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nalozho každý milovník dobróho žvýka-
cího tabáku v Lorrillardovó vúhlasnóm

Tabák tento představuješ výslodek zkušeností po minulých
134 lot v míšení a připravováni tabáku k všoobocnó poptáv-
ce Jemná příchuť vložona byla v nój aniž přimíšeny néjakó
škodlivé přísady Co se jakosti týče nopředčí je) žádný
žvýkací tabák kdy zhotovený Když si přejete příjemné a
uspokojivé zažvýkánl zkuste
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Česká osada
v sev-výehod- nl Minnesotě)

nazvaná ——

BH3ROXJ2ST
při dráze St Paul A Dulutb Na
dobu neurčitou se tam prodávají po-

zemky po 5 akr Ti kteří pozemky
ty viděli a prozkoumali tvrdí že

maji daleko větU cenu a my směle
můžeme tvrditi že nikde nelze tak

pěkné pozemky za tak nítkon cenu

koupili Pozemky jsou u samé že-

leznice a všude je hojnost dobré

vody
První výprava do osady Beroun

byla dne 24 března 1894 a za onen

rok osadilo se a zakoupilo 29 rodin

českých O mapy a vysvětlení ad

resujte: James Kluzák Lind De-

partment St Psul Uulnth H Jí
Pioneer Press Building St Paul
Mion 60 m 3
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879 WasblnrUn St ťHICAÍO ILL

jřst tákonsnt tisku ticjnsplAuUtlj

límjaky kdy byl vydán"
Hmir lemrř kil Mho paragrafu V

oddílu J l k tomu aby tisku kladla
oal lit a pouta i by st pralnot(

["mH ijedn'a státnímu Atnpd
přllfjltot jritá ku pohodlrtejlímu
uliti objektlvnihn KMI Nový

trstní fáionnfk spolku objek-

tivním řfztním znirnsná uhájení
nové éry perwkncf tisku jaké sni v

{skoukft asvidáno

Proto vykonávají pohánci mUďj

čítí povinnost tvou tphn iturn na

prosto smánf hodným le nsunavn

bojofilí proti tak kauřukot ým pař
rsíňm hlsvy pát4 a lté A n'

liko tisk ífikf alébrl tlk vvíksré
bo Hakouska jtst jim k dlkírn savá-tá- n

Zl boha U bojují osmřll a

tedy fiidarmo Veliká strany n

movny nemají jak se podobá pri
otázky svobody žádného porotami
nl Jim se leprvé rotbřekn !

samy po IkcKíé své pocítí čeho za-

nedbaly

V Německu bojují nejšlechetněji!
a nejvtdělsnAjší duchové nárrxU za

právo svobodni alova proti řícení
se v služebnost: u nás vsak vtbijí
it poslanci chladnokrwné v služeb-

nost k vbil krásným očím páně

Sohoenbornovým —

Kjnle — takového uznání takové
saťofakce dostalo se noodriilm

národa našeho od nejzary-třjlh- o

nepřítele Jaky to ale panu-j- e

chaos v majoritě vídenské když

její list takto o ní píše! — A jiný
obrázek t koaličního ráje:

Psali jsme minule Že Windisch-grae- ti

roziurzen nezdarem s volební

opravou a s otázkou slov paralerek
v Cel ji chce vzdát se svého úřadu
A hle k správé staré druží se nová o

dtitoupení Madejskyho který ne-

může rovněž Celjl nikam Tlačí

li tu v před řve levice tlači li ji v

tad řve střed a mračí se Poláci —

ba ani zprostředkující lék Hohen-wa- rt

nechce —

A což volební oprava co! btrni

předloha? Kde jsou? V subkomi-téc- h

tajné schůze piluě se radí ale

nadarmo Nepokročily ani o píď
ku předu a zdá se ře nepokročí A

ke vismu i trestní- - zákon právé váz-

ne — Toť práce — plodná — koa-

lice

A četli jste o tom jak Bchoenborn

kardinál chtěl chtěl pomoci koalici
v

požehnáním z Uíma naproti natio-nálů-

antisemitům a socialistům?
A jak pan kardinál pohořel a jak
nyní koalice je zmoklá?

