu jeslo ne no že materiál k výstavě je přebo
1 toviren 132 pivovary 8 i li by ln víak neuihlliime že by hitu hájil

zasazoval se o to aby obec pražská
neinsertovaU v Hlase Národ i pro
tože ten list skoro nikdo nečte Prc
to ovšem redaktor III Nár měl Dra
Řk?rdu v žaludku a kde mohl jej

hatý účastenství celého národa

j 88 mlýnA 112 pil 147 cih ace v ni! nu nyní nalítáme lláila ne fll&nký sném jak jsme již ozná
(1 209 tárnkft PodubnA jest pHIiA od tech hrSz které by uadeňly

zaručeno a že i finančně podniku

kyne zdar Proto a jistotou dáno

sjezdem svoleni k zahájení prací ua

mili nejde ae 10 října ku krátkému
kdyby UMkutečnila ho koalice také zoslouzel Týž si ale zostouzení nejednání v nímž kro mí) provizoria

28 prou pftdy 100 továren nn čeňkem snému I)oen KtojI proti výstaviéti —
rozpočtového nolva několik nejuut

dal líbit Žaloval redaktora Beneše a

ten byl odsouzen k pokutě 20 zl kenárod ufin a Htátoprávulm naAim po "Dejte nám všeobecné hlasovací
ovarft (36 proč) 143 mlýny

304 ciht-ln- 100 lihovarů
nějSích předloh bude vyřízeno V

proBtred lUtopadu svolány budoužadavkům 01) NcmcA a 70 konnerva- -

právo!" volá dnes v Praze v Liberci
r?02 zámky a k:í imiuce v to livntcli velkoMtatkáfA — potom bu

ztrátě 60 zl i kauce a k uveřejnění
roziudku na první straně Hlasu Ná-

roda Polepší ho proto ale? Jistě
zeuiHké nnémy jež zanrdati budou ve Vídni v Štýrském Hradci a jinde

!sjfyooítajI OHtatuI budovy vt lko tleme mít co ciniti CO Němci a h až do vánoc statisíce lidu pracovního Letáky
ne Co nejdřív zsčne nadávat znovua nárožní návěstí přes noc tajně vPomiry o koulki —Kruhy koaliční

48 kotiKervativnírai a 22 liberálními

pány i velkých HtatkA Jaký to rozJiná pak 238 rámkft a 37 palácA
Ondy doslal pražský smíchovskýjaou v Htálóm brzo zjevném brzo tisíci exemplářích heslo to hlásají

Ale marně Koalice neslyší drží
ledních řtyřioet let přibylo v dílí O kdyby Slo o íáHtupce kteří továrník Kingerhofcr majitel panstvích 8 fideikoinitíň n dvakráte

rx xii„ ' 1

svou državu a pan Taaffe a dr Stein- -

tichém boji KooMervativci mají za

to žo umaěkána a zardoušena bude

liberální strana německá v objeti

Kamenice výhrAžný list aby zakopal
prodchnuti čenkýin citem meli by
vAli domáhatí ho a námi nesplněných bach tvArci posledul volební opravy u Vsechrotn poblíž Kamenice určiifii li x: IA a _

jsou už—na pensi — tou sumu peněz nebo že s ním bude
ale spravedlivých požadavků naPtich

kdyby hIo tu o velkoatatkáře n vodoll !! X X_ iw
koalice docela Hrozí jí při nejrnen
Sim rmtid svobodomyslné strany

f lOKracil ih:uj jiiuh ív piou na
zle Tavárník odevzdal list policii ahtico 0 pnc na knÉitvo Sjezd rolníkA v Král Hradci 0 sv

