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Němci už triumfálně vyváděli si
dopisné výstavě česko-slova- niProhlášení vlády na snému
jejímž byl denním návštěvníkemprávo že soudcové v německých

městech v Čechách nejsou povinni
českém -

_

se několik požárů V nedlouhém
čase pětkráte tam hořelo při čemž
několik stavení lehlo popelem
Počátkem ledna vypukl pak zase
oheň který zničil stodolu a stáje
rolníku Lehmanovi Nápadným

přiiímati podání českých a projed

ště chtějí vyspat "Se smíšenými
city" opouštěli prý sněmovnu —

stejně jako poslanci naši Nezda-

řilo se tedy vládě upokojit ani nás
ani našich odpůrcův: visí se svým
stanoviskem dnes mezi nebem a

zemí Českou ve vzduchu plném e- -

Z Náo lukh LUti tin K Mna ntM

I tu působil spúsobcm stejným ve

veselém kruhu pozdních hostů V

kteří čekali na 'vejtrubu' V té
době stal se v Praze populárním f

návat! je po česku

"Jsou povinni" odpovídá vládaKonečně tedy vláda Gautschova
"přijímat i vyřizovat po česku v bylo že právě ta stodola vyhoře tak že ku poctě jeho Jos ŠváBpromluvila Původně prý hodlala

učinili prohlášení o svých úmyslech
celém království" —Ale hájíc proti lektrického napjt-t-í vášní a politický Malostransky Špýmovnou sestavilla do níž majitel její den před

tím převezl ze stohu veškeré obilíNěmcům zásadu rovného práva i zejtřek jest pořád — u bohaaž v komisi sněmovní pro otázky odu s popěvkem který tu a tam
zaslechnout! ještě lze v některých

decorum autority státní — vládajazykové o niž se dosud na sně protože toho dne právě uplynula
páně Gautschova za to všecko jest lhůta pojištění stohu leště zamu bojuje Ale milostpáni Němci

Z ČESKÝCH VLASTÍ chantanech pražských Byl zván
'

všude a ke všemu a nejlépe se mupožáru byl zatčen tamní obecníochotna uČiniti jim "pro dobrou
vůli" co možná nejvítší ústupky v ponocny V Houf němec na poPři pralskňh bouKdt bylo dle

počali netrpělivě dupat chtěli mít

odpověď od vlády "sof ort" sice
že prý spustí neslýchanou bandur-sko- u

anebo utekou ze sněmu a

praxi blyšme jel
prohlášení místodržitelstva v sně

dezření ze Žhářství Bylyť totiž

nalezeny u něho částky doutnákuJakož stojí na nedílnosti králov mu českém dne 13 ledna učině
tak tedy ji vskutku dostali "so uyl dopraven k okr soudu v Louství a na jednotě správy státní v ného 508 osob zatčeno a z těch
fořt" nech Houf býval v Kanné obecněm jakož neslevuje od zásady 458 výtržníků soudu odevzdáno

zavděčili znělo-l- i pozvání k ve- - 4
přovým hodům Z peněz jež po
produkci Žán Kudla vybíral bíd- -

'

ně se živil V poslední době Žin
Kudla spust' pohybuje se v krč- -

mách nejhoršího druhu ve společ-
nosti zvrhlých ženštin Na den
sv Štěpána o vánocích min roku
zavítal Žán Kudla také do kořalny
Ecksteinovy v páté čtvrti kde mi- -

iíyl patrné takový spěch s soudní řízení trestní zavedeno by
ním strážníkem kteréhožto místa

byl zbaven pro nespolehlivost a
úplné rovnoprávnosti v zevnější
službě úřadní přiznávajíc Čechuuchlácholením netrpělivců něme lo až dosud v 475 případech ve

ckých —"před nimiž ať bůh chrání
239 případech jest už provedeno nesprávnost Z milosti ponechá-

no mu ponocenství Má se za to
jako Němci stejné právo aby hle-

dal i nalézal při všech státníchruse království naši říši našeho Mimo to bylo policejně 90 osob
že Houf ze msty zakládal ohněcísaře a krále" podotkl včera úřadech v království práva svého potrestáno Další vyšetřování jehr Sylva Taroucca —Že I Excel Marllren mari! Několika stave svém jazyku tak slevuje za to v proudulence paa místodržitel neušetřil rým vojákům povel tento sotvatam kde jde o vnitřní Čili služebn Lidumilové — Pensijní a podani starobylého práva zvyku a kdy zněl tak příšerně jako v nejazyk úřadní a o povinnost stát půrný fond pro úřadníky a dělní

