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Pokrok Západu
Rakousko docílit jen — výhodněj chni nechrne slavností a hleďme ke zjednání pořádku V též schůzi
ších podmínek spojeneckých si práce národní?
Německem Tak brzo tedy Ra

podány českým a polským klubem

dotazy na vlády stran vypovídáníkousko se jistě z lásky k Něme
laciný dar so
který můžete věnovat svým
manželkám i dcerám

cku — nevykurýruje
rakouských příslušníků z Pruska

Pomiry Rakouska k JSlmecku stal
se od pověstné Schoenererovv řeči

Novinky z Čech

Pnrodot Informace od zpntrodaje "Puk Zip"

(Anarchiarnu Uhrách Rakouak"
Nčmcl o rakouské i parlamentu

Wnlfoialiéiii řáděni Parlamrntal
enubol Ztrm ená imká orwo Druhé i~

- ak (11 vad 10 Mallrherní tnhanlce na
radním pražska Bouře t Praze

V Praze 16 listopadu 1898

Nimecký list o naiem parlamentu
a Wolforském řádlnt "Welt na říšské radě předmětem zajíma

vých úvah ve schůzích německých
nacionálů O jedné z podobných

Echo" píše: Úroveň rakouského

parlamentu úplně poklesla Jsme
v době parlamentní i politické
dekadence Schoenen rova levice

úvah podává dostatečně zprávu
Anarehismus v Uhrách Zatím "Keichswehr" Otiskujeť dle ste

hraje stále svou sprostou násilnico ve Vídni vládě Thunovž otrou

Druhé české divadlo koneční v

počátcích Nejprve zahájena bu-

de v jeho prospěch věcná loterie
která je už povolena Dále žá-

dáno ministerstvo o svolení aby
mohlo býti postaveno druhé di-

vadlo v městských sadech bývalý
fortifikační pozemek) proti hypo-
teční bance a i to povoleno tak
že základ je dán a nyní svolána
konečně i anketa účastníků k de-

finitivnímu rozhodnutí o principu
otázky velikpsti a jakosti divadla
Malicherné tahanice na radnici

V Praze vládne teď zvláštní mo-

dus: stálé resigoace Každou
chvíli se nikdo poděkuje buď

proto že dostal ve volbě ohlas
min než chtl nebo že si n ním

nografického protokolu úryvek z
ckou roli sněmovna stále ukazujelo ježto zuřivá německá obstrukce řeči posl dra Hocbenburgera
schopnost k hrubým insulcům a kpřed pohrůžnym ostřím §14 jako v Štýrském Hradcijenž nesouhla

len a před napřaženým karabáčem sí s přáním Schoenerera o přičleneparlamentním rvačkám Wolf
má v moci schůzím vtiskovati rázbojácně zalezla — v Uhrách vede

dokonaly šicí stroj?
Můžeme právem řfcl že ílcf strojo "Pokrok Západu" kteří jame po mlouWch

6 neb 7 roků na&ím odoěratelnm nabízeli Jsou dokonalejšími nežli stroj nabí-
lené kterémkoliv Jlnim čaaopisem jcskÝm Kadý rok utvrzuje nás v to top e
ívčdóenf neboť eřkollv str J Pokrok Západu nabízíme na tkou&ku na80dn a
komu by se nelíbil v Jakém o! v ohledu tomu vrátíme peníze spět a přijmeme
troj odDřha po zkoui e akové přece --oud nepřihlásil se nikdo Jenž by byl
chtěl stroj vrátlti To Jest dostatečným důkazem ie Sici rtroje "Pokrok Západu"
Jsou nejdokonalej&fmi tak dokoriHlvmi Jak vftliec Utcró stroje nalezli inftže

