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Jťtt KořVnsklhn fVíy inhm

ifltt y l4řt4 nákladem i Otty
v Pmis fl selil II v (lml spi
ovatel pokrřji v líčeni IUJ
kýrh MtMli Natetám In kapi-

toly n dljiň4 h a poi vavnf)
I4I pak ?' lajímivoit stať n

sopečná řisnos'1 iistrovA Havaj
kýrh Hutvl kde jinde na svité

kupilo n tolik mohutných val

k4f(J jko v arthipta(i havaj-
ském Ni ělyřlrel sopak poljtbf

V oceánu ohfilřodlho díla ibt
doválo hk nyrtljll oiotro Hind
vlčskl Zs vlc h tlehto sopsk

pout ifi nensUty Jeltě v dlné
sté člnnotti ostatní ds"ptily a

dobafáf!#ly Jil v dobá h aamll
hých Podav ftlkliř4 hisínrické

iprávy výbiilít li ftlkttrýfh sopk
spisovatel líčí v kapitole lávlrečné

plavbu Isponukým břehům Ve-

lice poatavé vypravováni jsho při-
váli opit řada krásných skvtféně

Atťtt pohotlnkýth hsř slsřn Po

((lilový v Národním dita lUvsdla
k prVkiaviijMrn ukrocením Jet
triámo } pfkvndnA Mtnilotáh bil
Wn IVptfihva pro I p'dios(ln

skýeh heř posl len řonl řen byl al

poi na II AI pře Ulavfftí od-

ročen byli n4hl# na pon Uk Tsk

náhl a nápa lni fa tavditu ťt n

rdfen4va podnít k nsjřoinanillj
líni povllsm A rořfinl (lni ipfb
#'ib-h- é nslylii [t poUU ťi řpráv
ní vf bor drtt)tva Národního diva

dl oMřífl fotil od Ifitrfidint

Národního dlta l!a (Isna trnkbn
Výtniru) p Jiří lfí hi Aotre bývalého

třoiy prlUlio li! vnlmldr
olj Jukolto inlsn lsnl ělnl vfbur
o lpořdn i potdnf dmonstra

Nárřxlním divadle ponvadl
právní výbor spftobenlm pohtín
kýrh htr sUčny Pospíšilovy k

dm pr nepřímo pMle-tilos- t

zavdat V lUw totn pratfs
d4le kdyby dsmonut rcs v Nár

diva tli tl opakovaly In by

vihb lem na smýšlení jl
projevy ly v Jitýeh kruzích spnsb
ty divadlo Národní ni ras 4m uza-

vřel poněvadž kdyby neučinil tak

on učinil prý by lak — jiný a snad

na deUi čas Následkem dopisu to-

ho bylo pohostinské vystoupení slč

Post (šitovy narychlo odročeno až

na den 39 dubna Hnad bude milí

věo ta vliv i na otázku trvalého

slečny

Literární otroci Svatopluk Čech

pořádán byt IV třídou Akademie

aby odvolal svou resignaci na člen

ství v ústavu tomto Čech ale na
své resignaci setrval Menšina IV

třídy Akademie navrhla po té aby

Svatopluku Čechovi udílena byla
letošní cena 1000 zl a "Písně otro
ka" ale většina IV třídy zménila

tento návrh opatrně v ten smysl aby

pěvci utlačených udělena byla cena

ta dílo "Zpévntk Jana Buriana"

Propukla Komisař Švanda ze

Semčic který propustil při censuře

na policii "Písně otroka' byl těchto

dnu služby sproštěn a dán - do vý-

služby Proč?

Miitr JiroÍlktvládni otrok Jislé
vzrušení a udivení v českém obecen-

stvu divadelním vyvolala přítomnost
Václava Brožíka v loži místodržitel

ské My se tomu však nikterak ne-

divili naopak byli bychom přimo
zkameněli ustrnutím kdyby tento
muž byt pozvání hr Thuna nepřijal
Musí bytí přece vděčen za nejnověj-e- i

zákazka pro zámek Schunbrun-sk- ý

t — iéek

Ostrov Cypr íltcku — Na Cypru

déjí se velké projevy ve prospéth
této myšlénky ftecké obyvatelstvo
ostrova usneslo se na velkém tábora

odstranili poplatek Turecka a žádali

za vydání ostrva Kecku ZiroveA

dokládá usnesení tože se Hákové na

ostrově tom násilím vzeprou vrácení

ostrova Turecku v případě že by ae

ho Anglie zřekla Za účelem tím

zřízeny Již ve všech městech a vesni-

cích ostrova tvláétní výbory Mezi

Ueky kteří tvoří 7:9 obyvatelstva
ostrovního jest velké jitření Jak
mámo postoupen byl ostrov v roka

