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J'r vilíinl lidu nrdřje e niČ lio

naopak panující klika ve vlastním

iájmu pčnj? o to aby ohlupová-
ní lidu nh iitř )lo podporováno
)ojd'-l- i tu pojednou k výbuchu

pak nele mí diviti jestliže před-nit- y

vykořisťování v tiché apa-

tii se krčící stanou e krvežízni-

vými bestiemi To stalo se také

ve Sjeničaku Úladně zuřivost

rozčileného obyvatelstva líčí se v

nr jčernějsích barvách což jest
ovšem naprosto přehnané Roz-

hodně však je zjištěno žečetníci
kteří do Sjeničaku byli povoláni
o nic lidštěji si nepočínali Až

dosud (ve chvíli kdy autor dopis
psal) na kopečku u kostela je 70

zatčených sedláku Těsně spou-
taní leží vedle sebe na mokré pu-

dě Zde pod širým nebem

vyslýchá je také vyšetřující soud

ce Četnictvo jež zatčené střeží
co chvíli trýzní ubožáky nejbrutál- -

nějším způsobem Jídla nedostá-

vají žádného a i v noci mrznou

venku Přiznávají se ke všemu

ano každý snaží se účast svou na

krvavé událostí vylíčiti v nejhor-Ší-
m

osvětlení Žádný nejeví stra-

chu ani úzkosti Žádný nebojí se

Šibenice Nevědouce že zákony
nemají zpětného působení mají
totiž za to Že všichni budou
oběšeni

Státní rozpoítt rakouský předlo
žený ministrem financí drem

poslanecké sněmovně

svědčí o veliké důvěře již pan
ministr financí chová k poplatným
silám obyvatelstva Vzrůstaly-l- i

doposud rozpočty státní s pravi
delností až podivuhodnou rozpo
čet na rok budoucí v ohledu tomto
daleko překonal své předchůdce
Celková předloha rozpočtena totiž
na 715920827 zl očekávaný

příjem pak na 719900282 zl a

ježto schválená potřeba za rok

letošní činila 690 122 258 zl

příjem pak pro tutéž dobu 690

132696 zl vzrostla potřeba o

25798569 zl čili dle přesného
účtování 26776 126 zl r č Ještě
pak značnější rozmnožení očekává

se v příjmeeh a sice o 29767586
zl a dle přesného účtování vlast-- o

30745143 zl protože nutno z

loňského rozpočtu odečísti prů
chodní položku meliorační Pro

poplatnictvo jest vzhledem k to

muto značnému přírostku málo

platnou útěcha že i takto zvýšená

potřeba státní bude příjmy úplně
uhražena a že ještě vykázán pře
bytek příjmový 3979455 zl ne

hledě ovšem k investicím jež
budou hraŽeny půjčkou Pro po
platníky jest z těchto celkových

položek nejdůležitější položka o

níž jim bnde příštího roku více

odvésti státní pokladně totiž 30

75 140 zl Rozumí se samo

sebou že tato Částka ve své hla
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napínali p"f ffitti ílenifovy a

po til)tné oovtrliile ihned

i4hlH tne k ) it r 11 véci

7 naUch referátů čtrnifům
P znimo } v Kakrnivkii po

vydání jaykovych nafíní nu- -

iiilrpretíd( ntem Iirab Itadením
Nřmci přešli do oppoKc ba do

obtrukce kletou nttipftovali tak

rudce a tnsh zároveň Že učinili
z rakouského parlamentu krčmu

Proti ohstriikci postavily se ostat
ní strany najmě Čechové policí
Síovinci krátce Slované a k nim

dipojiti se též kb rikální Němci

kteří nechtěli jít s radikály a se

vonný Schoenererovými Jednalo
se nyní o to když obstrukci če- -

ila většina aby vláda většinu tuto
ro sebe získala přijetím aspoň
davních požadavků stran ve vět

