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všechny divadelní apiay jež vy
Ely tiskem v Čechách a nejaou rozebrá-

ny Úplný seznam- všech apisů zašle
se vSem na požádání zdarma V sezna-
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých a pří každém je uvedeno
jaký kus je kolik jednání a kolik osob

vyžaduje PiSte o seznam pod adre-
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a nesou hojné ovoce

a teď sedí za mřížemi

Pohodu máme teď kolem 20

února jarní Sluníčko svítí a hřeje
až milo a zvláštní že letos leckde

motýlové i jiná mušina ve zdraví
a vesele pfezimovali Snad při
jdou ještě mrazy ale mnoho toho
už a dlouhého nebude

Divný čas a divné proudy ko-

lem nás!
Pozdrav Co dělají sbírky na

naše Museum? Váš — ica

Co činili nežli přijde lékař
Jest věru bolestným nečinně polili- -

lati na utrpení nemocných svých mi

láčků a očekávatl příchod lékaře
Mlékař jeden v Albauy (N Y) pfiáel
do lékáruy a netrpělivě očekávat pří-

chod lékaře aby povolat! jej mohl k

dftku svémd záškrtem trpícímu Ne

ranfit se jej doČkati nechal v lékárně
vzkázání by ibned přišel a koupiv si

zároveň láhev Chamberlains Coiiřh
Remedy v naději £e dítku jeho snad

úlevy poskytne nežli by lékař přišel a

spěchal s ní domů Za několik hodin

na to se do lékárny vrátil se žádostí

aby lékárník lékaře již neposílal fe
dítku se již značně ulevilo Lékárník
ten jménem Otto Scholz nyní tvrdí
že rodina ta odporučila Chamberlaiiťs

Cough Remedy všem svým vůkolnim
sousedům a přátelům tak že nyní má

z toho okrsku stálou poptávku po léku

tomto K dostání je všech lékárnách

JfcTejlepěi ze váecli'
Po nfulnKále let Y r Wlnt liiw-- i WraťMniv

Byrup nmtkimi lli-- dukám r dob
kdys dostávají zoubky JM vyru&ovánt T
nool a zbavovaní spánku clmravým náhled-ko-

boleni ruba plačícím dítk mř Jestli ano
zašlete el Ihnid pro láhev "Mni VYlnslowa
BoiMhlnif 8ynp"prndítkydoftáuJW zoubky
Cena} ho jest n odlimluutelná Llcvl ubohé-
mu trpícímu dílku iliued bp!etn£te se naB
di niky Vy MM p fijeui zreií iiluja žaludek a
střeva vyté i koliku i na dámě- - zmírni
zápal a dudá tvticKtl cel'rmi ístrojf "Mrs
WiiiHlow' booi liiriir Syni-- " prodítky zoubky
dOBtávajíeí Jot prvk-mn- clmti a t předpi-
sem Jedné z n jhtaríícn a ti il p ženských
lékařek a upjur-vnl- ve C oj iSiám-- Jent
na prodej u vwli éiiér-í- i ů uo c'I'iti avetě
Cena r Jú!i v liiofto jínil a tnwádejt© o
Mra '

IŘEPLAV
po nejlepších rycblolodích a jízdú
po všech železnicích obstaráme

vždy nejlevněji
Kdo přeje ci někoho za sebou po
volatí račiž nám oznámit jeho

_ adresu a také jemu odporučit!
aby nás o podmínky převoznf la
skavě požádal

íares 5tnt7lří Břemen

Btbobobtrusé 29

nejstarU teský lékárník v Nebrasct
má lékárnu v Prague Neb

Je vždy čerstvě zásoben všemi do-

mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíčky šťá

vičky prášky mastě pro různé bolest
jako podlom [fellon] mast pro otravu
krve začínající v končetinách mastě

pro koBské boláky léky pro koOskou

koliku různá maíánf pro lidi i pro do
máčí zvířata to vše připravují dle
dlouholetých osvědčených zkušeností

Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti píchání v níleb proti rýmě pro
ti bolení zubů a Lolenf hlavy mast

proti kuřím okim užívání pro játr
a ledviny Elexir pro změnu života u

ženských a kdo ví co jiných věcí

Tím mi ovšem zásoba lék A vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává

je se Vaší přízně doufám že v ěa

potřeby navštívíte vždy
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Neobtěžujte si- -

doptali pro aá! fia

tky nooinaay a
o zlatnický eraník

kdyi nyní aneb ni
války nico oba-
ru tobolo potřeba-let-

Zaruřujen
Ván ttlelfeof od I

Jo %i aa kai4fca
hodinkách

M 4me velkna zásoba zlatťib nozi

aýca I atřfbraýck hodinek rro dtmr i

tfiiy vi řetizko aáotme
ehfie prtteaft atd

Odznaky pro Z C B J
kriine zlat za tlJSlM
aáailkoa
VtctHte peafza aobdrtf-t- e

iboil trvanlivá kdrl
Jeobdaáta ic závoda

íovu povelu k abstinenci a tak jak
nejnověji rozhodnulo do sněmu

přece neptijdou Toto rozhod
nutí Thuna který je rozhodný
Němec zarazilo A protože 1 on

