
tamní Miol Unii tichovt j lak

utvářili fífotmmmn vlád uherska

Ní práhu — absolutismu?

1 Unlnli li liiA w Ant tMljna

"Symboličtí? vítífkM tiřiTov

AU 1 nrní lo planý dým Jr hoří
pod ním kiit cV ohníček — toho
doklad tu jton ud-ilon- n jnovřjSÍ
vo nČmovrič- - tihr rake1 loti! nottot
ní }tl tuladfMiu Koltita 11 dnelní

PREfillE PRO ROK 1898

Tah Jsko po mlniileh JO fokV řpdliipujeme lela t př"l mll'řatfl
natMlmJnm tfhf-n- ptunit

KaM fiMdailtel lifrtr sni li nov kťtf MUlí na rok na 1'nfcřoh

(Ipdilii lnnr lydnl anl dvontydnf olidřl Jelni I r

dnriunPruitiie

Dva IVírMr
l11řřfli

JUrodní kalrnibiř uiMt Mjunim!! MhhiiW)#l
MM In f hínU M4n Jll řlrM'7 frf

Jofl ttiM-- i Mulu 0hhn mtmn l'fti4 #411 lMllM
f ttfttlft k fcnmnrwk Sin"tf émitt h imiiiiÍiiI (Vtt k4wká BV

IVU! l(i4r llííMíf Ml fl # M faMitiill f I wl

J M rit
Oba !! kateniÍ4řf dirime na Jna ferrinll

a Jlnrh iili5 nb(!(m
n jWř J"di n

ř M 0M ! I Rnl L4 Khí lili
ll'in ('! Siir

Allan Oualerinaln ms (riMhr t"'f'
4fnl(l v uMřtt Afriky Hí I' Hilf HKttt
HiJ IH Jfilf I (fh čil M ttran K

lomu r 4'4nr wWlif ''ZUf rhmMfe ' wl

ííií 4 0 uran I'ru Hor

ZWIn a Mka
H 4 ml Am iind-- l i lontj (íli
itlra (itntMir

b'edy ifankl Ml I o ii nr )

B tlil ] Jf lř Ob-h- ll)

M- -l vlka i f Kli: SÍH (1 Mrllv
kljho (xivlilki K4nurn!k NkiUa ml Uhni

#ltl i dild II OI dily loli
tá4ti4 d"lifrmni1 i )cdia (rcrtill

( hrám matky IU-J- Í T 1'ařUI řtll T 'mo
ralita iiil 4 dřf cla4(il4 Iťmi4n !

m íméliii řjili%lif! Vk' Huk i Č'ii4 6tl ir

(rtia nor laleiiinr lirml f Karpalirli
Vl pnuta rFniá'i lA Jnf liiilho rimni(il-
franrinkího Jnl-- a Vrii'-- l'Jalrfi Ona

: tim 1)1 1 Mmirjr r Jif mil

10 pfillllK-- 1 VlfHnlat Mmáo v Iferh
al!-- l át Vlfka 70elkh atrati Olia
to Cli

rrmin Iltof na

lim ráimií nni' rli krm gťílřfb H'pal
Iui)l 8T telkjt h alrn fBa r
KlllA A Waterloo hlaUirlcky rmáii ci K

Stolu- - i i ii a 0 c
Xeliezrn-ěni- liijemslti

ha- - ni 4t TajoniMii zloflnn
na Porter Siiiarp runín c n

()'a l to rmiáiijr i Jvdna premll

'ový Monle Krlf (i rmín i
dřjln ftvii I l hrái h od lol- - Vrrof-- a 8J

iruii 'ena 75c

(Klidnou Mllpoil l Kula rmíii uIh

lHienijlio r-- minoilre Km (ialiorliiu Ohaiihaia
4i nr — V rlzíeh fdužluiru kiu dfjin
trakách vyprafujs All Jlríwk
iiáJ novodolif miTi-llat- Cíli ZA Hřmi cena S v-

ol aplajr ca Jidtm lin mll

odpovíď miniatra Hanflya k ní

Syn velikčho madařikčlio revo

lucionářť také i (n lidy trotlni
jiaprorokoval Po Č in clovřk

přdhiK íiiadno vidí Šumný pří- -

pilek nrmetkřhocfHařo Viléma II

prvního to panovníka ciíího jmi
poklonil v před uherským palrio- -

tinirm jako! aponlanní uznáni
vt libánftv uherských lčiin jemuž
král uherský propůjčil výrazu

tvým maecefukým obmyMmítn
l ríti a Hudína pomníky maďaf

kych výtečníkův víc to naplňuje
I ereneze hoSuta troufalou nadějí
že — "ideály strany nedvísloti