ních uřadníkú aby byli v slově 1

lovníkúm alkoholu z pražského '
g"tha se sešlým působil kratochví- -
li Přítomní jej Škádlili tropili
si z něho úsměšky a tak se stalo
že zpě-n- ý Žán Kudla dostal se s

protivníky svými do řádné rvač- -

ky Věren zvykům po otcích zdě- - 1

ohledu k českému národu ale
sdělil sněmu české země vládní

děli večer 16 ledna na hlavní tří-

dě smíchovské Div iim kosti v
kysvé založili majitelé továren na
zboží porcelánové ve Slavkově apísmě obou jazykův

prohlášení nejprvé po německu těle nechrastily když odměřenýmv Chodově pp Haas a ČížekV těchto příčinách chce vyjiticož vyvolalo ovšem hlasitý a roz
Němcům potud vstříc Že přijímá

K účelu tomu věnovali značnou
sumu 100000 korun a zavázalihorčený odpor u zástupců národa

krokem za vysokým důstojníkem
kráčeli do kasáren kde pro ně

uchystáno bylo neočekávané na
myšlenku jejich Pfersche a Ulbnčeského—odpor na němž tušíme se mimo to k ročnímu příspěvku

nepřestanou Takové "licence
cha za svou —a "hodlá s výhradou
případného zákonného upravení— 4000 korun Právo na výsluŽné

dělení Vypravují se o tragiko-mick- é

historce této na Smíchově

následující podrobnosti Hlavní
má mm každý uřadník neb dělník

rhetorické" nesmíme a nemůžeme
na Českém sněmu vládám víden jazykových předpisů tím způso

který po 30 roků firmě sloužil vbem že by na příště na základě

děným bil se statečně a když vše '

nepomohlo vrhl se na přítomné- -
ho syna obchodníkova Alfreda a

obrovským chrupem řádně se mu 1

zakousl do ruky u níž mu několik j

prstů nakousl Na to zmizel

Pokousaný oznámil svoje dobro- -

druŽslví na policii která dle po-
-

pisu osoby po Žánu Kudlovi pá--
(

trala Tetrvé v noci na den 11

ským nikdy a pod žádnou výmin případech mimořádných může iposledního (!) sčítání lidu rozezná třídou na Smíchově ubíralo se v

neděli k 10 h več několik podjcou aovouti lu platí: "princi- - po 15—20 letech přiřknuto býtivaly se úřadní okresy jcdnojazyČnépus obsta" tu třeba vážným pro Vedle toho založili zvláštní fonda smíšené ve kterých by buď ně důstojníků kteří byli ve velmi ve-

selé náladě Čtveračili a laškotokolárním ohražením uháiiti sta darem 40000 korun pro podpomecký nebo český jazyk anebo
robylé právo a prvenství našeho rování vdov a sirotků po úřadníoba dva zemské jazyky měly

vali jakoby na důkaz že na vojně
přece je nejveselejŠÍ život V tujazyka na sněmech českých jehož cích a dělnících Úřadníci a jiníplatnost jakožto jazyky vnitřndbali a šetřívah králové Čeští z

ledna byl Žán Kudla v kterési
krčmě dopaden zatčen a odveden

chvíli zdáli se být pány situacezřízenci firmy mile byli překvapeuřadni a služební řeči"rodu habsburského po všechny Chodník po celé šíři vyplnili takni tímto skutkem který mnohémuTím bylo by prý — po míněnčasy při svých korunovacích a v že jejich kordonem nikdo projitiz nich starost o rodinu s beder sňal
vlády — vůči oběma národůmproslovech majestátních ku sně nemohl a při tom notovali si všeÚpadek ohlásila dne 16 lednosvědčeno naskrze spravedlivé amúm tohoto království liké veselé kasárnické skladby'Občanská záložna' v Třeboni Birovné jednání a to tím více ježtoAvšak již přihlédněme k obsahu iiáhle v tažení svém byli zastaveance jejího 33letého působení jeby také co do jazykové způsobilovládního toho prohlášení ni Proti ním ubírál se totižsebevražda kontrolora J Koerneúřadníků na místě kvalifikaceNěmci jak známo požadovali hlouček civilistů kteří nikterakra a zatknuti pokladníka A Bře