nechce vládnout proti Němcům a

počítá na smír proto váhá se svo

láním sněmu bez Němců a proto
přes všechny sliby i zasedání sně-

mu toho zkrátí Marné tedy byly

naděje v toto zasedání kladené

SpíŠ brzo sejde se zase říšská
krčma či „rada k novým hokus

pokusům A v té bude živo

Němci posilněni úspěchy mino
ritní obstrukce v Uhrách nepo
volí a — dle rakouské míry napo
sled neprohrají Faktum aspoň
je že kdyby Thun jshož něme-cke-rakous-

smýšlení je nahoře

známo nečinil sám návrhy na
zkoušku s nynější piavicí jiný
snad slovanský ministrpresident
a la Badeni už by byl dávno

padl
Politický ruch v Cechách dle toho

přirozeně je čilý Ukazují k němu

schůze konané v Praze a v okolí

pak ve Žďáře v Nymburce v Pi- -

štíně a v Turnově Tenor všech

je celkem příznivý Mladočechům
ač mnohde padlo slovo výčitky i

hlasu varovného Schůze schva

lují dosavadní taktiku poslanců
ale volají k opatrnosti a na stráž
Právě v čas Dosud nebylo snad

zřejmé příčiny k roztržce s vlá-

dou ale ve změně systému a v

obratu věiru musí ležeti i změna

naší politiky Proto za doby za-

sedání sněmovního v Praze uvi-

díte jak se vyrojí politické schů-

ze kde o posici bude jednáno a

rozhodováno

Třídní boj hlásaný a šířený

nyní v českém národě je největší

nesmysl a nejhroznější nebezpe
čenství které v době tak rozhod

né lze si u nás dovoliti Národové

velcí mohou sice si tohoto luxusu

dopřáti ale nikoli národ malý

bojující právě s největší rozhod-

ností o dobytí svého dobrého ži

vobytu Kam povede u nás tříd-

ní boi? Suďme: Rozerve-l- i se

celý český národ dle tříd tož ne-

bude v poselstvu jeho také jedno-

ty Poslanci rolničtí poslanci
živnostenští učitelští dělničtí

poslanci majetkoví průmysloví
obchodní poslanci intelligence a

poslanci internacionální to bude
směs bez jednotného programu
mezi nimiž bude stálý zájmový

boj až vrstvy se utlukou a zvítězí

proudy nejsilnější Jedni utonou
v sociální demokracii druzí v ka

pitalismu s klerikalismem slouče

ným jako stalo se na příklad v

Belgii A běda nám 1 našim ci-

tům a právám pod knutou sociál-

ní zde onde kapitalistickou a kle-rikál- aí

Mezi tyto obratně vplet-l- a

by se vláda vhozením kosti
brzo té brzo oné straně a — ná
rod klesl by svou váhou cenou a

postavením hluboko o mnohá sto-

letí zpět - - České poměry nelze
srbvnávati vnitř s jinými nelze

na nich prováděti pokusy které

jinde se osvědčily V Cechách

musí býtí dnes heslo: V jeden
Šik I PryČ s třídním bojem hlá

saným apoštoly Šťastným Rata

jem Práškem Kratochvíleni atd
ale jménem páně svorně na nepří-

tele Až toho budeme míti na-

dobro s krku nu pak se zas třeba

po česku poštiřme
Svoboda slova a tisku Jen obrá

zek Bude vás jako anekdota za-jím-

ale je úřadně zjištěn Na

schůzi v Turnově schůzi veřej-

nou dostavil se na pozvání též

referent Nár Listů aby psal o
schůzi referát V schůzi mluvil

dr Šamánek Ostře ne mnoho

ale i to rozčililo nervosního pana
c k okresního bejtmarja co vlád

ního komisaře Théma přednášky

bylo: "Učitel ve službách náro-

da" Řečník dotkl se především

významu učitelstva v národní or- -

ganísaci naší a dal výraz a uznání

zásluh jeho o výchovu lidu české-

ho Proto žel že nedopřáno je-

mu dosud takového postavení ja-

ké důležitý úkol ten vyžaduje a že

upírají se mu spravedlivá práva
zákonná těmi kdož v prvé řadě

jich Setřiti jsou povinnu Svobod-

nou je moderní škola naše pouze
na papíře Šablonovitá výchova
učitelstva v paedagogiícb omezo-

vání volnosti učitelovy ve škole i

v Životě veřejném tlak a chikana

centralistické byrokracie rakou

ské: toť hlavní jho pod nímž úpí
a jímž ve volném a soustavném

působení svém ve prospěch ná-

rodní výchovy mládeže je zdržo-

ván
Potud až bylo řečníka popřáno

mluvili volné a klidně Přerušo

ván byl leda Častou pochvalou

hromálděaých Jakmile vlak do
točí k prvé vití zmínky své o Ško--

Ptvudni Informace od zpravodaje "Pole Záp"