proklestily si dráhu až do kruhův

nejvyssicti ta Iv si tam dobývají
míta: AvSak nejen to: sanguí- -

nický KoSiit IVrencz douíá i Sté

více od—zmalkův v Císlajtanií pro
uskiitečnčnl svých velkých anflv

"Podobá se tomu" horoval
minulé soboty v parlamentě uher
skétii "Že aspirace v Cislajtanii

probuzené ještě dále se rozpálí a
že zříme před sebou prvé jednání
dramatu které povede buď k ab
solutismu nebo k rozkladu r

dospějí práva 1'her ke své plátno
tt Náleželo by vládě uh rské

aby připravovala zde půdu pro to
y situace v Rakousku obrátila se

vc prospěch Uher Zatím však I

vláda uherská ničeho nečiní

Naopak ona rovná vládě vídenské

cesty Vzdor tomu že přijetí
provisoria ve vídeňském parla- -

mentu jest pochybným vláda
iwi r vi_'_i ~t

uyouuajna prav unersKycn aspoň
1 : u it y a i I

I

lakovou drzou výzvu ovsem
nemohl ministr-preside- nt uherský
ohledů na Rakousko nechat bez

odpovědi Smutno dost že ne- -

učinil toho hned v sobotu ale že
se na to musil vyspat či spíše s

kabinetem svým uradit Nuž za
to jest promyšlená v radě mini- -

sterske stylisovaná dnešní odpo
věď n Hanffunva ffm A ftUÍ íiřf a

závažnější j cela doslovně takto:

'Vláda uherská nepokládá za
ovolené aby oné nesvornosti
terá se v Rakousku jeví vykoři- -

sťovala Ona nemá za prospěšné
auy siai s nimž žijeme v trvalém

)omeru a k němuž na základě

)raíirnatické sankce iakož i na
základě vvrovnánf z r RfW trvá
me v těsných stycích stal se

řf„
"Onětniu- - vláda nhmM nin

ani v loiiilu případe konali vi

povinno!! vtf mnčru a po áa
Mih vyťnačenýcli článkem XI

íikořia t r 1N07 připravujíc xtt
a bijíc 4jrnfv hImmk t'f li ři Ir

lem na převMl tím lánkem 4

koná povinností a př4va ZpAo
ponlupu jVt v ohledu tom iil
určen vp MI článku řákona ř

1M67 klrřý atanoví 2u pro fdípad
kdyby ohledné tělního a obthod
Lího apolku nebo atran národní

banky tkrálka stran 4le2iioilí
í M í) vyjmenovanýcli nedoMo

ku ládnému doholnulí tc v tom

případí uhf rké js4konadářví má
jednati ve riiylu (H Článku zá

Ikona t r K67 Vláda zná uvoii

povinnost Dotčený paragraf ní

"Koznmf aamo sebou že pro
případ kdyby se ohledně záležilo
stí v j 5H a 67 vyjmenovaných
nepoařilo tlohodnutí země uher- -

[ská vyhrazuje si samostatné své

právo rozhodovací a že veškerá

její práva i v tomto ohledě zftsta

nou nedotknuta" Kdyby se tedy
věci tak utvářily aby se musilo

jednat ve smyslu tohoto paragrafu
nuž pak by vláda uherská poklá
dala za svou povinnost podnik
nouti přípravy jichž bylo byv
uucnu vyse uvtueneno provedeni

AI X 1 A I t fl
-r-- -— — r
Tato řeč Hanííova provázená

okázalým potleskem vládní strany
jost zajisté politickou událostí

prvého řádu k níž bude se nám

nntně vrátiti Vidí se z ní kam

německá zpupnost Rakousko již
dovedla! Až na práh absolutismu

_ xufnvA „~~m " i"
nhranp na hAn ahu nlniili nAmln
zvěř na svatbu která se konati
měla v úterý 2 listopadu Ženich

Novotný též honu se súčastnil a

byl nešťastnou náhodou od někte
rého střelce do hlavy postřelen
Přes lékařskou pomoc podlehl v

neděli svému poranění a místo

svatby byl 26 října pohřeb

Byl to mul valik více než pntfitřwl- -

ního věku s rHnen8hrbnými a ohnu- -

l'm- - "'''ícpJ Jeho lyl broncový Im

bený a ustaraný Jeho ruce byly veilké

vot vIa hinUiritl trmimt
viěného řápasu vychoval vycvičil a

vpravfi vé ilětl do svéa Tak stál tu
hc nhyl jn8tě atarwin Btrhái tělesně

" íříli velkou starosti - ptílid těl
kouprací Nemusíme jít daleko aby

l"1 JlUrí "Í!:47: _
Je na

" ° 1 " ' lllrnl "-- i PIU oním HMIUH

iiiuuc mi n uy 00 UIIHIHII HfH(CI {in
wovuof iveni zmařené raxunatl a tka„„„ V V

fuiiuU tiabnofi iiab- Tíro UiV Tř -l

JelfH áhev to ukák N41 t0
tentní lék nelžu ho obdržet v lékárnách
Prodá tm lid" přímo od vyrábitele Dra
Petra Fabrney 112 -- 114 So Iloyne
Ave --Megot lila

