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Ilotpcotový výbor %ytotíl s proti

chystanému zvýSenl daí t piva

kterým bjr ae tento iirJibjřrjtiřjAl
nápoj vllce zdražil Vlála t:Lc

avýéltl daň t piva jen ruto Je za-tný- lll

avetiill platy nejen úřadníknm

V ýbr! i - dflstojnfkom Přijďte a iitéIb nás lot lín floite

_ budete vžly vítáni Zištete objednávky záhy

abyste se vyhnuli pozdějšímu návalu práce a za

jit li si brzké vyřííenf
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píkosnbfi (diyvvteUtva nslstly v

sr lil M4m iviiřnM fiblasi lry- -

rblsríé vyMěsAl [hUn ran en rnofna

fisjpíliJí nsliřiidoii fkďly a po- -

virtsisnlm klnldi I ltiib)it polí
tám k Hijtti rirjri(itfij4(nt #tiřotsm

př ovřiítkjm a U'k I tfrnot sl
mi o fa prbtta nlhn tluli v

utřety j řiofSa-l- y Mne protáčely a

obkfirfiVlljr jVíii Mi řfjbf ljM-řiJ- í

liřoko i k typliiřnf Mého smlsni
kire jsn k blahu a í('tí Mho

rářnla v f'cbioh Zelí

AU jak ss Vřfllo po váUa odbojným

eltirsdnýrn Mnrrftfn a jk na

1'foti t do) ii vřrrý ii a řiíi od Isným
řVliftmř V f lipoví r kh lems ids

pouhá íikt M (rrftt nn dotalo
tak ivanýrii uher-ký- m vyrovnáním
vsibf co ehtli Dne 17 ánora

07 iřínřno byl-- i sairostatné mini
st-rlv- ubrské i dne 8 řervna dal

s cíař ťrantiSfk Js í I korunovat

na kráU uherského Dli tohoto

provedeného la protestu če-

ského národu terně koruny česká

plstily po celých 10 roku na spoleft

i6 ráležitristi o 30 procent v'ee než

ícnií uherské (Uhry 3ft míl Čechy

přes 61 ruil) Podobně roídělena

daň na krvi: Uhry čítajíc! se Sed-

mihradskem iřco přea 10 milionu

obyvstel povolily na sněmu uher-

ském na r 1807 40 tisíc rekrutti v

Čechhcb čítajících lehly 4j mil

obyvatelstva odvedeno bylo 81 tisíc

535 tnužO k vojku ťíi nejen ne

nedočkali onoho vděku a uznání v

jtké od vlády doufili nýbrž takusili

jeřtě krutějšího pronásledování v le

tech 109 tž 1873 Národní a politi
cké jejich požadavky podnes nejsou

splcřny a estlin co Mtďifi v samo-htatr- ém

svém státě činí netuflený

pokrok hospodářský a platíce svýcb
30 prr-ren- chtějí hráli prini v celé

říší vedeme my kteří plstíme 00

procent nf ustálý boj za sebe menší

svo'e požadavky národnf osvětové a

hospodářské

JVejcitšl daň z kroe o Jialoiku
nejvíce daní v penětích platíme

my je věu rnámá itle ruéiiň tnárno

je in národ četiký platí stále i nej- -

včtši daň "a krve" Stcitetnf úvaha

rakoufké vojenské statistiky ca rok

1895 dokaf-uj- e Že nejzdravřjším ná

rodem v ltikousku jsoo Čechové a i
nich se tedy odvádí i nej větší počet
rekruta k vojsko Na druhém místě

jsou Moravnné a Slezané za nimi

stojí Němci dále Maďaři pak Polá

ci a na posledním místě Rumuni

Politický ruch Š imu u nás dost

Víří se to veřejně i tajné hlučně i

tiše Staro MUdo demokrat an-

archista pokrokář agrárník roali- -

ta modernista žid protižid Čech

Němec vše jeden chumel Nepsali

bychom ani o tom už stará to po-

hádka ale zmiňujeme ae o tom pouze

s důvodu abjste zprávy o tomto mo

tání a kololání přijímali a reservou

Nelze dnes bezpečné jistoty v žád-

ném ohledi dáli Ví se sic Že situaci

i na dále povedou Mladočeši ale na

kolik podaří w uchvátiti mandáty
též jiným stranám frakcím a frakci-čká- m

toho zjistili naprosto nelze

7ntnXia u T Liiasíi w lA e ua rwrv
I

je možno překvapení Náš soud je
znám Než dobudeme svého bez-

pečného postavení ale budeme mu

aet i zde vůli podřídit potřebě Proto

kandidují po německém příkladě v

V kurii zejména dflležitl faktoři

Tak na Karlfnsku kde rolnictvo
1

převládá kandiduje v V kurii před-

seda etiiědělrtké rady pro království

čenkó poslaneo Heřman Janda na

Boiíchovsku Slánsku Kladensko

kde hornictví ovládá kandiduje oblí-

bený dělnický poslaneo hr Kounic
na Chrudimsko Eogl atd — Ovšem
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Vopnvtn Dna m m byl v Xt