šině zastoupe ných Přijetím oním

yly by se strany byť jinak dosti
různorodé přece slepily v jakýs
takýs celek který ač slepenina
bouře obstrukce by dobře býval

vydržel
Však vláda váhala Znala po

žadavky na ní Činěné znala situa-

ci ale nedovedla se rozhodnout

vyčkávala odkládala Za to ne- -

enila obstrukce Vědouc dobře
že zvláště po souboji líadenově
dnové její jsou v parlamentě se-

čteny — vrhla pochodeň do vo- -

íČstva Prohlásila klerikální
Němce kteří prý brání postupu
německému u vítězném triumfu
za zrádce zfanatisovala voličstvo
a toto slovy a schůzemi vybouře- -

no udeřilo na své poselstvo A

poselstvo povolilo bojíce se o

mandáty klerikální poslanci obrá-
tili list Dřív s většinou uznávali
odůvodněnost jazykových naříze-

ní byť jim i nepřáli — po obratu
ve voličstvu podali nyní návrh na

zrušení těchto nařízení a tím po
stavili se proti Čechům a i proti
Polákům kteří ač tu a tam si za- -

fixlují v této věci přece stáli
k Čechům Jaké jsou důsledky
tohoto návrhu? "

Ne menší a ne větší než Že

pravice tím se ztroskotala a žc

dnešním dnem není v rakouském

parlamentě pevné většiny jinak

pověděno že týž parlament sotva

svolaný ubírá se znovu k smrti
Rozhodnutí klerikálů bylo oče

káváno stále Viselo nad větši

nou jako Damoklův meč a kdyby
se nebylo stalo nyní nátlakem vo-

ličstva pro jazyková nařízení

bylo by se stalo jistě později pro
Školu kněžourskou

Porod který se právě odehrál

je sice pro interessované lidi ne

milý neboť spůsobil chaos z ně

hož není východu — ale pro vo

ličstvo pro voličstvo české jest

zdravý a nanejvýš poučný Je
asno a dle našeho náhledu jest
rozhodnuto
Klerikálové 33Členný sborek

chtějí si hráti v parlamentě na

jazýček ve váze To se jim ne

zdaří

čští poslanci po zradě jejich a

po kolísání Dadenově jsou dnes

přesvědčeni žc další vyčkávání
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matt riilu lodního smfuj-
-

j til

ale ly st váál uí f ] ttt !i t hy

ttiinými rA ví- - elitu ta stavlia-m- i

lodními soidilatití 1'oknd #?

t)'če ohlaovaního zv5ťní daně it

piva na míru trojnásobnou aby se

tím nAklad na stavím nových lodí

kryl b)la zpráva ta íiřadnč z Ikr-lín- a

tUnn-ntován- a l'řt to ale

pí5-
- In rlínský '1'osť list to blízký

finančnímu ministerstvu h: finan-

ční stav fí5e nevyžaduje sice zvý-íe- ní

daní na jdíštc ale že nebude

lze obtjíti se bez zvýSení daně z

piva poněvadž příjmy z daně

cukerní — následkem celního zá

konodárství amerického — klesly
Jisté znepokojení vyvolala ve

veřejnosti německé předpověď té-

hož listu že při uzavření nových
smluv obchodních budou cla obil-

ní opřt zvýšena Mají se tedy i

konsumenti i poplatníci v Něme-

cku nač těšiti

Válka mest Anglii a Frantil

Pařížský "Gaulois" vypravuje Že

v srpnu 1893 po ultimatu Francie

Siamu zaslanému kdy Anglie mí-

nila že jsou tím i zájmy její v

Siamu ohroženy vláda britská

byla prý odhodlána k válce s

Francií a skutečně počala prý již
mobilisovati loďstvo své Roztržka

úplná odvrácena byla prý ale cí-

sařem Vilémem II jenž té doby
dlel v Cowesu u královny Vikto-

rie a Francie prý se zastal Nikoli

snad z nežistné pečlivosti o ní

ale proto že ve případném zniče-

ní francouzského loďstva byla by
se stala Anglie jedinou vládkyní
— bez citelné aspoň protiváhy —

