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NOVINKY Z ČECH rou jim ve tvář vrhl místodržitel co byl ujednal Konečně se ozvnl ní ž městská rada učiní povin- -
německého mluví jazykem jiným
než kterého se užívá v německém _!_ II fl l

iijur inieruenovail nonneunami -„„ „
sie k voii véci Po páně místo -

urziieiove vystoupeni promluvil
leste nrauě Uuriuoy Jako vždy
smířlivě a hladce Polemisoval

proti názoru jakoby se kultura
tlenu dala dle národností kultura
jv ni nuaiva a wiave
Němci měli by se snažiti aby do- -

r w

kazovali ze v pravdě jsou syny
kmene vysoce kulturního

Tím skončena byla schůze

pondělí

Schůze úterní byla daleko bouř

livějŠÍ než v pondělí Začal ji li

toměřický dr Funke

Neřekl celkem nic nového za to
řeč jeho ale obsahovala nejprudŠÍ
útoky zejména proti velkostatkář- -

štvu a hraběti Sylva Tarouccovi

proti Mladočechům vládě nynější
i bývalé a jejich náčelníkům Hla- -

šité bezpoČetné "Fuj !" provázelo
vývody tohoto známého i u Něm- -

ců frássity Reč jeho nečinila už

ani na Wolfa dojem Protahoval
se na svém sedadle a zíval oteví- -

raje ústa na plné kolo Po chvíli
odešel čekalť jak se později zji- - zapomněl na stanovy Českých spol-stil- o

důležité zprávy z ulice Po- - k& v městech smíšených jimž vše- -

l

ZVoneCeK Z kavámv "Conl nen-
Ital" Honem sluchátko k uchu
Viktoria 1 Už je to tady Potom
honem s novinkou do sněmu

slavný sněm? Jak se zachoval

zákonodárný sbor království če--

ského? K vůli zpolíčkovanému
luwisdHu jeunani inneu suspendo- -

váno a místodrŽitel v nejstrašněj- -
Mm rozčilení sháněl telefonické

zpravy o hrozném attentátu
A když po hodině poslanci svo--

láni opět zvoncem ku parlamentní
práci jak zachoval se pan místodr- -

Žitel? Obmezíme se pouze na tuto
poznámku

Mu vědomý si svých velkých a

vysokých ukoIů byl by odsoudí

náležitými slovy lapalii a zároveň
otevřené se vyslovil o soustavných
Provokacích buršáckých v repre
sentačních ulicích pražských Za

' a'e místodržitel sdělil pouze
c0 mu bvlo dle policejního rap- -

oxU oznámeno a řekl že nemůže

býti pokládáno za provokaci co

německým studentům dovoleno
na základě stanov Při tom ovšem

H'ké veřejné vystupování bylo pro- -

zapovězeno „e českých po- -

siancu zmocnno se pri teento slo- -

vech páně místodržitelových
veliké roztrpčení jež prozrazová- -

no ne zrovna lichotivými výkřiky
je přirozeno

v tom zvedl se dr Herold aby
na projev místodržitelův učinil

prohlášení jménem poslancův če

ských
A byla to slova promluvena z

duše Českého lidu byla to slova
ostrá ale při tom vážná a prodal
Ší vývoj věcí v tomto městě a v té
to nešťastné zemi velevvznamná
Promluvil opět český muž bez

diplomatické Škrabošky a zástupci
lidu ratifikovali slova ta nadše-

ným souhlasem a národ Český uči

ní totéž

"Učinili jsme co jsme mohli

vydali jsme při počátku sněmu

proklamaci k lidu v níž důtklivě

jsme jej napomínali k pokoji a

klidu Napomínáme a konejŠíme
neustále a při každé příležitosti
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teento provokacích pokračováno
nalezneme na ně odpověď !" Po-

slanci hrnuli se k dru Heroldovi
a tiskli mu ruce

Po slovech těch mocné nastalo
vzrušení v celé sněmovně — Byl

_ I __v # I

na 1a siova uz cas m 1 isme
I

se ze naP°sed už 1 v Praze před
německými rabiáty kapitulujem

MístodrŽitel nevěděl kudy kam
němečtí poslanci seděli na svých

místech jako zařezáni
Dr Funke po této episodě ještě

Dezmaia ave hodiny ve svčm po
viaani pokračoval
Na konec spustil Funke opět

'velikým směšno-tragický- m hlasem

pražských výtržnostech i pro- -

hlásil že i Němci na vládě vynutí
aby zde v Praze buršáci směli pro
vokovat
Na konec řeči prohlásil vůdce