vlm Jióíné o 51 bodmíl r r r f

popraven vrab Mtreí ktirý byl v l

to odsouzen k smrti provae-- tn

břon firt J"lol dopusiil u t- -

vinném díeku Ch'f míjitelé sU--

dovny v Trii fcb psnl Čepk'j&

vyšla si jdnoho ďi na pricháku
do lesa a vzala stbm v kočárku

svoje rok stiré děfun V lei pře

padsna byla neznámm milém li

vokého vzeiřenl jenž na ni lá li! 10

zl Paní Čapková celá poiraVni
dala mu penělenkii v ríl byly p uzp

3 zl Více a aebou neinšli Hiro

veo roizuřen že doťal tak málo

chopil děcko a kočárku a rolřstil
mu blavinku o str m Z iitfU

matka uři tom omdleli Trvalo

deUí dobu nel byl vrah vypátrán
Před porotnlm smoleni v Novém

Jičíně přiznil se MieU doceh klidně

k tomuto hroznému činu svému a

byl na základě jednomyslného vyro

ku poroty odsouzen k trestu smrti

provazem

Nebezpečné vyhriwáni Frarit

Bodlák 40!etý koláčky pomocník z

Lučiště u Bíovic neJijo m svojí

manželkou nýbrž přidržel se jUtó

Anny Dostálovy s niž má dítko a

k te rá j a opěl v pí
- že h n a t ům stavu

Onehdy přišli obfi do bytu manželky

Sedlákovy se slov y že musí býti

uškrcena Sedlák povalil svoji mso

želku na postel klekl na 'ni bil ji a

konečně škrtil až již v obličeji mo

drala křiče při tom bez uiánf že ji
musí zabiti 15)1 tatčen

Vralda v trestnici V trestnici

míroveké na Moravě zavraždil jeden

trestanec druhého uhodiv ho v dílné

ševcovským knejpem Vrah jme

oera Btraka odbýval si v trestnici

trest pětiletého žaUtfrt

Otraoa krue nď Silicemi Chot

úřadníka n Král Vinohralccli pí
Č koupila si před nčioliki nedále

mi v jÍHtóm gaUnternfm obchodě v

městě laciné náušnice které si také

hned zasadila Nosili jo pik mta-vičn- ě

až do nedávná k ly s jí čátť

sponky náhle při olpínání náušnic

odštípla Paní Č povšiml i i tobo

nicméně druhého dne t náušni

ce opět a tu se při vsouváni odštíp-

nuté spony do ujuího boltce pouě
kuď poranila To se bUIo rá i o left

jiŽ v hodinách dopoledních opuchl

paní Č aínf Ulouiek tak p)vá%livě
Ze ztvrdl a při dotknuli značnou bo-

lest působil Ježto otok tával mi

větším posláno pro lékiře jenž pří

pad ohledal otok urořfzl a náušn ci

jejíž spona byli zčernalá vyňil Při

tom seznal žj přičimu otou byla

mědénka jel a domnělé inoitasných

náušnio do rány vnikli a krj otrá-

vila Dalšímu Siřeni otravy učině-n- a

ovšem přítrž

šnáb v uchu D ie 39 ni m ol

poledne přišla na záchrannou stanici

v Praze 54letá vdova po sládku pí

Aloisie Holoubková bytem na Smí-

chově a stěžovala M na nermírné l

Inti v uchu do něhož trý 1í vlezl
s m i

nějaký brouk Po delším namáhá-- !

ni zdřilo so lékařským Henum vy'
táhnout a ueba po částkách —švába

25anoht petrolejová koiomnsi
Mkmit Mo jmoa niu (Jenulne and Kellable Fruzer t knb((h pichvMBh ku-fkéc- h

n M 146 rt-- kl ai4 íWo
ondUch udh Vrribln
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9 sáhů dříví za 10 hodin i

SWd a ikchtic V královu í

českém cinf poemkov4 daň pří vel

k ostatcích oa hektar promfrně 1 zl

02 kt při aelském majtku 'i zl 47

krejcarů Kromě toto íileíkornisy

jioa pod vrchním státním dozorem

řlmž ae způsobuje státu veliký vý

daj Patrno s tobo že fileikomi

aem atát obstarává zájmy íl dny
Naie w-jsk-o Ve vojsku nešetří

M finské národností jakoby se tak

řka tňtnyalně pracovalo k tomu aby

ejmóoa d&atojnictvo nřmentm od

lišovalo ae od tenkého obyvatelrttva
Zeroěbranci povolávají re ku cvt6t

nim i manévry e konají v dobách

ootoýcb prací Množí

re ve vojsku týráni vojáka Zastaralý

vojeniký řád trontní tttále ao neopra

vaj aů to vláda dávno již xlíbils A

1% to v Se Čechové hodně platí!
Náhrada obcím za vybíráni Uuui

19 liatopadu poHhnco dr rcák v

rozpočtovém výboru naléhal na vlá_

do by podala předlohu rákona o ná

bradě obcím za vybírání daní Vláda

allbila takovou předlohu podati a!