na všech mořích čímž by ovšem

také osadní zájmy a plány Něme-

cka byly velice utrpěly

V Hamburku odbýván v minu-

lých dnech výroční sjezd sociálně

demokratické strany Německa s

programem velmi rozsáhlým Je
dním předmětem svého pořadu
zasáhne sjezd také do ryze politi-

ckého ruchu v Německu totiž

jednáním o volbách pruských
Socialisté němečtí nezúčastnili se

dosud ' voleb těch se zřetek-- na

nepříznivý pro ně pruský řád

volební (o třech volebních sbo-

rech) Nyní ozvaly se ale ve

straně hlasy aby se voleb těch

zúčastnila aspoň tím že by pod

porovala vydatně kandidáty svo-

bodomyslné strany lidové by se

této umožnilo n akcionářské pře

dlohy vládní ve sněmu pruském
skutečně ňčinlivě polírati Ve

umyslu tom učinil zpravodaj ústře

dního vedení strany socialistické

Auer na sjezdu určitý návrh Dru-

há frakce ve straně vedená Líeb--
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tání V 1 rř ul jim ljo luno
Iřlko itt m t4ii t liejbliíSfíh
dnech in n iifřití

l'oý4m urychlením tuto
právu aby ván rňné kombinace

v tifch hitech nepřekvapily Za
tím %'i tedy tteďtí Včfte nám
se ulevilo! Zvykli jum bojům
více ni ž paiketám a jak tkutt no- -
ti dokaují v boji (skali jíme
vždy víc ae ve vyjednávání o

mír Proto ať j boj! J uče-kává- n

j-
- vítán!

Ve Vídni stíhá nyní konference
konferenc í Pro nás za nái ať se

spojí ludi ni tfeba s Wolfem —

nebo ať padne a zaujme jeho mí

sto známý výminečný pfitelíček
českého národa historický kava- -

ír hr Thun — vše nám jedno
Jsme připraveni

e sněmovně vřava utichla Ne

ní divu ze fvounů snad obratem

rakouského nějakého genia budou
rzo vládní politikové z Wolfa

který zranil snad Hadeiiiho jeho
ministr-kraja- n Haha a z nás?
nu což jiného než důkladná a

!ěkná opposice — Ale vyčkejme
vyčkejme snad přece bude ještě
jinak
Praha podala petici o vydání

zákona na sloučení předměstských
obcí s Prahou

Volby do berních komissí jsou
v Čechách v proudu Jen aby
řinesly slevu berní — to ale

sotva

Volba poslance na Kolínsku jest
v proudu Kandidují 3 kandidáti
a všichni tři prý MladočeŠí Mimo

námi oznámeného dr Serv Hel- -

era kandidují poslanec zemský
Barták a radikál Sokol ml Není

to v tak důležité době plýtvání
silou?

Sprosťdítvf německých časopisů
"uzavřeného" území vůči obča

nům české národnosti nedá se
více srovnat! s ušlechtilým tónem

známého v tom ohledu časopisu
amerických zálesáků Podáváme
zde malou ukázku ze Žateckého
National Zeitungu" "česká

drzost" Hrstka zdejších Čechů

je stále drzejší jazykové výnosy

stoupají těmto polocivilisovaným
chlapům do hlav a jejich vystupo
vání jest stále nestydatějším Ne

jen že soudy a úřady jsou českými
úřadníky zaplavovány ale tito
méně cenní (mmderwcrtigen) do

volují si při každé příležitosti své
češstvf projevovati V neděli při
šli dva z těchto drzounň do jedné

trafiky a Žádali nejsurovějším spů-sobe- m

od německé trafikantky
doutníky po Česku odvolávajíce
se že tabák a doutníky jsou císař-

ské a že jsou tudíž v právu tytéž

česky žádati Škoda že v tu do-

bu nebyl žádný Němec s pádnou
rukou na blízku aby českým ko-

trbám podal důkaz že žijí v ně-

meckém městě Žatci Jdi česká

holoto do Čech tam můžeš česky
žvanit jak chceš My nebudeme

takové provokace trpěti o tom
mohou být Čechové přesvědčeni"
Takovým spůsobem dovoleno

je za "české" vlády Badcnovy
psáti o šestimilionovem národu

českém v jeho vlastní zemi kte-

ráž na potřeby státu rakouského

své ho třídu vtí íhny Členy ktM
stri dti rteiiMckmu iftoloehu

f(i ii)etníei nedbajíc!
Ii4ř'lití c li potn l rii edebránílii

Čekýf h přae í
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iiíÍvhJÍ na lilkjr vlněni h t tito dlč