1878 po válce rusko-turec- ké Portou

Anglii při podržení svrchovanosti

sultána nad ním Svou polohou po
bií? průplavu suewkého byl ostrov

ten tebdy pro Anglii ovšem velmi

cenným Mezitím ale Anglie usadila
e v Egyptě těsně na průplavu samém

třekla by ae nyní ráda Cypru jeni
atal ee pro ni zbytečným a kterýž
nad to nenabražuje Anglii ni a dale
ka náklad kterýž ročnó na správa

jeho věnuje Ukázalo ae dále til
prý že není ani vhodným jako stani-

ce pro lodi válečné Tento úmysl

Anglie různými státníky jejími pro-

jevovaný vrátili ostrov Tureckavy-vol- al

však právě tmíněné Jitřeni v

řeckém obyvatelstva ostrova kteréž

po návratu tureckého panství ovšem

nijak netouží

Jakuby n nl prod)4vj v rUIn ani

níbl Aoint "1'IsbI Otrnka'
vrátil mikinh Mtlm ďi Či h —

pak by 4fii pM 4 skrmn
byl jí fiimřurn Nule oproti lff

mlífftis prihláíti í Hvatoptuk
li f skromná povain 'i ns-ijh- tp

(44 ínn?fíl nik ! itp' lftv

a rH osfbní h nfa nsnamíla přoli
km li hltil1 pM íifti nilsk U n

í(rř oblií hjbfl o pf
t U ské víc) ba 1 tuk ópln

po'fiiip#nf Jik ftitnott )iiřtfií
hdtirfMi tal Jrhn kandidtttira po
!r4ti's př litlt kí fiáro ln soi Í4lril

7A1 a Jtk dloulio oian I4t po ivols ní

podrlí o lom ani Hvatoptuk í'wf

tiřtnftís bjti ul tf nn f ibodnot
bads ř4i-t- l ix dltllhn řMVfjs tt

politi kf ha oddaUfth Avah pří

fiiilil u pvpi "JUřníih písní" ro

hoďvati bud# najisto nikoli momsht

osrdtnf fcfbřl proplrh rslku Tolik

řiiftlřnts — jouc v pomřry ďtiřs

infiHit — prohláiili
Immuniťi Jtrltmntitrnl'h Jif

fff) Jak byl v první polo
vici února konfikován v N4rodnlih

IiUtťch 6 vod k snmovníniu referá

tu a sice proto 1 f rý v úvoIu torn

schvalovaly nezákonné projevy
to řféi poslancft dr YAw (Jró

gra dr Kounloa a dr K Č'rnohor

ského je! samy k sobé byty příroze
ní imminl Tato okolnost !

ímrnunf řečí poslancnv byty vftbfc

uóinřny předmclent objektivního
řízení vyvolala veliký hluk v celém

svřltj politickém Kdežto ku podi
vu i v Piaze shledávali mnozí velmi

pokročilí ''liberalové" konfiskací tu
za samo sebou srozumitelnou ujal ze

smutno doznati nejprvé tisk nřtue-ck-

ovsem výrninecným stavem ne

řxutany této — zvláštní persekuce
Národních Listfi vídenský sociali

stický "Arbeiterzeitung" první po
ním pak "Neue Freie Presse" a na

konec i jiné listy domácí i zahranič

né ve zvláštních článcích rozepsaly
se o ní vidíce v konfiskaci té ohro--

žení irnmunity parlamentámích pro

jevů vabec V parlamentu samém

posl Eim dr Pacák a jiní éile se

chytli věci té a po debaté v plenu
a ostrých kritikách svých prosadili
odkázání její výboru k podání rychlé

zprávy Ale výbor zbavil se povin-

nosti své moudrým usnesením le
nutno vyčkali až jak ve véci té roz-

hodnou — soudní instance Tato

ukázala se zatím rozhodnéjsí v háje-

ní práv irnmunity parlamentirní než

sami členové parlamentu koaliční

většiny Kdežto totiž ješté zemský
soud pražský konfiskaci potvrdil
zrušil ji právě na odvolání zodpo-

