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Itvká liíte rakouské d putar
N ní byla ďMrn naprostá U

veUirýeh iMtiMkcí

wštdých praveno Je ny-

ní rt a t í I okamíik kdy jiMjijl
včcí učinili v álcJitcmti kvdové

opati ní

V II) jblíKfi ll llíH ll kotMtí bud'
rakouská kvótová mIjm' v Ví

dní schůi nt níž zr prá-

vu prii obé Hnfitovny kťřými
dčií ív iKtní jdnání v Pe Stí mi-

nulo výi dku

!n' a kvčtna Čb nové rakouské

kvótové l ptttac a nimi lak1

niínistlí hr I laděni a lr Hiliiiski

do Vidné odjeli 4 kvitna pfi-tti- t

tam k vyjednávání rakou-

skými ministry uherský miimtr

president lar líánfíy Oba inini-t- l

sil nti budou nejspíše při-

jali naplní chaíc-- ve slyšení
členové rakouské kvótové depu-

tace žáilnýru lilu rsk vtn mini-slrri- n

v 1't'ti iK vrHli ví- -

slyk a po
celé dvoudenní rokování sitrvali

jRvní na rnvť-- hlanoviskti na

svých požadavcích a svojí wxix

natostí pfisprli k posíh ní rakou-

ské vlády ve vyjednávání které jí

nyní nastává vládou uherskou

VSeobecne se pokládá nejen za

pravdřpodobno nýhrŽ za jisto Že

nedohodnou-l- i se kabinety dojde-

te oboustranné aspoň formální de-mis- si

Rakouský musí býti si vř-do- m

$g pro nějakou jen nepatr-

nou koncesi ze strany MaiTarfiv

by ve snčmovnř poslanecké majo-

rity nenašel

ŘlIikA rada pro kvótové operace
koná jen řídké schfize A to jeStč

schftze neplodné plné návrhů ale

— bez skutku Nčmci provádí
obstrukci Dávají o všem dle

jmen hlasovati a zdržují práci par-

lamentu Činí to v pomstu za ja-

zyková nařízení Objednali si v

Čechách protestní schůze v Chebu

a v Liberci a dle nich bouří Ale

je to bouře malicherná Ve Vídni

mají páni ministři jinou práci

Hlavní starostí jest aby se par-

lament dostal k nřjaké práci ve

výborech Pro dva je tu Pro

rozpočtový jehož volba bude te-pr-

navržena a pro adresní který

je sice již zvolen ale' není jeStč

ustaven myslí se vSak že zahájí
činnost svoji co nejdříve

Mimo práce ve výborech pak

jsou nutné WŽné záležitosti Pul-hars-

celní smlouva a novella ku

cukernímu zákonu loni povolená

má platnost toliko do konce srpna

t r a tu záleží finanční správč na

tom aby do jmenované lhůty nové

v zákony byly hotovy aby nenastalo

mezidobí — Nechať se disposice
o dobč kdy se vyrovnání oběma

parlamenty bude projednávat sta-

nou jakékoli — budiž pokládáno

za jisté že poslanecká sněmovna

bude přes opáčné zprávy zasedati

4 až 6 neděl

Ve čtvrtek 6 kvčtna bude po-

hnutá schůze Pude se jed nati o

obžalobě ministru kteří podepsali

jazykové nařízení Ale jinak ne-

stane se — nic
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'ďkt mohl prc'ti v v í h d i

bďíili )ih iictoiji pi" t
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chůd' 1 i kloí tt f tt ny již

V)tčliov4li m íi iiiti a

Hofád bttj I dál
"Vr li nntl„i s- - r iďi!i''

vypravuj- oHciiý
"kdo v I 1

proti ttliu byl
mtrtf potr "ítáii pfepjitá i Čto
n vy v {ht luí ávit žárlivost
rculinná n jn patrnčj'-- urážka

oueilská byly dúvoď tu pro nová

vraídční"
dálo se Že se novými poměry

po pádu papt-žtkéht-
i 'lilu zinční

ráz Monti fortina ale ziučtnlo
se jen jméno ji ho jik jsme nhora

povřdčli Vláda se o oVr Arte-no- u

teď nazvanou postarala o

školy zavedla tam píi-u- ý dozor

policejní plno obyvatel pohnala
před soudní stolici vypovčdčla
líili podezře le' —- ale nadarmo
Statistika zločinů z let 1872 aŽ

iKHH doNVČ-dčuj- smutné faktum
že se v Artené na páse zločinů

proti majetku a lidskému životu

Čtrnáctkráte tolik než průmčrnC
kde koliv jiutle v Itálii

A jak to již bývá: zločinnost
Arteftanň provázena je neobyčej-
nou jejich — zbožností vlastně

pámliíČkářstvíin Že se nekla-

meme v tomto výroku dokládá

případ z doby nedávné Před sed-

mi roky byl artenský listonoš zba-

ven svého úřadu a jeho místo dá-

no jinému Žena vypovězeného
listonoše chodila mČstysem hořce

bčdujíc že se muži jejímu stala
křivda a veřejné se dovolávala

Madonny aby nový listonoš buď
zemřel nebo aby byl zavraždčn
K církevní slavnosti Božího TČla
dostavila se v černém šaté vzýva-