To vše — a mohli bychom těch

obrázků přidat haldy — to illustruje
poměry ve Vídni pokud pro Čechy

je důležito Naučení z toho plyne:
Koalice proti Čechům a Slovanům

výslovně zřízená pro české a slovan

ské otázky a pro český odpor tíre v

bahně Nuže cestou nastoupenou v

před — v před ještě silněji zdatněji
a mocněji

Tor jediná Česká politika — toť
heslo k příátím volbám A totéž pro
vás za mořem měřítko jímž nejspo-

lehlivěji změříte správnost našich

dřívějších i nynějších úvah a referá-
tů

Drobností tentokrát nepřinášíme
— Psali jsme jen stručně o situaci

nynější o ničem více súmysla aby
nati čtenáři dobře a zrale mohli uvá-

žili a rozbodnoutipro koho sympatie
své ve volebním ruchu který už
brzo veřejně počoe věnují
Volby s let devadesátch našly

krajany naše ta mořem nepřiprave-
ny překvapily Volby nové chceme

aby dopadly věrně dU našich referá-

tů a podle očekávání čtenářů Dou-

fáme že se nezklameme a že čtená-

ři naši ul výsledky vlastních úvah
dl našich rtfrálů srovnají a výsled-
kem vo'eb dali nám vysvědčení že
referovali jsme správně
Nám sice v Čtfcb ách sympatia dra-

hých pobratimů is mořem k vítěz-

ství nepomohou ala ony nás posílí
— Vědomí že i Jinde daleko dlí
nám duta věrné to potvrtuje posi
Injc — Potdrav Vám! —čka

'
jjuty a Padařovce mime pokrokáře

t jnama antisemity a socialisty a mi--

)uo Mladočecby a krajním křídlem

pulikáliiím Strany uvedené tuto
' _: n :i i_ i x íi : „
i ufino KKTiHftiy Kiiru ramuie mimu

jatod jsou vmuífl fitrany lidoví"

ionže s nepatrným rozdílem Staro-feS- i

vzdávají se ru milost a remilost

fládě a Alfehté: Padařovci á la

_a ik! t i i" amnv iisiai jun" i aiocnn a mu

Vokt-tuj- í na všecky struny a hledí He

jen doBtal od mandáty realiaté

)% 'ott beznárodnosmí ideou jsou zcela

linm lrtny i lid pokrokáh nemají

„vněž nikd valné opory antisemi-- j

fé a socialisté kteří od posledních

A) ywL iiA ivlninif v lidu loti!

'atí a naopak pouledoí otttré anřmo

vání zeuinké i Hké kdy raimila

vláda několikráte iixtoupiti kdy

vykonavatel její v Praze I ve Vídní

přibyt byl na aoud veřejnonti kdy i

nepřátelé rouili uznati pravdu čes-

kou — poslední zasedání prenvédci-l- o

národ i cizinu vládu i její orgáoy
le Mladočeíi atojf pevné A tato

jejich pevnost naproti klátivoati

ostatních stran jejich český program
lidový jejich pracovitosť vytrvá
lost zjednaly jim váhu doma i v cizí-n-

Svédectví o tom podáváme s

úxt nepřátelského listu dále

Proto není pochyby která Btrana

o příštích volbách v Čechách zvítězí
Proto ale také ten vztek a ta jedo
vatá zášť u stran jiných proto ono

tupení zotttouaenf8ocenf podezřívá
ní

Porozumíte mu dobře nyní a aoud

si učiníte

I)r Hieger zdá se že jako vždy I

(od Kroměříže počínaje) zahodí flin-

tu Vezme baronaký titul a etane

se členem panské snžmovny I a

pánem bohem bude snad od nřho

pokoj A přejeme totíž i jeho Sva

gřlčkum a zettčk&m jako Joháuko
vi Palackému Albíukovi Uráfovi a

jeho přátellčkQm — nebo pak bude

v Čechách tišeji Dr MattuS dr

Sole dr Trkal dr Zeithamr proř
Kvíčata a jiní staročeétl velikáni

jsou už u plného žlabu ( ročními

důchody od 10000 — 20000 tl) ti

dají pokoj Potom národ inadno
zbudo se také proroka Padařovukeho

a jeho trabanta — uleví se mu

O kandidátní listiné mladočeské

(jediné nadějné) pro volby nadáva-

jící proskočily již mnohé zprávy
ale víry jim' dáti nelze Nutno vy
čkati času A2 přijde budeme mezi

prvními kteří pošlou informace
Zatim spokojte e tímto obrázkem

časovým—
Ve VUlni neniliprtetv Čechách

Uvedeme příklady První: Ve

parlamenfi projednává se

osnova budoucího trestního zákon-nik- a

Kikouska jímž má býlí kone-

ční odklizena neslýchanost že po
celou dobu tak zvané ústavní éry

tedy plných 33 let platil zde o po-

litických proviněních atarý trestní
zákonník bachovského absolutismu

p dle jehož proelalých o zločinech

"velezrady" pobuřování poputová-
ni k nenávixti a opovrhováni sptávou
státní úřady a ůřadnfmi nařízeními
— souzeni a odpuzováni občané