— ica V Praze 22 února

Mladoreský manifest Nf meftí soudcové ob

žalováni Zoologická zahrada v rraze
Bok Palackého minul Moravo Moravo

česká snuřltelna a burlácl O novém Dra

sidentu ve Francii Nov uhersky mini

stersky president Btiěm krslovstvi če-

ského Politicky ruch v Čecbich Svobo-

da alova a tnku Třídní boj Promyslové
školství tenké a německé v Čechách

Strach 1 epidemie tyfové Droboty

Nlmeítl soudcovi v disciplinár-

ním vyíetřovánl Z Opavy se ozna-

muje Že tamnějŠÍ zemský soud

zavedl disciplinární vyšetřování
s oněmi německými soudními

úřadníky kteří nechtějí praváděti
ustanovení obsažená v posledních

jazykových výnosech pro Slezsko

Zoologická zahrada v Praze vstou-

pila úřadně ve skutek Ustavilo

se už družstvo jež upsalo za

11200 zl akcií Družstvo pak
čile k brzkému otevření zahrady

agituje
Rok Palackého minul Padlo

mnoho slov ale skutek žádný ne-

ostal nikde Nezmohli jsme se

ani na jediný podnik který ty
aspoS hoden byl jména velikého

Čecha A slávy stály statisíce

Moravo Moravo Morava mi

stále zvláštní ráz Uvedeme obrá-

zek z kruhů intelligence Učitel-

stvo přiČiňuje se o zlepšení svélio

stavu A co učinila jeho Část?

Sla se poklonit panu arcibiskupo
vi dr Kohnovi a ten prý slíbil

pomoc Tak vida bnrbená
Domohla ale k Čemu? Uč
a

telstvu zůstane co má arcibisku

nepomůže ale — jemnostpán
povytáh

Česká sůořitelna tak zvaná to- -— -

tiž darovala pod předsednictvím
českého místodržitele německým
buršákům Grand Hotel — českým
nedala nic Stačí k porovnáDÍ

jak jsou buršáci a la Biberle v

Praze utiskováni

Nový president ve Francii Lou-

bet byl jak známo zvolen Ne-

bojte se nezačneme dalekosáhlou

politikou zabraničdí Upozorňu-

jeme Čtenáře své jen na její usku-

tečnění Co znamená nová volba

pro Francii dosud nevíme a ne-

lámeme si tím hlavu ale co zna-

mená specielně pro nás Čechy to

známe Znamená uvolnění po-

měru českoírancouzského sotva

lehce jen navázaného neboť Lou-

bet to byl který mluvil veřejně
'CO ministr proti těmto stykům o

všesokolské manifestaci v ťařiži
v době kdy Francouzové nadšeně

vítali naše Sokoly s dr Podlip-ný- m

bouřlivým voláním: "Vivent

les Sokols!" Loubet vyčítal též

Faureovi zesnulému že Sokoly

sympaticky
'
pozdravil Loubet

mluvil i proti sbratření armád ru-

ských a francouzských

Nový ministerský předseda v

Uhrách nastoupil skoro současně

— náhodou ovšem s presidentem

francouzským Uherským pre-

miérem stal se námi ohlášený
Ko-lom- an

šl Szell ač české listy je-

ště předevčírem určitě oznamo-

valy že jím bude bar Fejervary
Ministerstvo Szellovo je dle vše-

ho ministerstvem přechodním

Jest mu uloženo dosfeí s opposicí

kompromis sestaviti novou mini-

sterskou listinu a s novým mini-

sterstvem má prodělati domácí

rozpočet rakousko-uhersk- é vy-

rovnání kvótu atd O Szel-lo- vi

je ale známo že je přítelem
ba fedrovatelem myšlénky že v

Rakousku nelze vlásti bez Němců

a proti nim Tím pak je dáno i

české postavení Pohořeli jsme v

novém jmenování uherském jako

'y nové volbě francouzské a musí

me se těsně k sobě sraziti v jeden

lik neboť už už začne palba proti

nám Začne z Uher a krise v

Cislajtaoii bude její prvním výsled-

kem Bohužel dvůr je německý

--a toi myšlénka nevlidnouti proti

Němcům bude a je tam sympa-

tická I 1 pro0 nl xáby po-

čátky její ocekávatL Ve které

formě se objeví uvidíme Nej-sp- íi

dle Szellova receptu nadejde

krise pro Kaizla jemni nebude

lze přistoupit! na stanovisko aby

si Maďaři sami upravovali své ho-

spodářské smlouvy s Rakouskem

i s cizími státy Či celá vláda se

té stálé hrabivoíti maďarské opře?