jíc veřejné bohorodiČku aby se

přání je jí vyplnilo A — vyplnilo
se! Za tři roky byl listonoš jenž
se stal nástupcem jejího muže ne-

jen zavražděn ale- - i oloupen Ten
kdo zbožné modlitby bývalé paní
listonošové vyplnil zabil dve mou-

chy jednou ranou
Není divu Že úřadní činnost v

Artené poskytuje pramálo rozko-

še V sedmi letech mM mčstys 4

starosty — - a na všechny byly

podniknuty vražedné útoky

poranění usmrtilo ostatní s

tčží vyvázli
Aby se "činnost" Artenanů v

ničem neopozdila podnikl teT je
den z nich také útok na krále a

vyšetřování jest opravdu elokla- -

dem Že nejvlastnčjším pojmdem
k tomuto Činu byla jen vrozená

vraŽdychtivost
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Khuklhf ft tt tttittl Kb

V l(ďk'Mitkil nnlitřjí povo-
lit n fhtjí doptal Rkolu do tvých
5pÍrfi Aby to tlo pornálí vnj

nový návih po ndaru IJrhtt-n--

inove koutkem autotuimie na-

vrhují 3ti toto:
Pc mnohých stránkách platný

zákon skotský zfíttane
Obecná íkola zfHfati má ťnta-vcn- i

státním a zcela jak určuje zá-

kon nynější přístupnou pro vše-

chny občany tak Že na pí proti -

siani orec iniiie moci 11111 no

výchovy clíte svoje na íkolu kato-

lickou
Tolikéž nemá doznati nižádné

zmčny státní dozor nad obecným
školstvím Naproti tomu však

koníessionální poměry jeho —

upravovati se mají zákonodárstvím

zemským
Podavatelé představují si úpra

vu tuto ve způsobu majoritních a

minoritních škol konfessionálních

totiž tak že budo-l- i na některé
škole určité percento dčtí jiného
vyznání zřídí se pro tuto nákla-

dem zi-m- ž buď zvláštní Škola neb

paralelka menšinová Opatření
takové jeŽ ve svých důsledcích a

ve svém provedení bylo by stup-nč-- m

ke Škole koníessionální státi
se má zákonem zemským

Vyučovací plán by ustanovova-

la zemská školní rada v dorozu-mčn- f

se zemským výborem vy-

učovací cíl zůstal by jako dosud

jenom ve příčinč rozsahu v jakém

by se vyučovalo jednotlivým před-

mětům rozhodovala by zemská

Školní rada společné se zemským

výborem a to z té příčiny by
mohl se vzíti náležitý zřetel na

potřeby a poměry v jednotlivých
královstvích a zemích (rozuměj

potřeby duchovní)
Povinná návŠtčva školy byla by

Šestile tou ale k tomuto obligátní-

mu šestiletí připojila by se dvou-

letá návŠtčva Škol pokračovacích

jež by se všude zřídily dle potřeb
zemských a lokálních

Celke m zdá se návrh nevinný
ale má nejedno čertovo kopýtko
Chce víc náboženského vychování
méné let vzdčlávání se a dozor na

Školu nyní dosti již nesnesitelný

rozmnožuje o dozor zejména roz-

umí se knčžský Jsou-l- i tyto
"opravy" k dobru Školy porozu-
mí každý Místo Školy neodvislé

svobodné národní — školu knč-Žoursko- u!

Půjde to? Pa ne —

Naši poslanci za to ručíme včci

se důkladné a v čas opřou!
AVmťci-i-l ttfziftnost Páni NČinci

mají parlament za žebřík k úřa

dům Pan Plener z poslance a
vůdce- - stal se presidentem vrchní
státní účtárny a jak nejnovíji se

oznamuje nyní bývalý president

sněmovny čechožrout Chlumecký
stane se presidentem jižní dráhy
Vida vida Není přec nad poda

Otec roených illncú

ni nu je ihoríeo wo nyili
vl4tnot c h a rovní j t n iiiio
ff dle llí tké liitiolié loílty
im ll cindoiivajl toi npoŮ vyvi'1
bijí Nad jiné pádným doklad ut

pru tuto thicířii ji l pitk ji jí
vydal vlaiký uče ni c Se ipio Siíí-l- i

lle návc ui "Din e ro tt)'ch
ločitKfi" a jenž e týká itaUkho
mčwtyne Arti ny v okolí fímkéfii

Proč se o tomto apiku a tomto

mčt)M zmiňuje m ? Ji ť Art na
rcwlitičm Pu tra Arciarita j nŽ

pculníkl pfiel nedávnni útok na

krále Huberta A za té přílíi
tosti clolo opčt rodiítč útoČníko
vo pochybné cti bjt jmenováno v

počtu ne jvykřičenf jšíc h mČst i v Čr

ta V krimínalístní literatuře vla
ské o jméno Art ny přímo klopý
táme: jet ona khissii k)'m nfelh--

zločinů dčelícícll Se zde Z pokole-n- f

na pokolení a po stah tí marné

vyplcřiovaných Kriminalistní an- -

thropolojrové italští všímají si pro
to hospodářských 1 sociálních po
mč-r- v Artené mčrou značnou