Němců že prohlášení vlády Něm- -

I "

nost svou nn mfnkv nH tom— 1 j' 1—

vyslovil se o příčinách uvedeného

hnutí myslí v obyvatelstvu če- -

Alskéni aniž bv však kohobvl vinil
Žc jest původcem výtržností Dal

také svolení své k tomu abv odno- -

věr jeho byla publikována ovšem

prv neočekává že stane se tak v

nárožní proklamaci Němci

provázeli poněkud vyhýbavou od- -

pověď místodržitelovu nejrůzněj- -

pími poznámkami a výkřiky nevo
Me- - — Však ještě jiné učinil při
Měto příležitosti místodrŽitel pro- -

hlášení a sice ohledně nových
jazykových nařízení jež včera

byly vládou avisovány Na určitý
dotaz dra Funka odpověděl totiž
Že vláda je vydá průběhem měsíce
února a jak patrno z dnešního
Fremdenblattu" zcela určitě a

na vlastní zodpovědnost svou a v
každém případě
Na konec obrátil se místodrŽitel

ostře a s patrnou nevolí naoroti
i

posl Wolfovi aby mu krátce řekl
že nebyl dosazen na úřad místo- -

držitelský vysocectěným poslan-
cem za Trutnov nýbrž že k němu

povolán byl Jeho Veličenstvem

"To mi odpověděl Badeni také
a za 14 dnů bylo po něm!-- " na
to Wolf
Na konci pohnuté schůze mlu- -

vil Vosl Iiaxa

Líčil drastickými slovy jedno
tlivé výjevy z pohnutých dnů

pražských a kritisoval slovy nej- -

ostřejšími chování se pražské po
licie v oněch dnech Měl sesta

vený celý seznam případů zajisté
že s velikou pílí sebraných na
doklad jak si počínala stráž bez

pečnostní najmě ale pověstná
"čechische Reiterei" jak Němcům
zlíbilo se pokřtili pražské jízdní
policajty Hrozné bylo co tvrdil
dr Baxa o tom jak policie sháně-

la materiál pro spravedlnost Ci-

tujeme tu doslovně : "Nejdříve
sekala prý do lidí bez výminky
nechť to byl člověk nevinný či

vinný potom prý si vypisovala na
ochranné stanici adresy zraně-

ných a pak nevinné zatýkala sou
du dodávala a potom proti nim
svědčila" Tak tvrdil dr Baxa

" uti uaicciic ULCUII

činnost policie ' uváděl ještě děs

nější případy o chování se vojska
v oněch dnech Toho měli by si

povšimnouti němečtí poslanci
kteří tak náramně naříkají na počí-

nání si policie v Chebu — v tom
Chebu kde nic se nepřihodilo —
Mohutnv nak hvl závřrk finovi
řc£i PravU následovně: Nastá- -

U
t :i:i„IUIIIVUUI panování Jeho Vel
Ale věřte nic nerušilo loyalitu k

panovníkovi jako tyto poslední
události a to že za věrné službv
kteté česká delegace chráníc
ústřední parlament vládě proká
zala utržila urážky a zejména to
že beztrestně se mohly ony násil

nosti páchati se strany policie a

vojska v Praze to nepochopitel
ným činí že český národ začíná

vzpomínati že vzpomíná zpět na

celých těch 50 let na všechno to
co se mu za cjlou tu dobu stalo
od rozehnání kroměřížského sně-

mu od žalařování let 1848-- 49 až

po diplom říjnový žě vzpomíná na

uznávají a že se přísaha koruno-

vační složí rovněž na ty nedodr
žené sliby vlád císařských a když
činí národ náš bilanci musí dojití
k tomu přesvědčení že vlády J
V to byly které po celých 50 let

pracovaly k tomu aby českému
lidu kladiv ty neivětší překážkv
Každý Cech si tyto věci v tomto

jubilejním roce zapamatuje a do

jde když činí bilanci o tom čí zá- -

sluhou jsme došli k tomu ohrom
nému svému rnzvni v vřrK
směrech k tomu přesvědčení že