kategoricky aby vláda Gautscho spíše jen theoretické a v případě
potřeby snad selhávající — na příště

nejevili snahu vojínům ustou- -

do bezpečnostního oddělení poli-

cejního na Františku Zde udal
25letý Žán Kudla že vlastním

jménem nazývá se Clement For-st- er

že je zpěvákem ve sv Marti-
ně v Západní Indii rozený a do
Chicaga v Americe příslušný Byl
dopraven k okr soudu pro pře-

stupky na Ovocném trhu ve spo-
lečnosti pražské podvodnice Ceš-píro- vé

kdež za svojí kousavou

produkci dostal 12 hodin vězení

Texas 1 vát preje a rj přejde

ského z Birkeníeldu zjištěnýva prohlásila stručně že Badeno- - schodek ústavu as 100000 zl piti do jízdní dráhy Jeden vojín
na křídle osvědčil se bojovným

rozhodovala výhradně věcnásku- -va nařízení bez odkladu a bezpod-
mínečně zruší aniž bv čehos no

ztráta následkem pohledávek netečná potřebatak aby každý úřad- -

Kypí kohosi upřímně do žeberdobytných a v jiném směru přesnik při plném šetření rovnoprávvého na jich místě v Čechách za
100000 zl Utrpí tudíž vklada aby si proklestil cestu Čechá-

ček bolestí sotva že vydechl 'Proč
nosti musil míti tolik jazykových

telé ztrátu 200000 zl převyšují
váděla "Restitutio in integrumt"
bylo jejich heslem: prostý návrat vědomostí na kolik toho služba

pak nám nedáte pokoj když vámcí Nepořádky a poměry v zálož
při tom kterém úřadě kde jestdo stavu předešlého nadpráví něm ně byly zasvěceným dávno známy i nic neděláme?' ptal se rýpnutý

pokorně Kordon německých pod
ustanoven skutečně vymáhá" opět jčiny v c k úřadech a soudech est s podivením že ústav míl jeTím chtěl bar Gautsch upokovlastí našich načež měly následo důstojníků rázem se protrhl Boště vkladatele V ředitelství za
jili Němce co do jejich nejkřiklavat další "restituce" a sice: pro jovní synové Marsovi přestali sesedaly osoby které potřebovalyvější stížnosti Ve slíbeném nohlášení němčiny za jazyk státní veseliti a zaujali bojovnou posicizáložnu jen za účelem kontraho
vém jazykovém nařízení nebuderoztržení jednoty království české Již chtěli podniknouti útok na ciání zápůjček Vždyť členové

ho uznáním zvláštního německého patrně více toho požadavku Bade
vilisty když tu pojednou jakobyeditelství výboru a revidenti dlu

nových výnosů aby v budoucnostiúzemí s vlastní politickou soudní s nebe spadl objevil se podplu- -hují záložně 60000 zl Členský

Jwttll mI l kvit noví ponwl v ilmí
ohraťu? m na neJItlIMího Jeilnuuiln Hnou Ke
dráhy jmi vám Jo tiuitmlH v iHivlI tt
hodinářů toho koupením lístku lo
Gatrewnu nt-- b Houmoriu Vypluti m vám
U HHíni éan doIi kilyí x&manote doma

llbHhtH IIM lopfvu
l'ravlIHriéimnl Hrnky pmturfuty lz#ohdr-í'-ll

v knfcdou dolin ivlařinl výlety budou
vnk polidiny ka2d druhé úterý r mínící
JlMjVh krajin do vítvli stanic t TexasuVlitni Jfídné Dcmt! laj-t- o - nř-- o

phm rent
tanuli Imiky Wm dolir na tftdnft a mftlete
ne na cest na Jih tmtiariu kdkollr
1'ohrvt Teiaau jmt poutavým mlutem pro

Invalidy Jímá mucliTié poíani nelíbí Jsou
tu a)irnavotl pro ty M„i poumiky hlodají S

aiakrft ixuwiich liruíiiími vynriw inajltollVm rf n jahody a vino til a Wpohem M)
tam píntujř o podroDoKti dopliU) Da