vědného redaktora Nár Lišto p

Josefa Anýže vrchní soud zemský

Jest to zajisté jedno s cejd&Iežitěj-šíc- h

zásadních rozhodnutí soudních

rozbol nutí soud a v přičiní immnni-t- y

projevu parlamentních v příčině

objektivního řízení vůbec

XjKr — v církvi Páter Ikránek

vydavatel křenransko-socialnlh- o
li-s-

tu

"Slovanského Lidumila" v Pra-

ze ocitl se až před delší dobou v

živém rozporu a vysokou hierarchií

církevní pro tvé agitace sociální

Spor ten byt vydáním zmíněného

listu dovršen Jako polský P Sto-janovs- ki

jenž ač od papeže obdržel

požehnání za avé anaby od biskupft

byl ta né krok ta krokem atíbán až

i konečně k vězeni pro "štváni" se-

dláka odsouzen tak i P Beránek na

korec neušel trcato Uyl kardinálem

BcbQobornem s úřadu svého auspen
dován Pražský "Čech" připojil k

lomu své poznámky jež ale páter
Herinek problaiuje ta tkroucené a

nepravdivé Poslal orgánu biskupa

oprava a když Ji "Čech" neoveřejnil

žaluje nyní P Iieránek Hat ten na

uveřejnění opravy IJudema tedy

svědky zajímavého a víro charakte-

ristického procesu kněze proti kněž-

skému lifttU
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tolehnf pfho nnb'- - litníků lze n

rMl iifH lM s ji jřorsiiítl
vsak ftrjřiť mtb-- fill j' ne nej

vysibb nni-- kriicky fn-h-

bylo 'řivřin jrsvý "vt-řitjfi-
'

dál" jt li řfíe u fmiřpl

Kurljr jmukjfinjf řbili m sté slav

né iiartamentárhf koalu světa dí

vadilo J jtíié ani v átéoi infsb-- i

nezná roiportu avího I o I4ftvl
ha l po h1oÍ ky

jeho nejsou ani přijřiVťtiy Marné

jxou reolue sbtdávíry mítistrům

msrnévtijy tuinitrů v jiarlamfntě

marné nadávání vládních i tmolvláb

nich listů souchotiny jsou tu a

smrt blízka Nataiipli v letě ii na
podii m UC Jťdno A co zji6obilo
celou kritiy Otázka všeobecného

hlasovacího práva tlumočená a

olanri tenkými a slovan

aké jmralnlky v Cclji vynucované
Hlovinci a Oechy Ejhle váhu slo-vans-

k

blaaů a to hlasů dosud pro vlád

Siovínce a Pol&ky a Poláky roztří-

štěních Coí bylo by a iválilo by
ne hlasy Slovanti vřecli! Tu je dft-ka- s

a doklad řprávnocti politiky len
ké alovanuké

Vláda vstupuje před antimnity
Není divu První duben a vítěntví

lejich vť vUťi leží jí v hlavř ('ltl
v antiaemtteeh iHíti vdkou parla-mentar- ní

ntranu 1'roto učinila jim
dva ústupy První ten že kapkali
atické trmwaji Vídenské nařídila

aby nehleděla ni jen evýeh kapen ale

tíž proupřchu obecfiiMtva Skutek

to dřív neslýchaný otevřený to boj

proti židovskému kapitálu který mel

▼ eápčtí rettignaci předned& c práv ní

rady Koppa a SchOnwalda Druhý

ústupek učinila na propéub Ktávku

jících cihlářft vídeňských (jichž 80%

jou ČeSi) Nejprve dala do nich

sice vojnkem vláda sekat ale pak ne

rozmyslila couvla a zastala ne Htáv

kujících Patrně re strachu před
vítfrnm atÍHemiti-tmer- a — Parna

tajme ni to IJuďme silní a zvílfif-ra- e

také

fííhká ruda mele stále ivoji berní

opravu Vstoupila do druhé tavby

její paragrafů Ale mele včtíiuou

na prázdno Pořádek její rusí taMté

dotazy interpelace a pilné návrhy
Jež ice koalice statečné pochovává
ale kope si tím cároveít hrob VřU