Až posud prodávali Jame prodáváme a ovíem prodávnti budeme stroje s oby-
čejným Zařízenm při kttrímž ivrftck totiž řást obsahující hlavní pracující Mat
stroje připevněn jest na ploSe stolku nehybnfi Však móda vyžádala si tož zrni nu
vestavbě sicích strojů V nellepSích domácnostech chtějí míli nyní stroje při
kterýchž svrSck čili část obsahujíc! cele pracující ústrojí stroje spouílí se pod
plochu stolku řicího s na místě oiiyřejnó bedničky kterouž se pracuj cf část při
obyčejných stroiích přikrytá přiklopí elroJ pouze deskou na pantech savíe
nou tak že tvoři šicí stroj když Jet r P'á 1 uzaviený rovný stolek Jak vlnili
]est na stroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy šicích strojů nazývu s

Drop-Hea- d Cabinet

a obstarává to známým brutálnímse vládě Banffyově za to zle
nění Rakouska k německé říši

Dr Hochenburger jest prý pře-

svědčen že myšlenka "o přičleně-
ní" mohla vzniknout! jen z nezna

jednáním jež je úplně y odporuJaký to přímo veseloherní obrat
se všemi německými a kulturnímiDo nedávná ieště z Uher samá
tradicemi Kdo jest tento Wolfurgenče: Nebudete-l- i do letošního losti poměrů a proto varuje aby
který se šavlí v ruce hájí nepopíbylvestra vy tam v Cislajtann s se jí dovoloval jakýkoli vliv při

stanovení cíle německé politiky
ratelná práva německého národa?vyrovnacím aparátem hotovi ne

Jaky to parlament že se nestydí V Rakousku "Němeclcn — nracekáme ani hodiny dále a zařídí
kdosi nevyslovil pochvalně nebo
e list ten či onen jeho činnost
kritisoval Jak nalí jsou to veli-

káni i staro i mlado! Pak má

me se zcela samostatně Sotva vil dále — nemá dnes nijakéhojakékoliv poblouzněné existenci

směšným chápáním pojmů o zavšak většina cislajtanského parla zájmu aby se vměšovalo do na
šich záležitostí Sama jeho svě
tová politika mu to zapovídá

dostiučinění opatřovati "také slá
vu" nejsmutněišího druhu? H

mentu do postraaků vyrovnací
fáry zabrala tak Že dnes iiž dvě

práce na rádnici pokračovat když
pro samé takovéto malichernosti
nelze se z fleku hnout Což bvl

- HWolf je zlajdaný student jemužvyrovnací předlohy nejdůležitějŠÍ Kromě toho Německo má co zá--

zesnulý vůdce Němců v Cechách už někdo doma za živa uznán
svatým?pomohl penězi k útěku za hráni

jsou v příslušných odborech vy-

prány z první vody: tu to máme
--— v uherském sněmu říšském ce aby ho zachránil od procesu Bouře v Praze Ie listopadpro velezrádu Nešikovnost torozlítí se opposice Košutovsko Buršáci zase rukují po Praze vmuto muži propůjčila významApponyova proti minister Banf

pasiti se svými VLÍtřními nepřáte-l- y

a nemá zajisté chuti vměšo-

vali se do záležitostí našich Na-

opak v Něměcku — jak mohu
tvrditi s veškerou určitostí— drží
se toho stanoviska že si rakouští
Němci musejí pomoci sami Mimo

to prosím aby se uvážilo Že by
Německo "přičleněním" našeho

cereviskách a v plném vixu tímdaleko přesahující jeho schopnofyovu v hotový cyklon který bůh

—

M v-- m

bouří lid a často dostanou na
hubu' Vznětlivá česká mládež

sti Ví se kdo to byl jenž tutosuď kdy doboufí Na projednán
vyrovnacích předloh není v uher problematickou existenci udrželi

pořádá proti buršáckým démon- -

ském sněmu ďnes ani pomyšlení světelský majitel zámku Schoe-nere- r

Ještě na počátku let de-

vadesátých žil Wolf ž podpor

Rozvášněná opposice maďarská
strativní české průvody a tak
znenáhla bychom se octli v nebez-

pečenství nového stavu oMežení
Poldové jezdí po ulicích i chodí

chce jen skácet nynější vJádu
území získalo sice kolem 16 milli-on- ů

obyvatelstva ale jakého
obyvatelstva! Obyvatelstva skoroSchoenerových a poslední stvr- -Nemůžeť odpustit a zapomenout