E L PALMFlt
Lick lxx ti OMAHA Neb

všichni noví c k úřadníci v Ce kovník šl Giesl z Gieslingenůvklad činil 30 zl Každý člen ru
finanční školní i církevní správou
jiný Němcům milejší místodržitel

pro Čechy a permanentní perseku- -
Jazyky poddůstojníkům div nez- -čí dvojnásobným obnosem tudíž

chách a na Moravě prokázali se

znalostí obou zemských jazyků dřevněly nohy se pod nimi třásly60 zl Seznam členů však iest—ce našeho národa ad majorem když uslyšeli vojáci hromovýmtak veden že sotva možno budenýbrž bude tam podobně jako bylo
v punktačních nařízeních Schoen-bornovýc- h

pardonováno německé

Germaniae gloriam zjistiti kdo členem jest a kdo Čle hlasem pronešený povel: "Habt
acht" A už stáli všichni jako
přikovaní obličejem k důstojníko

nem býti přestal Dlouholetým
Nuže povězme ihned: tak
se vláda vídenská přece ještě

úřadnictvo od učení se češtiny s
předsedou ústavu byl až do po

vyhlídkou že se pro ně najdou ponezapomněla nad svou důstojností slední doby A Prokeš místonřed vi a mžitky dělaly se jim před oči-

ma když vyzněl z úst jeho dalšíněmeckých krajích Čech vždyaby byla vyhověla těmto nestoud šedou třeboňský purkmistr Jan
úřady a soudy kde znalost češtinyným požadavkům nezřízené pan- - povel: "Maršíren marš!" Jakoledler Všeobecně se očekává

stvílačnosti chauvimstů a terrori- - že vzdají se řízení obce když byli
není potřebná (Schoenborn užil

odiosního obratu: není "žádoucí")
by ledovou sprchou pokropeni
kráčeli poddůstojníci za podplu- -ustav jim svěřeny tak znamenitěstů německých Neučinila jim po

vůli v jejich choutce po rozdělení Cítil asi baron Gautsch sám jak kovníkem do kasáren Co tam sespravovali

31 A Mašek v Afoic Neb

—vlastní-- —

ěůé 11 železným zbožím

Má na eklatlfi velký výběr v&eho drobu
kamen na mřkltd i tvrdé uhlí kigma na
vaření rozličného druhu kucliyBké ni-íi- nl

stolní nfííinf a včbec víc clo oboru

království českého alébrž pamět dělo nesnadno pronikne do veřejSpolkl jehlu U krejčovskéhotrpce dotkne se tento ústupek jeho
veškery mysli národa českého jenž
právem se obává aby takovéto

liva slavných závazkův a záruk nostimistra Jana Ullmana v Melantri
dynastie odpověděla jim odhodlá chově ul v Praze zaměstnaný 14 "Vidn Kudla" před soudem Tyně že bude chrániti jednotu a lety učeň Jos Soukal dne 15 led pické figurky proton árodních zpě

pardonování německých aspirantů
nemělo za následek že by opět a

opět rozmáhala se nešetrnost a ne- -
na odp v potu tváři se namáhal váků jichž svého času v populár

nedílnost tohoto království jedno
tu jeho tělesa úřadnického bezvý
minečně

aby dokončil svěřené dílo V u- - ních krčmách a nočních kavárnách
Praha tolik hostila vymizely a

vážnost k jazyku našemu při c k čení svém nepokročil ještě tak da
eko aby věděl kam zapíchnouti památka po nich uchovala se ny