VáclavS konaný také mimo otázky
mim čoHkym aneb aHpoA o naŇe přa ta vyslala dva tajné aby šli na místoRichterovy v Německu jíž nezbyla

hoHpodANká hIIíí vclkowlat- -

i i i i ___ hospodářské se zabýval otázkou víle
tele potom ovSem jinak by ho vóei

mely Váak jak pro bAh jo dne
kde měly být peníze zakopány a tam

aby pínatele výhrAžného litu až si
i leMi takianetn a pramenem

obecného rovného hlasovacího prálitické Uioci K tcnio iřibý- -

pAjde pro peníze zatkla Ale tajníva Staročeši chtěli tu proti vše

než resignace a bledé doufáni že

jednou zase urocitne liberální hnutí
a a ním žo uhodí opět její hodina

Postaveni levice v koalici není tedy
dokonce závisti hodno Poláci do-

pouštějí se dále nepromíjitelné kr4- -

rozdíl ua ph mezi panem hrabětem
Curtem-Zedtwitze- m a panem Iliiron-reilhre-

mezi(princem Kar Schwar- -

počínali si při hlídání místa takobecnému právu protestovali (proto
fWhuú vliv celných vyokých HtÁt--íi

církevních hdnoHtft arintokrBj
'Iťh v nynejSím miniHterHtvu chytře že jo občané t Vňechrom po- -že je Mladočesi dali ve svAj slit) ale

važovali za zloděje kteří potuluji so
kol obc aby v noci kradli I vydali

zeubergem a baronem Lexou i Aeh
renthalu? Státní právo autonomie
království óeMkélio a zemí kučmu

la oa př t Hrabat i fcvoinxjny
padli Nu nepadli naposled ad ne

houževnatě drželi a napjali všecky1 rytíř meisi omí minintry!
tkozrakosti tím že připojuji ho k

protislovanskéinu táboru a jej posil struny aby vyhráli —
o pOHtavenl arintukratické jet Husitská evangelická Čáslav ví

pí íhIumícícIi jott oběma atranám
zrovna tak IhoHtcjná jako národnícnátno v Rakousku historické

se take na domnělé zloděje Jeden

t detektivA pak místo aby občany
poučil kdo jsou počal do lidu střílet
i revolveru a něxolik osob zranil a

! J„l -- !„ - 1 „!„'_ w i i i r tala ondy pověstného biskupa Pry-nyc- ba

který jak známo pokusil ho
íticii uuii njřiu o umí rjiujriiw rovnopruvnoHi juo nám je iem- -

jednoho zabil Z toho ovsem vy
ttchu tiřemec: obrana zemí 'Cem nemAže vAbeo být ochráncem

iví nemocnice a íkobttflJ národních práv českých
zhanobiti památku avého spolukně

cuklo velké rozhořčeni a vyšetřováníze spisovatele Ilenese-Třebízské- ho

teinena přeřla ale již dávno Tim žo ntali ne velkoHtatkáM Mo Víak tlavnost dopadla smutně Leč

ftujf— pro okamžitý nnad prospěch
ale naposled k trvalé tvé fikodě

ZAstanedi IUkousko nedotčeno ve

své existenci dojde jednou k jedině
mocné a jeho zájmům nejvíce svěd

čící koalici: ČechA a Němci Potom

by se mohly péci pro Poláky oplatky
Ale také Šlechta třeba i držela veli-

kou moo při malém poč'u svém

musí budoucnosti hleděli vstřío a

tesknotou Stojí nevědouc kudy
kam Mamy byly dosud její ěáky
že v národě českém novu vatane

je to podivné že vftbeo mohla býti — DiitIi' PAIJÍ KIUKIt Ututo vihlu
B ykmHnl lůh W nwoiilteliiř 1 vvhnlanlkonána a žo v husitské Čáslavi našlo

nnmool tht V imloli kila nuj
) toutn Uk vellon rtlrnf

venr - ' "" ny ba více neí to aloupy koalice na
Viř 33 ne vř fch velkoMtatkářA

řV řlHHké ra líi jež proti nkomu itnemu
frlu aotva pol tuctu dobreein'o není namířena neí proti národu ře- -

%rt6o:u ""
f'-- VylouciUe

5ech

'
j„ kde velkostatkáři námi ne- - Bt[an cftkfdl'

Tprftm)alových polnikA tííce teUtví uzavřel neúhlavnéjálmi na- -

"niá prQmynl vAbec houvíhI to iimi odpAroi ntmAže býti v Prase

se přece trochu lidí kteří šli vítat

zarytého papežence a hanobitele

českých slavných mužA — biskupa
Iirynycha To už v Přelouči kam

Kdo chco míti léky nejlepší aC

koupí léky Soverovy Chraňlo se
lékA padilauýchlpan biskup na chystá dopadne to'