Na severním svahu volských
hor asi 40 kilometrů od ftíma

vzdálena jest Arte-n- a stanicí dráhy
z fíma přes Valletrii do Neapole
Jméno její vzniklo teprve v letech

sedmdesátých dokud náležela stá
tu papežskému slula Monteforti
no Ale křest tento jí pranic ne- -

prospčl: obyvatelé dnešní Arteny
jsou pořád ničemové jakoby jeŠtČ:

s osadou Monteíortincni náleželi

státu papežovu
MČ-sty-s leží na vrcholí hory asi

400 metrů vysoké a jeho malebný
dojem zvyšován je středověkým
zámkem na svahu vrchu Zámek
nák-Ž- f rodu Borghese ale majet-níc- i

v nčm z moudrých důvodů

vůbec nebydlí Mohlo by se jim
to zle vyplatit
Středem mČ-stys- e jde jediná sil-

nice klikatící se po návrší Domy
po obou stranách jsou husté na-

tlačeny
"

s obou stran na

skalních srázech Je to zkrátka

přirozená pevnost takořka nedo-

stupná pro toho koho tam oby-

vatelstvo nechce pustit Ta posice
ovšem jen zvyšuje místní "udat-

nost"
V Artené jest asi 4000 obyvatel

žijících celkem blahobytné a pro-

vozujících orbu na úrodném svahu

návrší ftekli byste že lze tady
žít život spokojený a počestný
Ale — mýlíte se! Krádeže lou-

peže a vraždy jsou tam i v okolí

zjevem velice obvyklým letopisy
mčstyse vypravují z minulosti o

vyplenční celých rodin Sousedé
se navzájem přepadají a zapalují
si pro nic za nic střechu nad hla-

vou Než se nadáš zabouchne za

božího dne na artenské silnici rá-

na nikdo není jist Životem Ale

při tom jsou tamní občané "cha-

raktery" ve zvláštním slova smy
slu: u vyšetřujícího soudce na
sebe nepovčdí A tato jistota že

nebueJe zločin potrestán zvyšuje
ovšem od vážnost všeobecnou Pa
sám syn jemuž otce zavraždili

odmítá před soudem svčdectví:

snad si myslí že potrestá vraha
sám bez slavného soudu — aneb
se bojí msty kdyby vypovíelal
Po mnohá staletí snažili se pa

pežové aby potřeli zločinnou po- -

oboi uvi d nýc h inttitur ( i pir
vf#éjoií řibivn' cvtfn pamět-

níci Pilaikho

funí m-l- v 'tifS V f trhách
vdor CMkávánf minul klíilnč !yl

fotfí'íi riHď ani rnlavni
jinde Ijvi n rodli nf1: buď i n t ř

nacionálii ni bo tiWodn Inti r

nacionálovi donali o máji
první trhliny Pkné a naďwné

nírwbií dlnické tlavnoMi a chft

i by Iv na Žofíne' v Prae v ni

nch a jinde Stfi lák ale

žil roumí se Ale ncinrl ani

třetinu návštěvníků jako jínily —

Ze Matitíee dlníkú v Prae a v

okolí dostavilo %v na Stři lák sotva

j— 5 liíc Kape to sociálům Za

to na Zofínčr byla zábava národ
nich dělníku nadšená a skončila

pfedttavt-ní- Nár divadla
Že nebyla nouze o pár kravalů

a opic to je jisté lnti rnacionála
to jinak ne umí

Kiintor korunním frimtm --—

V okolí Jablunkova ve Slezsku

udržuje se povčst Že korunní

princ Kudolf nezemřel nýbrž Že

žije a chodí mezi lidem Toho

vyuŽitkoval tulák Karel Kantor z

Prus Slezska který po hospo
dách se za korunního prince Ru

dolfa vydával Jeho vysokému
postavení byl však brzo učinčn
konec jablunkovským policajtem
který Kantora jinak hezkého
mladého človčka zatkl a odvedl
k soudu Pro porušení úcty ke

členu císařské rodiny byl odsou-

zen Kantor na 3 mísíce do žaláře
Dntbotw Národní slavnost ve

prospčch Ústř Matice Školské
konati se bude na výstavišti Ma-

tice potřebuje peněz
Pohoda se umoudřila: je májo-

vé Teplo dosti vláhy i slunce
Nové volby do úrazové poji-

šťovny kterou vládnou Nčmci
čeří trochu hladinu veřejného ži-

vota v Čechách

Také mnohé schůze a organi- -

sace národní provádčné nyní do-- J

sti široce zaujímá dosti veřejné
mínční A pardon také několik
sensačních procesů: vražda z lá-

sky zpronevČření na poštč vra-

žda v Litovli poprava v Liberci

a t d Poslední sensace ne jvíce

zaujímají naše útlocitné (?) dárny
Pozdrav aup

I

Vúíctaclptroj
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