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českého velkostatku jediný žid

ký fvouno nřnil Lueger Nřmec a

vídrftký přkmitr se v posbdní
sthfti takto vyslovil: "Lituji vo-

liče kteff lak nestydatého kluka
sem poslali!" A toho člověka v

náletu uzavřeném území oslavují

Siláikf tiknH v rakvuikm far la
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mluvil jal-
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knížat 107 hrabat U svobodných
pánů a přes 600 majiteli) stavu

některé žernály naše plní povin-

nost svou ve směru tomto Na

důležité sthiie politické i odbor-

né jichž důležitost Častokráte ne
občanskéno
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kdvž k vážnějším rokováním přimovně co nejdříve otnovu ikovil skutečně asi 3—4 hodiny a to

nesmysly a ne z hlavy nýbrž četl puštěni nejsou Za to při každé

vraždě popravě atd bývají na
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nemovitosti Z malého majetkuto Ostatní čas se rvalo mlátilo

místě zde se nešetří černí tiskařselského a městského nebude se
pilo i zpívalo
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vyřídilo? Nic Nepadlo Kakou-sk- o

ani ústava ani vláda' ani če-

ská otázka — ale byl kraval jako
dřív: Nadávání mlácení řvaní

pranice To je práce úmorného

celé noci trvajícího zasedání ra-

kouského parlamentu Poslanci

pravice 6pějí— poslanci obstrukce

pijí Za noc vypijí pivo vfiecko

co v restauraci je i víno a kořalky
—Potom řvou opilí nebo pod tí-

ži opice—usnou

Shovívavost pravice a jejího pre-

sidia k obstrukci je úžasná Ob-

strukce dělá co chce S řečníkem

nepohodlným mluví zároveň při
hlasování zpívá řve mlátí prkén-

ky a židlemi presidenta spisy

bombarduje jemu nadává a pra-

vice mlčí často hovoří se a

klamné soudí o tom že prý svo-

bodomyslní Čeští poslanci naléha-

li na změnu jednacího řádu k po-

tlačení obstrukce a to vytýkáno

jim za hřích Jak blouznivý to

soud! Řád rakouské sněmovny

je unikum které dopouští nejen

největší svobodu ale i každé ulič-

nictví beztrestně ' Příklad z po-

slední schůze Mluví Lueger —

Volf obstrukčník mluví s ním zá-

roveň President Volía napome-

ne Volí mluví dál president od

iímá Volfovi slovo Volf řve dál

je zde zvěřinec Dejte jim něco
Otliiiiky obr' né (nud ni utrnny pro polihJbnltom že žijeme v éře národní rov

omtMiivi v rozmťru Síx piili icit uoureiiu

movských shromáždil pod svými

orlývii! křídly a lvími llapami ne-

konečnou legií výborných synů

Maršových kteří by byli vždy

chloubou armády íiríl vlasti

Austrie!! i naší drahé milované

Čechie" — A my zase nemáme

vroucnějšího přání než aby tako-

véto zjevy se neopakovaly

Uskup Brynyeh vůdce křesťan-

ských sociálů jenž o svém vlaste

nectví dává zpívati celé hymny

českým kněŽím posílá jen ně-

mecké peíély

noprávnosti 2 Civilním úřadům !)?( vyxdolx-fi- é Jiiko ufc vy(ibrínl tžrát ty bestie mají hlad!" rosí
Gessman: "Vy mizerní všiváci!"

Stačí tento obrázek? Tako
ministerstvo vnitra rozkázalo že Zlatí knoflíky I íiKMiillíky rtt ll 50 kun

musí s vojenskými úřady dopiso Priiixíry w ceny imJHsvmJfti

J W ZEHZAN Omaha Nebrvých jednání rakouského parla vati si německy ano že i přílohy

při různých žádostech je-- li jich

posouzení věci třeba musí býti

mentu jeden řetěz Ptám se jest
možno o tom psát?? —

Obstrukce pohořela vzdor všemu

naparování řvaní a vzdor všem

surovostem rakouský parlament

německé — Když jsou Němci u

Odznaky tyto jsou

schváleny a odpoiu-čen- y

Hlavní Úřadov-

nou Z Č P J
vlády tak se řádně germanisti je

když jsou v opposici tak—aby se — V sobotu dopoledne vyne-Še-
n

soudcem v soudě policejním
rozsudek ve jři HromáJkovČ a

neřeklo —
germanisuje se dvojnátotiž pravice prodělala první čtení

kupti:sobně
Nové ítvanl proti Čechům v Pod- - sice uznány důkazy proti němu

vyrovnávacího provisona ve dvou

nočních schůzích a přidělila je

rozpočtovému výboru Obstrukce přeplavní lístky
tedv — pohořela Ovšem že v DO ANEPO Z CECH U
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II čtení bude řádit znova ale
bude-l- i pravice pevná pohoří zas j J Havelk:yVšak i vláda má už čas — slovo