If i4a m Imím
V lllJ U I U III

fe THE STATE FARMERS
miitiiai iNciiDiiurr ta
ze douth Umahy Nkb

TJ '" min "bnl bleku a

rX) m vystavení rertlflkáiuf Hprlco
ami tato řízena Jest na vzájemném pÍ4

J2£
1 vKníK

obyřejné nízké a dirtfktoři Jsou muži

ín6 "!''' ncjJM poctivovi
-cim není iiiinnTťiA nntiii ve vaícm

okolí přejme si Um Jednoho
"P ' o pooronnoiti
F Ií Ilolmao předa ")

Ic Noyes náměstek (řio Ombi
J K Curti pokladník I Neb
II li Htoiiffer taj )

r
F

ŠTV Zkoste ji zdarma
(t(tmpo3n itri6 ulfHl
IlUaléA IViiIm fáitnéku

JpNfil $m KcnwiMKl utroj M
tAHitta ArlIngUin HlrojjuioIIVMI HliKfnvUy (námi hito-fri-l

Mi III Ml VUI t! l

5 Unfob druha Vln-h- n při
'Urky xlnrtim IMuiimn ilo

Pr7í Kod'c Iťirirnr lih-lfi- im Tulkou
nnivím jíviiimipio iTiaiuiiiiif ullTtul u

UiďiřnlUrmiMt bnei! Airi

1'"' „

THITIl -lf B Ckio ni

ny -
jÍV dfini "Sonn Mnu

laií "tlI( my!b-'- i

tdlliodiloť l f í i ft ob)f jltíMlO

jako nfjak Vnanimí': vtlkí ntf

Iii-řn-

bodiny jtarhm nlní tm
k itflt in f in (lnít kým zfmlaly
miiovčdomé příčiny tSt To
znamená ayttibolUtůtíi Je ám
tarlam-ntáfirm-

rakotuký' iMi I

žo doba j ho ndbiU A ílovík
j V pokus ní pfid-tt- i rc ku tnfnČní

symbolUtA pokračuje řičený liit
"Ti nto centrální parlament in by

o prvopočátku ri 2 násilným vy

razeni politické Ui kteráž byla po
tksi tiU tf udržovaná vř mi možný
mi tiničluMlumí a b ktvary Nyn
vsak podobá se 2c nadi Ua chvíli

kdy tato dutá stavba sama te sřítí
Osud pak své ironické sspravedl
nosti zvolil právč tu atranit ktf rá

druhdy tuto pyíncu Mavbu vytni
dovála aby ji nyní sama zash ju-

na váSnf se všřrrí úsilím strhla a

zbourala"

Naleží také laron Dipauli k

byrnbolifttum? Anebo snad — "on
nčco ví" čeho ostatní v Sedni

smrtelníci rakouští dosud nevčdí?

Vzdor úrazu jaký ho potkal v

konferenci německými levičáky
horuje bar Dipauli pro svou my
llénku jazykového smíru jako
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Šlechetném díle aby národové
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bude prý usilovat "ne pro pravici
aie po pnpaue i ne? ni a to úsi-

lím nejklopotnejším pončvadž Čas

kvapí a lhůta ku dosažení cíle vy

prchává "Může se to státi jen
bcliem nejbližSích týdnu aby
návrh můj byl proválen výsledky"
domlouval spoluredaktoru "Neuč
Freie Presse" zapřisahaje Nčmce

aby zastavili svůj obtrujcční boj
Na konec pak s optimismem vSech

fanatiků doufal že dospěje k cíli v

pravý Čas vzdor tomu že zbývá
mu k tomu jen krátká doba něko
lika neděl —
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pauli ve vídeňském týdenníku
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vřen poněvadž jisté včci které na
místě nejvyšSím pokládají se za

státní nutnost musí se projednati
v čas" Témi "jinými vřetni"

vyrozumívá především provisorium
uhersko-rakotisk- é smlouvy celní a

obchodní Páni na levici chtějí
toto provisorium stůj co stůj zma-

řit aby odstranili vládu IJadeniho
a s ní jazykové její nařízení Ale

toho prý nedovedou a nedokážou:

spíše stane se nčco jiného proro-
kuje s tváří atitfura zasvěceného v

tajemství bohův baron Dipauli:
"Ještě budou učiněny dva kroky v

před dokud jest čas potom
však v poslední chvíli nikdo ne-

zalekne se — jednoho kroku stra-

nou Tento krok stranou mohl

by pak citelně zasáhnout nejen
kuří oka nynějSí majority nýbrž
také minority protože lid— oktro-yovan- é