nabude platnoAti berní n forma To

m již stalo ale Hlíbená předlrha po-

dána nebyla Jestliže vIíIh ne vy

hoví nesbude obcím než dneAni do-

brovolné vybírání daní odťpříti

Platy úřadnické Valnou fcáit

debat po přijetí domov práva tuuja
lo obmýšlené ivýáenf plata úřadni

ckýcb Vláda odhodlala ho platy

tvýiít ale — ca to ( blili v náhradu

dafi i piva Edjž tato nebude ne-bnd-

prý též platy uřadníkft ivjňo

ny Proto naléhala aby tákon o

ivýiení byl eice přijat ale doba jeho

provádění aby jí byla dána na v&li

A poladavek proeadila CSi muHÍli

profi téi blaHovati neboť jinak by

byla vláda kdyby bj la padla nedala

předloha přijatou k aankci a fJil-nfc- i

by byli nedostali vůbec ničeho

Ttkto maji aspoň naději — Ale od

kdy neví ae A padne li rákon o

svýlenf daně t piva a&xtane jim asi

Jenom naděje — Skutek utek —

Mrzuté tzpnminhj V Komárno

V Ubrárb byl odhalen právě pomník

Jiř Klapkoví tnáméruu a událostí

jr 1806 Mďři využit kovali ten

kráU nesnáií vídeňské vlády a ařídi

Tle tak ivanou uherskou legii pod

vudoovitvím generála Klapky při-

pravovali povatání proti Iltkousku

u připění a pomoci Prutka Na

proti tomu Čeli a5 ae nalétali ck! r

1881 v nejprudiím ohni persekuce a

nepřímě vlády vMeňské loku 1860

projevili nejvřtií příchylnost a věr-no-
at

k IUkonsko očekávajíce že se

Jim sa to doatane od vlády náležité

Ji smrti přejel Dne 28 m m v

5 holin odpoledne skládat 24letý

kocí K-tre- l Otdtka zamístnaný u

pekaře p Jox Knoppa v Praze před

domem na Pankráci otruby n vozu

Z nenadáni ee koně zplaSili a kotí

seskočil rychle a vozu aby divoké

boné s!sj zadržel Koné se véak

náhle obrátili směrem ku Praze da

li da trysku přes silnici uloioili

15 cm silný kmen idromu kotí

Oplatka octl e pod vozem a byl pře

jot Odnesli jej na policejní
stráž-

nici kde záhy zemřel Lřkař pink
rácké trestnice p dr Slavík koata-tov- al

již jfiii naitaváí smrt

Noiem na milenku Josef Biblk

2llfctý zednický pomocník z Knéže-v- ci

u líikovnika zamiloval se náru-iiv- é

do tovární dlnice Anny Nová-

kové s níž udržoval delíi dobu mi

lostfý pomřr Konečné vSik Nová

kova ta dalfií milování přeruáila

Iljblkíenž se lásky patrné ještě ne-

nabažil c hlél užít násilí nepochodiv

po dobrém Nabrousil si ostře

dlouhý nuž a odebral se do milenči-n-a

bytu k le léto vyhrožoval zabitím

rozpáráním břicha vypfchánim oíl

atd mbudi"'i ho zas milovat Tof

m vf Jik takové "vyznání lásky"

dopadlo: zuřivý nápadník byl zatčen

a dodán do vyšetřovací vazby

TKkM

iidřiío JRUKN flmtk touto Hklálatí pilou
ť()fi'i! Ktniiny ulijí i mi? Jko mV 1'ořclu ilhvl
vírtio druhu iih Jiiktíknllv pmlft Jfiďn mní
pittfto lliriln vi(i ilhvl mílii
RpiKoi um jlnyinit pM tom munlnřjl lir(Ki)o
Íluh

v uZivám l'o3lcti' ►! pro lllOHtrnniný
nojuovfjí cli 'I k im Iciii HiHlporu-fi'i- il

mi tlu'iiv 1'rviii íitruíi víim
JťdimH-lniv- l Ailrí'ili- - nn

rM)IN( HAWIMJ M ACM INK TO

82~W H ('Union fl Hli'A(iO nitiiitkw

Novinka šňupákům
Pravé haličské (Cíalicíer) rapó

přesní dle pře lpisu rakouského a

za pomoci bývalého dllovedoucího
v rakouské továrně vyrábí

L J PALDA
Khjin Jmra

Pošlete dva dvoucentové kolky
a obdržíte postou vzorek v té ceně

Dosud nic lepšího su tu v tom obo-- 0

nevyrábělo Žádný 5 rtu pák aC

nelení poulati si pru vzorek

Adresa:

Great Central Tobacco Wcrks

Klyin lotru

Vyrábí též dobré kuřlavó tabá-

ky: Korunu (1 ranulAvaný Au-atria- n

Pure a Cigir Clipping (od-

padky od doutníka) 5 tfm