Banffvovi poslední volbv uher zenku na tisíc zlatých po rozhod-
ném zakročení Wolf podepsati

zatýkají a nadávají Purkmitrské kteréž prý co do násilnosti a
veskrz katolického a při tom více
než z třetiny ba ze dvou pětin
slovanského! Takové sousto strá

Podlipný vida nebezpečí i českémusil ještě před čtvřmi letvúplatkův překonal)' všechny pře list}-
-
vydal provolání k lidu aby

ď j
Když subvencr tyto zmizely bvldešlé a to v Uhrách už něco zna 1nedal se buršáky ani zjednanýmimená Tři miliony prý vyházel jimi provokatéry strhnout k de
politický osud Wolfův rozhodnut

Boj o jazyková nařízení vytáhl ho
však z jeho nicoty Co činil do

JrSaníly z peněz státních na poru

vilo ty protestantské císařství
ztěžká neboť tímto přičleněním
katolíci by nabyli v říši většiny a
tím by 6e dosavadní základy é

říše staly pochybnými S

monstracím aby na Prahu nebvlosem voličstva na zfalšování za
dáno zas železné pouto vojenskésud Schoenerer obstarali zmámestupitelstva národního tvrd

DROP BZAD CABINET ČÍS 4

Jelikož pečujeme vždy o to sby naším čtenářům a odběratelům dostalo se
vždy to neilepSÍ a nelnovřjM proto s potěšením sdělujeme Že Jsme učinili opa- -

opposice a co den snáší nové a
ho kordonu Heslem Pražanů
musí být "ignorovat burŠákv a

ní němečtí voličové Že stolních
a hospodských sbítek Wolf dnes

těmito okolnostmi nepočítá ona
část radikálu která se domnívánové stížnosti na šmejdy a násil

nosti vlády Domníval-l- i se ba provokatéry a — urážející dátdále jest vydržován sbírá se pro
něho tajně i veřejně A tentoron Banífy že uprostřed tohoto

zatknout —" Provolání působi-
lo Je ticho poměrně úplné Sic
chodí se hojně — tu a tam za

Že rozpadnutí Rakouska a přičle-
nění našich zemí jest otázkou nej-bližší-

dní a že tedy jest jen
třeba provésti zde něco hodně

člověk ve schůzi sněmovny nadávlnobití nepřátelských hněvů

ticui wwtc ujr i iiuiii uivuii bicí airuju luutiu uruuu našitu lni ucrairmin puajrtovati a sice za cenu áž úžasní nízkou vzhledem ku obyčejné ceně krámské
Drop head ci binet stroje prodávány Jdou jednateli ca 65 botově aneb za 175

na splátku My obstaráme naSím předplatitelům "drop hrad cabineť stroj I ok rok
Západu se zaručením nnloé spokojenosti a vrácením peněz do třiceti dob když
by se nelíbil jak následuje:

Stroj Drop-he- ad Cabinet Pokrok Západu lis 5 s třemi
Xntík tmÍ4í 4-- -Z 11-- 1 _aSJ

vá celému národu "národ-cizo- -vášní zachrání ho velkomyslné
rozhodnutí královo aby na místě pasníků" tento muž nzján jest! makavého aby se vyvolala zahra-

niční intervence"

tknut i mnohý podezřelý člověk
namnoze i dlouhoprstý který při-
šel lovit ale jinak je v Praze
pokoj V Praze kolují pověsti

osočovaného pomníku rakouského od poslance za důstojná Šavle!
Ale jaký to parlament v němžgenerála Hentziho na hradě Bu--

takové zjevy jako jest Wolf modíně zbudován byl pomník milo že Wolf pomocí burŠáků a lidí
pochybné pověsti chtěl soůsobiti

vané královně Alžbětě — tož dnes nou hráti nějahou roli? jaký to
parlament jemuž politický Štváč