jen vlastní svojí silou a zásluhou
ne bez vlád ale přímo proti vli
dám

Toto vědomí musí nám dodáva- -
ti síly Nesmíme se dáti klimati
těmi plazy a ŠDlhounv kteří V

písemnictví byl by mluvil pravdu
yrokem svým o nás dokázal jen

že to politováníhodný nevědomec
Taková byla řeč Wolfova Práz

ný hospodský žvast při němž ne
scházelo ani dělení Evropy A

vůli tomu Člověku rozčilovala se
Praha k vůli tomu Člověku policie
již týden je na nohon a vojenská
posádka v hotovosti ! Taktika

jíž užito oproti Wolfovi se strany
českých poslanců bvla tentokrát
pravá a osvědčila se v míře nej

plnější Provázeli tirády tohrto
Člověka smíchem v přesvědčení
že jsou lidé kteří urazití nikoho
nemohou JiŽ dlouho neslyše

jsme se strany pravé se strany
velkostatkářské řeč tak rozhod

I II hanou ua prudkou jakou měl po
Wolfovi hrabě Sylva Tiroucca
Odbyv Wolfa historickým výro
kem Ciceronovým naproti soudo

I I - rf"

oemu politickému trnanu Klma
nasekal Němcům břitkou výmluv
ností tak důkladně že bolestí
vztekem se svíjeli Zejména tref
ně odbyl je když jali se mu vytý'
kati věrolomnost a kavalírskou
cest následkem události v rore
1890 (punktací) "Strana která

trpí ve svém středu člověka jenž
usvědčen z křivého svědectví
nemá vůbec práva mluviti o cti"
pravil Když pak jim řekl Že

pracují "pro krále pruského"
když vyčítal jim Že bezcharakter
ní jest chování jejich jež vrcholí v

zásadě "s vlky vyti" tu zuřivost
Němců dostoupila vrchole Tím
Že Němci odpírají vstoupiti do ko

mise jazykové jakou navrhl hra
bě Buquoy dokazují jedině že

jim o mír vůbec nejde Prohlásiv
rovné právo jazykové v zemi a ne--

dílnost tohoto království za ve-

doucí cíl strany velkostatkářské
končil po ostré polemice s řečí

poslance Prada promluvenou v

minulé schůzi provoláním Slávv
království českému Rakousku a

císaři a králi ReČ hr Sylvy Ta-rou- cy

mohutné vzbudila vzrušení
Za to odporem ba hnusem naplni
li musila kapucináda ve cvikov- -

kém nářečí pronesená kterou
měl na to křesťansko-sociáln- í F

Opitz který ale kněžství pověsiv
na hřebíček vydává nyní ve Vídni

oviny Po P Opitzovi jenž
svým tonem pochybeného svatouš- -

a pronášenými triviálnostmi vy- -

olal na mnoha místech odpor
eských poslanců zvedl se ku vše- -

becnému překvapení hraběte Cou- -

denhova Vláda ustoupila tedv

Ustoupila Němcům a přes původní
mysl svůj prohlásila to co uchy- -

táno měla pro komisi hned v ple- -

u A ne pouze to: hrabě Cou

denhove aby dokumentoval smý
šlení svého chefa abv naznačil že

ěmčina i když není státní řečí je
de fakto první řečí v říši v řeči

ministerské" totiž po německu

jal se čisti prohlášení barona
Gautsche Toť se ví že poslanci
čeští co nejrozhodněji proti tomu
demonstrovali tak že v hluku pro-

testujících Českých zástupcův po-

čátek prohlášení utonul Němci
uvítali prohlášení poznámkami ja-

ko: švindl ramenářství podloud-
nictví atd a Čechové? Nechceme
na tomto místě pouŠtěti se v po-

drobnou analysi vládního prohlá
šení jež nařízení Badcnova ze-

jména druhou jejich část seslabu-j- e

ba z části odvolává však že

nebyl to pocit radostný kterým
poslanci čeští sledovali prohlášení
místodržitelské bylo patrno ze

zamlklosti jejich a vážných tváří
Na levici odpor na pravici zkla-

mání Takový byl effekt vládního

prohlášení "Za čtrnáct dní při-

jde třetí a zase nám vyrve kus" —

komentováno na straně Črské
Provede-l- i baron Gautsch skuteč-

ně co byl ohlásil potom nadejde
snad okamžik kdy poslanci čeští

sy ti plané smířlivosti s vlajícími

prapory přejdou opět v oppo&ici

Poslanci čeští ostatně nesnesli

mlčky urážku národnosti své kte--

Piroíln! tnfnrmiu-niM- l i"t volaje "Polí Zip'