iina aarnitaných požadavkft jsou

spravedlivé ba potřebné požadavky

jichž zamítnutí budi všeobecnou ne-lib-osf

Tak zamítnut byl též

český návrh na zruáení místodržitel-skýc- h

výnouft školských v Čechách

A což proLlásí li se jakž bude nutno

platnost i na Némce? To bude po

prak I —

Volební ruch v Čechách taitnd —

Mladoceaké schůze konaly se v Iene
Seté Li sov ř v Pardabicfch v Chru

dimí v Přibyslavi v C'ském Hrodd

atd Viude nadané Staročeši

a nescháejf Za ts tím více nadá-

vají

Volha řlStká na Karllutku a
Četkofrodihi Staročeští agitátoři
obcházejí volební okres a nemohou
ce jinak proti demonstrační vollé
Svatopluka Čecha pfitobiu kdy] jim

názorných vyobrazen!} tvláltního

povíimoll ialihuj neobyčejná
tdařilá příloha "Umí lávové je
tero Kaleinaimati v 'jícnu sopky
Kitauea na Havaji provedená
barvotiskem a podávajíc! dokonalý
obrat hrůzostrašného přírodního
Iiva lla ÍVna sešito tohoto v prav
dě poučného díla je 10 kr

tfixijtintt čí 3 vydala pr4vé Hvo

bodná Obec v Chicagu a následují
cím obsáhern: Hobert íl Ingersoll

podobiznou Záminky dra Ang

Smetany Vznik a úpadrk papežké
moci od J C Hojdy Biblická deje

pravá ( jiotopě avfta) čtyři písně
od AI Jandy Listy přítelkyni o

víře a Nevěře Kvang tium Dčtstvl
Ježíše Kriidi Láska u lidí a tvířat
O Svátcích a Bajky Bidpijovy V&

tiarebový sušit stojí 25 centů přen
platné na 4 sešity (ročník) 80 centů

Svojan libí se svobodomyslným i

tém co se jimi státi chtějí Pište n

oftí AI Vaftouček 1&0 W I2th Str

Ohicago III

Ottomj Laciné Knihovny národní

vyšel již sešit 18 série XVIII jenž
pokračuje u vypravování románu
Charlesa Dickense "Děd a vnuk"
Cena čtyřarchového sešitu (64 str)
10 kr Na skladě má každé hnihku

pectví zvláště vsak nakladatelství

J Otty v Piaze Karlovo náměstí
č 34

Veská knihovna zábavy a poučeni
Vydává ústřední spolek českých

profesorů Pořádá prof Fr Bílý
Cis II vyšel již sešit 2 u pokračo-
váním životopisu Boženy Němcové

napsal J Vávra Nízká cena jedno-

tlivého sešitu (12 kr) illustracemi

opatřeného jakož a vkusná úprava

typografická a vybraným obsahem

doporoučí nejlépe spisy tyto ctěnému

obecenstvu k hojnému odebírání Na

skladě má každé knihkupectví zvlá-

ště však nakladatel J Otto v Praze

Karlovo náměstí 5 34

Ve Hrtmtki Kamenici pobili No
vého Sadu zemřel srbsky mecenáši

dr Ljubomír Kadivojevič pensiono
vaní štábní lékař Zesnulý ještě za

svého života odevzdal srbské vládě

jistinu 50000 zl za tím účelem aby
byla pod dozorem král srbského mi

nisterstva osvěty % aby t ní kupová-
ny byly dobré srbské knihy a mezi

lidem rozšiřovány Správa fondu

jenž bude míli jméno po avém zakla-

dateli bude v rukou zvláštního ko-

mitétu skládajícího se ze srbských
vlastenců Komitét bude se sám ze

sebe doplňovali čímž je dána po-

měrně největšf jistota Že s ním vždy
bude nakládáno ve smyslu odkazatele

Vše zdarma
I TI SUK litaU dra Klng Hw DlooTrr
taa)t ho mi M kUH UnW Mk iia}( Bjf
nyul fH-L- bWrm )) tkMlt Dojato (I
k Ukiratka doaUAto ti Uktíki

koiki idvai ZJlto ití Jmlao a Mrv a
anai II Z Karkl--a k Co CMcaca a doaUAl
krabička Dra Zlafa U4ii(eb pilnUk ťlaraia
Jko rUk kalhy Ovida ť atth Bon—
kolS iMtrsdor adama VI j—% larafani tm

I
á niiU dubN Brt Jl taa ala I dUa(
Ooedaiaa Drag Oo Oauha (i