V uherské snlmovnl byla po celo-měsíční- m

mluvení ukončena deba-

ta o denním pořádku V poměru
stran nezměnilo se pranic Vláda

slojí na tom aby na denií pořádek
přišel nivrb o zatím ném rozpočtu

ví že i tato poslední kotva nepři tam demonstrace a bouře aby do

aupiiay n sawc auauc ajcuuuu uprimrca 9Z0UU

Tentýž stroj lis 4 s 2 šuplíky po každé straně a jedním
uprostřed jak vidět! jest na vyobrazení $2500

Tentýž stroj číslo 3 s jedním šuplíkem na každé straně
a jedním uprostřed $2400

OvSem že mimo "drop-hea-d cabinet" prodávat! budeme též nadále jako dotud
tro]o obyčejné soustavy jakéž jsme po minulá léta odběratelům naiim k Jejich
úplné spokojenosti ohitarávali a ice stroj "Pokrok Západu" jak vldétl Jest ns
vyobrazení následujícím prodáváme sa následující ceny

nese mu kýženou spásu Neboť z povolání s otevřeným cynismem 2 prosince do jubilea císařskéhosmí se představní jako "irredenkošutovská strana nijak se tím
tista" který čeká jen na okamžik

sevřena byla Praha zase výmin-
kem Dost v tom pravděDo- -

nedala uchlácholit nýbrž hned se opposice přeje si však zpráv o vy-

rovnání a debatu o vyrovnacíchKay iNěmecko svého spojenceptala bude-- h pomník Hentziův
bude moci pozříti? Je to oprav

dobnosti Wolfovi se ve Vídni
nedaří placen ale ie abv sil bou idu parlament Herbstův Auer- -

předlohách Setrvá-l-i vláda na
svém požadavku' může zatímný
rozpočet přijíti na denní pořádekspergův a Hasnerův je tento par

ře tož pokouší se o to v Praze
Zatím se mu ale plán hatí Cožament se svými hubenými pro se ale nikdo nenajde kdo tohotestními projevy opravdu ještě

Návrt má pět paragrafů Vzhle-

dem k tomu že debata o 'denním

počátku trvala celý měsíc oppo
kluka důkladně spráská?domovem pro rakouské zákono

vůbec zničen či snad na jiném
místě na půdě uherské znovu po
staven A když doslechla že má

být přenesen do nádvoří uherské
kadetní školy na hradě Budíně
tu obořil se František Košut proti
vládě Banffyově naléhaje aby
pomník Hentziův odklizen byl na

vojenský hřbitov a ne aby sta

„
věn byl na oči mládeže uherské

jako příklad kterak proti vlasti
' hřešiti sé má Lze si pomvsliti

Pro vitrlnosti v Praze zatčenodárství? Smrtelný pct vyvstává
na čele tohoto shromáždění na
Františkově náměstí Vyhublá

a odsouzeno bylo devět mladíčků
uČnů to od 14 do 18 let! Dostali

8troj "Pokrok Západu" čís 5
s 8 Supliky po každé stranS
a jedním uprostřed 13400

Tentýž stroj čís 4 a 2 supli-

ky po ka?dé strané a Jed-

ním dlouhým uprostřed Jak
"
„viděti na vedlejším vyobra-
zení $2300

Tentýž stroj čís 9 a Jedním

Šuplíkem po každé straně
a jeduím uprostřed 12200

Všechny tyto stroje Jsou téže soi-stav- y

a téhož dokonalého se --

stavení Rozdíl v ceně Mni

pouze a jedině jen počet Sup
HkQ StMje dodáváme bď t
aiev ořechového — triavé aueb