ústavě kteráž by obmezila

nynější volební privilegia stavíc
volební právo na základ nejširsí
nejlidovějSÍ — dal by zajisté před-

nost před dnešním neplodným a k

sociálním a hospodářským refor-

mám nezpůsobilým parlamentem"
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se tedy míti vědomost jakous o

tajných plánech kteréž zrají ba

snad již uzrály pro případ nepo-volnos- ti

německé obstrukce na
místech kde rozhoduje se o smě-

ru politiky rakouské: tento parla-
ment má býti rozpuStěn a oktro-jová- n

nový řád — podobný tomu

kterým io října 1893 hr Taaííe

jako bleskem z čistá jasna překva-

pil tehdejší sněmovnu a pod jehož
ranou němečtí ústaváci zaúpěli:
"jsme ztraceni" —Jsme žádostiví
jak tato hrozba tside na zejtří na
kurái Němcův naíich účinkovat
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viilky a inatébo mf t od V Iullcká C lkem
T!iřkft oUabujickb 1033 atran

Rojník 10 — Trilíítí řlTnU romin a angllc- -

kálo od W Makepcaoa Tbark-r- r VM V

Mourek 6 vakA oliaabujklrh 1W4 atran

Riník 11— Jarfjalav Atomlx-r- blrtorb kf
román id Ž fl I'millikí 4 avaasky— Vyl a vin
romin od V Luiiiki 2 avárky calkcm 0 vn
k& 1010 atr

Roíník H — Nvolnk- -
po!dka nd Alolac

Jiránku t avaark —rpomtiiky od Kar H8tl4—
V Itu6 k cakmvarnl povídka od M A Slmií- -

I avai k — Nil drnhf abor J biiiinriotlrki po
vlilka od Eliiky KrlUtiohmvkd-Drob- ni povídky
4 Ibfc ny Kunřtli ka — Veaeli povídky od O
KiMielťck4bo -- Oikvm 0 tvark& VrW atr

Ročník 10— Htmibrady romin od VaVUva

Vfki S avxk- A- Iliatrl Bivlla od élroiíka

ait k— vlam 6 avatkfl lim alran

Rořník 20 - Povídky od Y a — Z

mnjf Kalrria olirik5 od V IWtii iumavrkibo
— 1'rivo laky mniin od Žolla pcMlliptk —Chin- -

j_ ťv
kládá 7A slušné alv tamnfrlJ'":":

f j -
zmatených poměrů nepoctivě ko- -

řistila pro případný svůj zisk a

rušila onen poměr na němž spo- -

čivá základ našeho státního trvání
Neboť ona páska kteráž zákonně

spojuje zeme koruny uherské s

ostatními královstvími a zeměmi I

eho Veličenstva spočívá na I

pragmatické sankci přijaté námi
zákonem z r 1732 artikuly I II

ni tonoto svazku vznikaií- -

a v iJKuni i r 1007 cianKU
XII vyznačené společné záleží- -

tosti musejí tedy děiž se v ústav
nich poměrech zemí s námi na
základě pragmatické sankce spo- -

jených jakákoliv změna — zůstati
stále předmětem naší péče A

poněvadž nechceme se tohoto
oolkového Doměru dotíkatinroto'i ijinemáme za prospěšné aby se
tamní rozhárané poměrv ve směru
tom ještě dále rozvíjely Naopak
jest naším přáním a naší snahou

aby také v Rakousku život ústavní
na dále obstál a nerušen dále se

vyvíjel tak abychom mohli uza-vří- ti

své vyrovnání s Rakouskem
_

žijícím a působícím v ústavních

poměrech i definitivně prozatím
vSatf avrtnft 7a nrinririft a frtroni I iá

ustanovených XII článkem zák

1867 Přejeme si pokládati
t 1 1

za nemožnost aoy se v icaaousKu
vládlo jinak než ústavně Kdyby
o vk uituiBu? Hieiy poměry

Jiné prémie
Premfe pro nové předplatitele pouze:

Noví přcdplatiteld mohou vyvolili tohli buď Jednu s vSo uvedených prémiíaneb Jedou s ndaledujících
'

Ytfnf Žid lk# ftnin a ofiaobtni
nd vthlaanibo rotnanoplaca Xugf-n- Mua 1216

atran (Vna

Za Črt etrom Romin a franeooaakibo
od a nelletilirh krimlnilntrh mmituh
plM-- i fraiiconkoh Xavtcra d Montiplna
Ka atran oaa tm

MilosIlKÍ Iltkra dobrodrulatrl rakoaaki- -

bo korunního prlina Rudolfa Napínat? romin
a dony tmlivni 41 aellly 1375 atr (au 1

fcířlr Amrk'ké roč II bMhnt

49) atranirli H" dlM romin to porlď k a Crt

Jbaaul teiiokl posícck Jf (IvutopUB il--