Dvě pamaitm n li6 mi? mu král i'(krlii
Jitka vetriii tu mih iiiouih Tajil uje- -

Hnáni I ih IiS vUilnu KiUká rudu: Ati
nliii unl mk Nov juyknta imřiti-i- i

ThtiiíOB v Priu lrviUl I ni

nbilrpriuldcii (lihnu ml vkuťi-- Vuji--

cviifni v roku tirulHiiy

V Praze ty ledna jH

Snfm království CťskSho — 0
káván kritický den Atmosféra

naplněna třaskavými do krajnost

napjatými plyny Roztrpčení me
zi oběma národnostmi takové ž

jediná jiskřička stačila by vznítit

požár který by zničil snad nej
dražší statky lidstva Odejdou

poslanci němečtí ze sněmu či ne

odejdou? Co stane se v pondčl
ním sezení sněmovním? Učin
vláda projev nijaký či neučiní

jaký to bude projev ? Ustoupí
vláda opětně před hřmotem Něm

ců dá se jimi zastrašit aneb

zůstane pevnou?-
-

Otázky tyto za

městnávaly nejen všechen politi
cký svět nýbrž přetřásány všude
kde jen sebe merjší interes na vě

cecn vereinycn Kozechvenl ve

všech myslích a očekávání všude

co přinese 17 leden pondělek
Zase táhly zástupy na věkovitou

Malou stranu zase naplněny
všechny ulice vedoucí na náměstí
sněmovní Ve sněmovně v ten
den galerie byly naplněny do po-

sledního místečka na galerii žur

nalistickou zasedli mužové ja-

kých ve svém stavu dosud jsme

nepoznali Prvním řečníkem pon
dělního zasedání byl poslanec
Wolf Spustil s tím jak prý nu

cen byl potají vniknouti do sně-

mu Kdvby prý se byl odvážil

na Malou stranu cestou kterou
chodí ostatní lidé byl by prý sot- -

va živ dostal se do sněmovny
To prý charakterisuje poměry v

Praze S velkým toť se ví Že

dělaným roztrpčením vykládal o

svých útrapách jichž mu snášeli

kdykoli odváží se na ulici (Za

čtyry desetníky najatá drožka sta-

čila by úplně všech útisků ho

zbaviti) Na to otíral se o naši

kulturu která prý sotva z jedné

desetiny jest tak cenná jako ně-

mecká i dokazoval že bychom
měli býti Němcům za to vděčni

že milostivě dovolují abychom
zavěsivše se jim na šosy stoupali
s nimi k výšinám vzdělanosti Při

tom všem směšný patron namáhal

se karrikovati Antonia "Juliu
Césaru" — že prý nás nijak urá-že- ti

nechce že prý jsme při všech

chybách svých přece jenom nárů-de(e- k

s iiímž by Němci se snesli

kdybychom uznali že oni jsou zde

prozřetelností dosazeni jako první
a vládnoucí a kdybychom dali si

líbiti němčinu jako řeč státní K

plnému triumfu scházel Wolfovi v

Praze však hrabě Badeni Hle-

dal za něho náhradu a nalezl ji v

místodržiteli hraběti Coudenhovo-v- i

a v dru Podlipném A to co

tropil ve Vídni s bývalým předse-
dou ministerstva to tropil s

Za frenetického

souhlasu německého prohlásil že

hrabě Coudenhove musí pryč a

toť se ví že dr Podlipný také

Parlamentární tento gamin odvá-

žil se vrhnouti v tvář dru Podlip-ném- u

urážku že by takového

purkmistra nazvali v Němcích

Kašparem Byl za to volán k po-

řádku Snažil se také něčím do-káz- ati

že skutečně nejsme s Něm-

ci národem rovnoceným Dostalť
se mu do ruky opis dvou účtů

které mu nějaký nediskretní něme-cko-nacionál- nf

knihkupecký učed-

ník neb kommis od Dominikusa

podstrčil z těch vyvozoval jak
chudá prý je vědecká literatura
česká Jaký to vůbec ignorant
jak prázdná to hlava a jak drzý
to chlap dokázal právě kritikou

jazyka našeho a kulturních pomě-

rů českých zejména ale výrokem

£e prý prostý muž našemu spisov-

nému jazyku nerozumí Kdyby

byl tvrdil Že devět desetin lidu
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slanec Funke nebyl hotov ještě
ani s polovicí svých výkladů když
vrazil woit do sněmovny volaie
že němečtí studenti jsou do krve

trýzněni na Příkopě Zprávu tu
dostal v registratuře zemského vý
boru kamž pro ni zašel