48 hodin To je vše co bvlo doaž na kostru nemůže tato zmírá

sice doufá že se jí podaří debatu
o každém paragrafu protáhnouti
také aspoň na měsíc takže by
vláda obdržela indemnitu někdy
na jaře příštího roku Plán oppo-
sice není nemožný Jest jen otáz-

ka udrží-l- i se bar Banífy tak
dlouho na svém křesle

ciziny nadýmáno v hotovou revojící sněmovna ani nejnutnější zá
luci protiněmeckou! —jšíkonodárné funkce obstarávati

Jejíapparát ve všech svých nerjakým dojmem taková pathetická
vech je desorganisován význama dráždi vá slova působí ve vznět

r —w
Jk

)
"

f v„lparlamentu poklesnul do prachulivé mládeži a na lidové mtssy hfcTellepši Z9 véecň'
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

Rakousko-UberskO- v

Nadešli poslední dnové parlamen fo poáta let Mm Winfow'- - oothln£
maďarské V maďarském náro
dě od věků známém svou bojov

tu Cím dřív tím lépe čím dů "rrr_v c duhnWíhA avitM itla iMrSyrup initlciml prKiiváo lích diikim dob
kdyl duKiáraJI nubky Jala vyruhivánl

r
Sici atroj "Pokrok Zápa lu" říuvoa K parlamentnímu lednáníkladněji tím vlastenečtější budeností je vrozena v povaze touha

dne 16 listODadu měl zaifmav kem bolool rubů plačící o dítk m? Jmtil ano
KMftltM Ml ItlHMl MM liha U - tl Vcené kteráž jest výše uvedená za strojezahrnuto lest ifípo odporu třenicích demonstra toto zmizení " Tolik Němci

píší o rakouském parlamentu — místo V předcházející totiž schů SooibinEMrup"prudítky docUvaJMiiiabkycích a výtržnostech Ten lid do i předplatné na časopis na rok

Každý stroj opatřen jest Českým I aaglickým návodem k zacházení s ním
zi parlamentní vyčetl soc demorodpisujeme mu trpícímu dítku Ihned BpMlelntteM onivede náruživě milovat ale taktéž myiky Vli prlje reuluje talude a
kratický poslanec Daszynski po- - trevanáruživě nenávidět Jakmile do Souboj parlamentní mezi hrabě rtlé I kulíku séko aánnt iinírnl

areimtl oelcmu ínrij!
--Mra Tftechnv tvtn atrnla vtinlnxnv— —

Sianci Wolíovi Že ie kreatura lad
jme jednou nedůvěru proti řídící Jao'1 o nejdůkladněji truín mi fetem Gnievoszem a Wolfem do 7 aiow'i exKMUlng Hyrou" pniditky loubky

Uoctávsjici Jet přijemne cbuU a Jmi
nuniaiKj z nejiepinomateriaiu amu státníku zahoří proti němu eia todni a ocjatariicli a oejlep-fr- h ieokichkterá se živí nŽmecko-nacionál- ní

žebrotou Aby dokázal pravdu
i IOU elpffantnlpadl jak jsme soudili Starý

rytmistr polský óaletý utržil si
aopainvolo ve 81 ňtálm b Jmi upraty Clunék jen

oapro-le- j u vieuh WkiralkÉ na mlám avča neinovéiáíha A nelle1iiniiUíhnuOna ec Uta rtono četl autentické seznatnv lati a poUdajta o řízeni tak tnnř aamnnavlkanf Cívka vloží se f ciuuku a n uuvui atatáhnntím

záští neuhasitelnou zkusil to své
doby Koloman Tisza zkouší to
dnes Banífy Oba roznítili na

Mra winalow-atSootblu- f

Hyrup" sa koneo nitě navlečentěchto sbírek kvitance na vvže- -
šrám na hlavě a na ruce jako
Badeni od placeného provokatéra

Jt-bl- s leat samousazovacf toilž vložíme U ti
pravvm spnsobem do tlabko tedy uaadl se bes Jakékoliv svláitnt posornosti poúhtm ahi n im iIa 1 k irxi i ibrané a Wolíovi odevzdané penípočátku své dráhy plamen chau prusáckébo a bylo' po souboji víec-ho- potřebné pHatroJe Jako obmbovak sapoiiváky sběráky atd óououvinismu maďarského do vysokého Nyní všecký listy souhlasně oíší

ze kvitance na - sbírky konané
v továrnách v Liberci a v okolí se '