ělnyniijí IUAMDNIi IiVKfí tlátnl
dfiili tfvtiýt h tm r-- vliiMluýrli k bar
veiií lát Imvliiěnfeli ktfré uajKkř- -

juji lllprtn k tomu abvatu clxlrfpli

jřvhl Imrvv 11 st bitvlhii jlrnlí tnůíctei
4t k y olmrvltl tak í ani mýdlem ne

linutí milí na slunci vyblednou
NilvH?tijt( f rkiiJpiil avích látek

(HiuHváiiím Imrev o nich se tvrdí
it otmrví biivliiu I vlnu jHdievHili nio-hn- u

látky vitše rnlf Itl a spUsnbl ttrátu
viiší práce a ěnu Někteří obchod
nícf činí iKrkusy prodávat! nové a ne- -

vyxkuuticné barvy na niíaté starých a

'IHilťhlhých IHnmond Dyea to však

leje se ponxe proto fe je mohou laci

něji koupili Mli

Wnhash železnlřní a paropla
velmi hpolcřnosl

Jízdné do všech částí Evropy 6

zpět v nejlevnřjllch cenách

O dobu odjezdu lodí drafty vy
stavované do Kvropy aneb jak5- -

koliv jiné podrobnosti hlaste sevi
úřadovně WAHASH dráhy 141)
Farnam ul (Paxton Hotel Blk
aneb dopište na

GEO N CLAYTON
70-t- f) Omaha Neb

Poulení jež poučuje
Jestli zamyslíte jeti na rápnd a ebeeta

vřdřtl co bude rcisla stáli — kdy cíle do

spějete aneb proě byte míli vitftl Bur- -
llDKton dr úh 11 do Denver Deudwood

Helena Uutte Hpokane Besttlc Tacoma
Portlmid Han Franciaco L-- Ancles
neb kteréhokoli v jiného xiípndn(bo mfíta
dcpIMc na riíJepixlepminého % obdrííto
obratem ponty odpověď v ní2 najdete
právř pouíeuí Jehož potřebujete

J FHANCIS G P A
0 fík Omnba Neb

Přeplavní lístky
Ittem li(lnutil-- vítrh rřnritntrh

linif mve tHdv Nikdo nemhJfl v4m rn
opatřiti levneJSÍ Hitky neíli JA Tl kdo
u mne lutky koupi oixlm nejryrblelM
vlaky a purolodA Jaké exiilují Přijďte
oaobnfi neb doplnte % T V--5k

J B ItEYNOLDH
O V A BurllDKton ltout

1502 Farran Ml Omaha Neb

NAVŠTÍVÍTE OMAIIU?
—

4e(l mio DHMiKtm nu tnUvUI kvoat- -

lit (uHwu4m bnutlnrl bolrlu

T OIVI ItA&IZJi
T íle 132 Jllnl 13 ullef

Mimo tUiií llboTlny t doatolky obdriiU ta
Trlkrrí pohodil jrnko v kkldém kotala pni tří-

dy JdlU iiMprntiiia Jana dl ip6uha bkébo
1 marlrkébo Iloalfim a vtnkova vlna) M

ivláitut pournoat a podobhíbo pubodll jako
'"a Jifin" nenajdon nlkd

(vsVf Hlrávní dám
ve středu motta u nové polty apouia Je
den block od pouliční káry vedoucí k
vfitaviřitl po rclém mřaté Pík né po-

koje a dobra ttrava pouxe 1 denné
4- -tm VlkUrle Šeley

213 N 17 8t Omaha Neb