A poslanci němečtí kteří do

jednoho byli přítomni ve sněmov
ně a již patrně se zimničnou ne
dočkavostí očekávali "chytře na

vlečeny coup provedli na to

borový výjev za jaký by se byli
nemusih stydět MeinintrenŠtí

dyž nalézali se na vrcholu své

lávy Křičeli řvali rukama má
vali ba mnozí jako by je byl štípl
tarantel sebou trhali "Konec
němu ! Ven ze sněmu !" sípal
Steiner

"Střílejme do toho z revolveru!'
volá Wolf "Standrecht! Stan- -

recht !" řval Iro "Skončit schů
zi !" volal Pergelt a co všechno
řičel Gloeckner ví — až na to

co podařila se zachytiti stenogra- -

fům — a toho bylo dost — bůh

Nejkomičtější hrál ale úlohu po- -

slanec Eigner jenž nepřestával
ulákati: "DemdeutschenVolke

heil ! Heil dem deutschen Vol
ke 1" Počínali si nejinak než

jako by byla došla z Vídně zprá
va že baron Giutsch vydal naří
zení kterým prohlašuje se čeština
za jediný a výlučný státní jazyk v

Cechách Tak působil kdesi zbi

tý buršák na vysocectěné zástupce
německého lidu v Čechách taký
povyk k vůli zaslouženému polí- -

čku jejž si utržil patrně za svou
nestoudnost

MístodrŽitel díval se z počátku
a vřavu jaké ve své politické

praxi dosud nebyl zažil když ale
la se slavná německá deleirace

volatí unisono: "A co místodrŽi
tel ? Co dělá místodrŽitel?" Tu
zbledl a pomalu odcházel

Zatím Němci obléhali křeslo

presidentské nepřestávajíce nale- -

ati na nejvyšŠího maršálka aby
schůzi skončil poněvadž prý ně
mečtí poslanci pro rozčilení ied- -

NpivvíSÍ marSálek na knnpr nn_ I— —
volil a přerušil schůzi na půl ho- -

diny

NejvyšŠÍ maršálek je vůbec na

proti Němcům samá uslužnost
ředstavme si jen věc — ne v ná

valu vášně ale klidně s náležitou
rozvahou :

Postanec jenž právem nazván

byl včera ve sněmu Katilinou na
něhož nikdo nepohlíŽÍ vážně zce- -

ooycejny tuctový randausta z

hospody smluvil včera se svými

konknajpanty v cereviskách výjev
který odehrán měl býti dnes do-

poledne na Příkopech Sám £e- -

al již v couloirech a pobíhal v

nedočkavosti neustále ku telefonu

netrpěliv až dojde zpráva o tom

ce pranic neuspokojilo zároveň resknpty kde se slavnostně slibo-cht-ěl

ale zvěděti kdy že vláda vy- - valo že se práva tohoto království
ua nove nařízeni jazykové ř A ku

poaivlK uzve-i- i
-

se xsěmec a žádá- -

li Němec třeba sebe hruběji odpo
věď je pan místodrŽitel ihned na
nohou Opřel se především vý

čitkám německým iakobv bvl

naznačil kde Němce za intellektu-áln- í

původce výtržností pražských
Když výtržnosti nabývaly větších
rozměrů vyzval prý městskou ra- -

du aby neváhala napomenouli
obyvatelstvo ke klidu Městská

rada dostavila se íe&te těhož dne
in pleno k místodržiteli Starosta

dr Podhpný vyslovil ochotu

cniacnoiiti rozkvaseny lid však s

tou podmínkou že místodrŽitel
slíbí spravedlnost i pro ten případ
budou-l- i Němci usvědčeni z viny
MístodrŽitel prý vyslovil očekává- -

- „ j j
w —'