státu který jim v základ

e voličstvu nemají půdy ti spíž

ních zákonech ústavy své zaručoval

veškerou volno! tuínční slova i

tisku

Pohříchu osnova notého trestního
zákonníku páné Suhoenbornova ne

dopadla těchto příčinách o nic svo-

bodomyslněji o nic pokročileji než

li práce zákonodárců absolutismu

před 43 lety Ua spíše naopak: v

nejednom ohledu hrozí oWčanské a

tiskové svobodě z nastávajícího tre-

stního kodicillu možno li ješté po

vážlivějsí újma než jakou bylo jí

trpčti posud

Náhoda či ironie osudu tomu

chce že touž dobou pracuje také v

sousedním Německu výbor park
mentu německého "v trestech poli-tickýc-

totiž o výmineSném záko-

ně trestním proti Živlům podvrat-ný- m

v němž jest celá řada paragra
fil n3 vlas podobných těm které mají
býti pojaty v řádný trestný zákon

cislsjtanské 'lepHÍ budoucnosti"

Ano jiou právníci kteří srovná-

vajíce ustanovení oněch německých

výminečných paragrafu s 'řádnými"

paragrify návrhu páně Schoenbur-nov- a

tvrdí a dokazují že ony jsou
těchto jeStě mírnější a liberálnější
Nicméně jest polovina Německa
vzhoru Nejvážaější a nejinteligsn-tnějé- í

občaLé povstávají a v protes-

tech i peticích zapřísahají Hiký
sněm německý aby neschválil těchto

drakonickje') rákonA kterýmiž by vza

la za své politická svoboda v Něm-

cích všechno svobodné bádáni

všechna volnoat vědy kritika a umě-

ní všechna svobod 4 slova i tisku —

Protestní to hnutí v Němcích proti
reakci ohromující nej vzácnější svo-

bodu lidskou v&čihledě roste a ně-

mecký říšský sněm asi také pod

dojmem této oppusice mí-ně- nl

ku drakonickým těm zákonům

nedá svého svolení — Nuže jak to

vypadá touž dobou v Cislajtánii?

Místo abychom sami rýsovali cho-

vání ar zdejších vládnoucích živlu a

stran vftči oné politické pasti tre-

stního zákoni Schoenburnova po-

stupujeme naichvál slovo zásadnému

nepříteli politickému i národefmu
Vídeňská MNeue Frei Presse' necht

jest klassickým svědkem jak to do-

padá s lákou a věrností ku svobodě

politické u tak sv německých líbe- -

rálA jako u Htancrykl) — o konser-vativcfc-
h

a klerikálech německých'
ani nemluvě List citovaný pfáe:
"V pravdě vřtňina těchto usianove-n- í

pouze jediný sleduje účel otlačo-

vání a pronásledováni tisku Trestní

V' R

vnikají v třídách děluických které

VN známo u nás volebního práva

r líiSají Český klérus jak od dávna
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Í"fMí e líímein zejména ve vysmeh
rxtváeh a proto klademe jej
abec Evlaif o mu doznáváme

£-
- nilňf zejmeni mbidsf ducho- -

ar nut wii iiiii-fn- i h(ilni}fl nntuiízfl

'Vj fyulm před IreHty loouti upřímné

vobt)domyflné ví-c- i — Jedi
v Ijt

j!í
velká lidová trana zdravá ale

ftla jeíté h tvořící organiiíující a

fí[js poinérft formijlcl stojí dnen v

flchách mrani MladočenkL Není

dnolita Není atd možno aby byla:

%l IKold kráter poinéry kolem ní

v lále ne méní kololutajíce ve víru

A taloit! zmítané prerurnymi
eme-Jfct-

v ttyxtému vládním A imeny
JUltolí muí pftxobiii na trnu oppo-'c- ní

Ta dle zrnin řídí ntujň vé

ftroiti tím rovníž mfní i ivij
4C K&cnoHt tato je dána okolno-trU- i

Že viichni Mladočeíi rázem

V rf:ytihnou potřebu zmřny taktiky

') Jj jřiroteno V'ik tato okolnost

[í říkní otázkou livotnf VIAda zúioy- -

[ cito náhle inénfvá vltr don

k'fw'tiarri zaviti nelad

wint-- n e uolné Zmýlila MladočeM

Cudali te v oppoici avé nikdy tmo--