úřadech a soudech po zemíeh na-

šich že by nebylo konce těm na-

šim přím a sporům s vládami ví

Nevyhověla dále jejich koman-

du po prostém zrušení jazykových
nařízení Badenových a po takové
restituci in pejus aby Čech nena deňskými o to 11 kterých c k in

má jehlu když v šití musel učini-t- i

přestávku Dovedl si však po-

moci tím že jehlu vstrčil do úst
Damoklův meč v podobě pomocní-
ka Jos Zákostelny stál nad uč

nějším Pražanům již jen v tradici
V té příčině výjimku činí exotický
host a obyvatel Prahy známý
'bílý černoch' všeobecně Žán
Kudla zvaný Kdo tak na vese-

lé pouti Prahou někdy za noci za

lezl práva ve svém jazyku u všech

toho upadající Náčiní pro řemeslníky
zámky a jiné potřeby ku atavbam pum-

py trouby a včtrníky které aám usazuji
boipodíirská nářadí jako i rboJf najdete
v mém závodfi vidy v hojnosti podušky
chomouty oblávky přaak háky atd
Pro ne visty mám zásobu v čeho druhu

nejlepUho nábytku prádelníky postele

umývadla stoly židle pohovky atd
5!ám Jeítí Jiných věci v záaobé a nejlépe
bude potřebujete-]- ! neéeho podobného

přijďte ae přesvědčit ře vře Jest to nej-le- píí

a nejlaciněj&f než kdekoli v Jinde
Objednávky a správky vteho druhu výři
zují správně levně a co nejrychleji

stancí v zemích našich je znalost
českého jazyka skutečnou reelní
potřebou neb ne Cítil to asi ba-

ron Gautsch sám a proto dodal že

c k úřadů a soudův po veškeré
zemi nýbrž toliko v ryze české něm a přiváděl nastávajícího pří
její oblasti I lu odpovídá vláda slušníka stavu spíše do rozpaků

než aby mu v práci přispívalpevně a odhodlaně: "Nikoliv touží aby časem veškeré úřadni-

ctvo státní v království českémtrvám na tom že v království če Lčeň pojednou dopustil se něja

vítal do pověstné 'Stoletky' na
Zderaze kde svého času 'kníže z

Ispahnu' své triumfy slavil mohl
míti příležitost zajímavého tohoto
syna Ameriky spatřiti jeho bílým

znalo stejně dobře oba jazyky aském oba zemské jazyky v úřadě kého poklesku a než se nadál už

pádná pěst pomocníka dolehla naproto že příštímu sněmu předloží
návrh zákona jak bv na středních M A MAŠEK21 mS

jeho ústa Ještě dvě takové rány
školách našich mládež přiučila se dopadly a při třetí učeň válel se

kučerám se obdivovati Předná-Síva- l
tu různé deklamace ve všech

jazycích evropských jimž ovšem

společnost málo rozuměla K Do

na podlaze Kány byly tak prud-
ké a náhlé že učeň jehlu spolkl

úplně rovnoprávný jsou pročež
každý obyvatel království českého
u všech c k úřadů a soudů v

hranicích této země smí pohledá-
vat! a má nalézti právo vc svém

mateřském jazyku ať českém nebo
německém" —
Tím odmítla vláda zásadné pre-ten-

se

německých centralistův-par-cellářů- v

zcela správně: tím odmít-

la i zcela rozhodně poslední po-

věstné rozhodnutí nej vyššího sou-

du (ze dno 6 ledna) 2 něhož

Takového překvapení opět pomo-
cník se nenadál a aby život učně
neměl na svědomí sám se staral

aby se chlapci dostalo rychlé po

savadnímu číslu produkce Kudlo-v-y

náležel vždy 'koncert na hubu'
při kterém nedostižný Žán růz-

ným spůsobem dávaje si poličky

prakticky oběma jazykům zem-

ským

Leč tím opět rozlil si důkladně
ocet u Němcův "Aha nový to

Sprachenzwangsgesetz!" pokřiko-
vali rozhořčeni a jejich pohlavar
Wolf vyjádřil dojem jaký na Něm-

ce včerejší prohlášení učinilo zvo-

láním: "Vláda může spakovat I"
Leč pánovi prozatím na to je

Dr E Holoilchiner

český lékař

ORIre na rohu 13 líoward ul Sket
Iy Blerk ě drrH 210

Tur 143a

V plMfo k nIwoí o4 10 do It bodla riocx
wJíUo4odplwlnaod7ooS veíer

Obdlí t Čísle 1619 Cnler llce
TmUfm ltU

moci lékařské Učeň bvl dopra- - do tváře vyluzoval z vnitra otev
ven do nemocnice řených úst melodie různých po-

pěvků písní pochodů Žána KuPtinotný tal!en pro liJfifvf V

Ranné v poslední době opakovalo dlu spatřiti jste mohli i na Náro- -