Dva skvostné vlaky
PO DRAZE

UNION PACIFÍC

sbírka ▼ obedné skřínce kteréž obdrž! sdarms- a_

plápolu Jakmile pak časem byli teprve to co Vás zpravodaj psal Kavedrma OtiCkod Sldrh atmlleh aMandlfla la k 111 wxiw iiz rozkazu německo-nacionálníc- hnuceni jej dusití bylo zle Roz abbrtaK hxtatilt prulo ka ia a iaciaSiSL Muailaa u i-- Llhned pfed soubojem Faktum
íabrikanto mezi délníctvem kvi- -jeté kolo smělých aspirací a vášní je žé Wolf uličník Že je placený

itMira orUaaM tyto (troj pHajo to rny aa kutor a u eray toTáral a alMftaM tia lak
l"lel al S IhlInT flhr kt-rá- J ht nlinaU ca WriXWk 4 k

národních zastavivšího se Kolo-- igitátor a proto není Wolf ani
tanci na 50 zl které Wolíovi da-

rovalo představenstvo obce rokyt-nick- é

u Liberce představenstvo
mana Tiszu přejelo a rozdrtilo

- - w- - ——r" wmiik joataa a nwaica 1
poiammU jMinalala kteft ilckul h l a aaal bU Ihi a Boat proto ryOliratU

Opakajeaa ee Jme mk pravili:

Zaněajesa tfplaei spekJesst aabízíme vtesa kiel strtje 4 aás keasL JeaU

de nné ryýUoj do Denver a Jiock
měst Coloradakycb Jaou:

Tht Colorado Fast Mail
Vyjíždí s Omaby ve 4 89 odpoledne
a přijíždí do Denver ve i 69 ráno

hoden ani schopen satisfakce a

proto neměl Gnievosz souboievšechna přízeň koruny nemohla
a obce tak ubohé že tvým chudýmho zachrániti před pidem Totéž přijímat ale měl nechat uliční

čeká Baottybo Žádné čestné mě nemocným příslušníkům dovoluje
v určitý den každého týdne shá- -

kem vyrovnat se poslance Szojera

ui mj aaiowu v ui Hii jaaeaiaeiiv eaiea aaC f 4ksaalestl
éklroaMtt práci neb y čemkoliv Jlaéss aeTyrevaal se eJlepSíst stiellss
ále Jej ie ti áby kdjkll rrátlU a ebarii srá peaíse aaspet

XMÍ a Uchlo atroit lanlaa iaat aa B nkk a éU unhi
šťaoství Pešti a všechny ovace který by mu byl — nafackoval

The Colorado Speciál
Opouští Omabo v 11 69 verer a při
Jíždf do Denver vs 169 odpoledne

VSecbny vlaky tyto jedou nei

vládní strany nezachrání jej již
něti prostředky k výživě podomní
Žebrotou! Wolf nebyl mezi řečí
Daszynského v sile Vstrčil toliko

Ze souboje bude ještě oplétání
Svědkové i duellanti jsou obžaloasi pfed osudem Tiszovým Po

éehfa shotem aJaofail aducab-nlai- l Sa J4a Uk tlia a Ukca )k ktarf UmEl
a ktatikoUttk CMky M 4dCIU vadaoa J kykoUrlk spteobaa a aoliouU aa ÍUmllink arrtak a aa pKatroJa aal !y ataněm přijde asi k veslu hr A opo váni ze skutku protizákonného do něho hlavu vyslechl cbéfa svény!: ale pochybujeme Že i tento protože v Rakousku ie souboi za

čelnějšími městy dalekého západu
Písárnn a prodavače cestovních
lístků dráhy této naleznete v čísle