promluvit a zakročit Z obstruk
čního pohoření u nás je ovšem ra

podané za postačitelné a on j)od

zárukou Í700 soudu krajskému
odkázán Po delší námaze poda-

řilo se Ilromádkovi záruku tuto
za sebe sehnati a sice složila jí za

něho pí Kašparová odpřisáhnu-vš- i

Že za $40000 majetku má

Do zprávy o předběžném vyšetřo-

vání vloudlila se nám minule ne-

milá chyby Místo- - "Pan Josef
Wolf potvrdil svědectví toto a

svědčil dále že o několik dnů po-

zději Šel s Hromádkou po 14 ul

dolu k Williams a hovořili o těch

dost — ne totiž pro provísorium
samo což dříve uvedeno ale pro
ztrestání bujné germánské krve

president dá Volfovi důtku Volí
Kakousttf Jtnance Naklad na

voisko a loďstvo v soustátí Ha- -

mokleeh V Podmoklech rozho-

zeno bylo po ulicích v noci na ne-

děli několik tisíc letáků na nápad-

ně barevném papíře natištěných
ovšem bez udání firmy tiskařskév
nichž se proskribuje celá řada lidí

kteří prý jsou hlavními agitátory
Českými Nutno prý praví se v

provolání tom nemá-l- i býti
v městě ohroženo tyto

české "štváčské apoštoly" ven vy-mlát-
iti

— Ať Žije vyšší německá

kultura!
Ta národní hrdost naíich samo-

správných úřadů Dovídáme se že

obecní úřady podepisují německé

potvrzenky jež jim předkládá při
kontrolních schromáŽděních pří-

slušný důstojník Při kontrolním
shromáždění důstojník zavírá Če-

ské občany za pouhé zvolání:

"zde" a české obce na vlastní pe-

níze — platí za důstojníka útraty

řve a mlátí do stolu zase dál

President nemaje další moci pře kousko-uherské- m bude letos 190

000000 zl (t j jednostodevade

za nXsikdujÍcí ceny:

Z Chicaga do Podenbachu $4430
" Čáslavi 4545

' " Chrudimi 45-2- 5

" Chebu 44-2- 0

" Karlov Var 4460
" " Klatov 4480
" " Litomyšle 4575

Nepomuku 4475
" Pardubic 45 30

" " Plzně 4470
" " Písku 4520

" Prahy 44-9-

" Tábora 4580
" " Domažlic 45-2- 0

" Teplic 44-5- 5
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v í 144 E Van Uuro St Hotin 14

ruši schůzi Klademe otázku

nynf: Je tohle jednací řád který to oběžníkách a Wolf řekl: "Cosát milionů zlatých) — Letošní

manévry stály jenom —půltřetího na tom kdyby se dověděli že jsem

je rozšiřoval Já nic nemám oni
to dovoluje? A to že je hrlcn u

pravit?
Co dllá slavná vládat Nic Mlč

milionů zlatých! uherské vyrov
nání bude prodlouženo na rok mi nemohou nic udělat" mělo

státi: " a hovořili o těchtokv iako pravice hledí na řádění My v "Rakousku budeme tedy na

výdaje vojenské platit 132 milionůobstrukce A to je velká chyba oběžníkách a ie Hromádko Wolfo

vi řekl: "Co na tom kdyby atd'
Neřekl to tudíž p Wolf jak ne

Jen jediný drápek kdyby ukázala Maďaři 58 milionů dále

Každý člověk v Předlitavsku plat
na voisko 4 zl 60 kr v Zalitav

Němci bv zkrotil Ale takto sou

dopatřením vysázeno nýbrž obžaAt lm se iich viádá boií a zuří tím
lovaný Hromádko
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víc ku 3 zl 70 V Cechách siest 33 — nechají si vnutit německou po- -
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