130a na Farnam uL tooít

ho Schoenerera který mu vv- - Rodinatuny opposičoík vyklidí suariaš tmi tariJ Iaki ebreataS kanoi _a_kázán # Dispens může úáti pouze světlil oč ide načež za hlučného uatřafi Jr u il bi- - -- 1 "™"skou stáj a ozdraví dlouholetou císař
~d#yVk ti fa araa poai „„ éoaári JZ

a aíknll ~k j"!korrupcí zčervivělou veřejnou é ai i a prucja4 pka4 fcnjM pra doaiiri arici po JZtraceni obec Honosíce v okre
míchq sněmovny reteroval ihned
do couloiro Očekávalo se Že

zastane se Wolla někdo z ieho
správa Maďane Co bude ale za su Stříbrském nedávno Anhvt'těchto zmatků s letošním uher '"'iáam a dekoMknfal tHmK uk lka1Mi tiaCecny při posledních volbich —kým vyrovnáním jest "a boba prW km a atatr-Jr- ae aUta adbSrmuUa aa i4~é~ al É14 fen rm

Tf1nejbližšfcb politických přátel ale
p Schoenerer se spíše usmíval tak
iako bv mil DÍialr nhvln iuLaJ

Maďarův"! padly ve klín — Němcom Tím
uřiněna novi trhlina do tesko- - ROZSÁHLÁ tis if 1 sapliky I7 Os se 7 iaat tla

J —I ' uuurRkmko ve spojenství 1 Néme německého okresu a ohroženo i K Itala trojka tné ménij araiam áér aj( Jp nedalže pan JJaszynski ctihodnému zá-

stupci Trutnova a Vrchlabí takmnoho sousedních obcí Nenítkern hledí se trocha uvolnit Je Pokrok Západu Omaha NebDRAHAdivu U nás nikdo o Pošumavíčas Německo Rakousko prostě dAkladbě' zatopit Za to vlak
Typravaje aa velmi Místná eeay výlet--komandovalo a Rakousko slepě se nestará My tancujeme osla

poslouchalo Hr Goluchovski vujeme stavíme pomníky pro waaaaaaaawaaaaaaaSaaAiiÉAétiKSm:
u viaay sef rlaaUia Jich éWserem

Vyletní kárv tvta wlliAf if aDkjedna osoba v jednom místě i dva

ozval se pan Prade jeden z těch
45 zástupcQ něroecko-nacionál-oí

strany ve vídenském parlamentě
kteří se od Scboeaererovco nijak
oerozemi vají aviak ukázal se

encí zahraniční politiky napjal
strhané nitky s Ruskem k poměru

fcaJ pttt ofes Colorado Bprloft stiveo::í OÍIIVImy jsme národ slavností ale — iziín ri Vtií ttMicl
P#Paa I- --Tliďaéao přátelstvu Z toho ně-- skutek otek Pro národní

iw acrBicsyrB trauch vinoacicu
kraiioairi bokatych a romaotlckychokledt Tyto káry vyietai pHpanty

Jene k rychlovlakfta ajaoa ly aeJlepM áittti listy optimisticky ai soodí Českou iadaotn Poiumavskou ne- - biu velmi slabým obhlicem
U UZl ac s Rakousko Euska mim asytla kátilo lllmá mají Wolfovým Na to přikročeno k i vái oiod ' uUiMtimii l'1 2" leL

j
Udiá kor--bi Zaileu líTrlt?8"41-1- kiXzzzl aa tsaa viílt csisL rotaeTf 4 "TasJy" které jednání a sice k další debatě o vrtziZl Í3 l Exlscko tri nojnl podpcrBjí a tím víííxí ptlaca návrhu abv obžalováa apaei aery Aar—ajU: onion Lunr23 CO mzia nztcl " 3 L:~zli CzA a t cacc ťo atrXU mI2tim a svciakzme tyl kývalý předseda ministerstva B B KtL--i ArA Tsfeta Caa T==- -ř

iMkariasJckycr LiCzu proto ie loai r listo- -

f--3 píTtLJ Č3 tZlztUTTJ JKdi