Přesvědčíme se záhy
es-- kráhreittl letkih dosaď

!( nnf a také o svolání jeho

podnes jednáno nebylo Rozhodne

o ním prutl mmisiersaa ru
odkládá vidíme jen jen potvrze-

ní hořejšího tvrzení Vláda sou

iila fe Němci do snímá přijdou

proto aby zbaveni nebyli mandá-t-i

neboť většina t nich
U posti VoIíiáJy bojí — o snan-e-?

Ala strach jeden piekoaal

ze bez ochrany se strany orgánů
vládních zakabonil se jasný ze
nith patrný do toho okamžiku na
tváři intervenujícího vládního ko

misaře okresního hejtmana Sva
toše a ze zatažené oblohy vyšlehl
blesk
Okresní hejtman: Tak nedo-

volím dále mluvit
Posl dr Samánek: Fakta vy

pravují pane hejtmane (Hlučná
pochvala a potlesk)
Okr hejtman (rozčileně): Budu

nucen vám ihned vzíti slovo
V tomtéž okamžiku svezl se

přísný zrak páně hejtmanův smě
rem k stolku novinářského refe-

renta Papír na němž pobíhala
tužka referentská jej rozčilil mě-

rou nemalou

Ukazuje na referenta zlostně
okr hejtman zvolal: "Kdo pak
je to ten tam co píše? Je to zva

ný host?"

Členové předsednictva snaží se
hejtmanovi vysvětlili že objekt

jeho hněvu zaznamenává průběh
schůze pro noviny Pro pozvané
Nár Listy Nic plátno '
Okr hejtman: Já ho neznám

Mně se nepředstavil Nesmí psát!
Referent N L: Jsem žurnali

stou Pánům v předsednictvu!
jsem se představil Vám se před-- j

stavovati nejsem povinen a také
nebudu Přejete-l- i si však tu je
má visitka (Podává ji p hejt-- !

manovi)
I

Okr hejtman: Nesmíte zde

psát !

Referent N L : Pane hejtma
ne schůze je veřejná 1 Já konám

nejen svou povinnost nýbrž i prá-
vo kterého zákon nikomu neupí-r- á

O zákazu psaní není v něm
ani zmínky
Okr hejtman: Já přečtu zákon

Béře knížku jakous do ruky Roz

myslil se však náhle a volá znova

na referenta: Jak budete dále

psát rozpustím schůzi Na to

bych se podíval ! (Hlučný odpor

shromážděných Referent usedá

na své místo a píše dále)
Po chvilce však přítomným po

slancům zdařilo se rozhněvanému

panu vládnímu zástupci omyl jeho

vysvětlili a rozčilení jeho ukonej
šiti Schůzi nerozpustil Dovolil

mlčky aby se pokračovalo —

Pěkný obrázek o volnosti slova

což?

Průmysloví Školství teské a nlme-ck- é

Jen zběžný obrázek na ra

kouský loket Proti 32 českým

řemeslným školám mají jich Něm
ci jenom 42 t j dvakrát tolik

Stačí

Strach t epidemie tyfové v Praze

a v okolí byl veliký panický V

Litoměřicích a pak po erární od
tud silnici ku Praze objevil se tu

a tam tyf skvrnitý Ale jen oje
dinělé případy Z toho nastala v

Praze panika Dnes je nebezpe
čenství mimo ale vyhlášky "me

mento mori" straší dosud Cbara

kteristické je kde tyf se nejvíce
Šířil Na c k erárnícb strážni

cích a hnaneckých stanicích Tak

má náš erár opatřeno o lidské

zdraví

Droboty Tři domy na staro-městské-

náměstí bez ceny sta

rožitnické o něž se v horečce po
zachování starobylého rázu Prahy
na radnicí v Praze a ve veřejnosti
české přes dva měsíce už všecky
noviny perou budou konečně

přece sbořeny a z nich postaví se

palác městské spořitelny v staro

bylém rázu

Protest proti spojení Libně s

Prahou a tak vlastně proti velké

Praze podali Staročeši na věčnou

svou ostudu v zasedání obecních
starších i veřejně Protest obsa-

huje udání falešná a zúmyslně
zkroucená

Praha beztoho snad aby sama

vyvázla z dluhů — u Libně se je-

dnoho bojí milionu ač zaB má v

ceně 3—4 bezpečných kommuni- -

kací — zdražila cenu lázní ne
mocniční i tramwayovou tedy
zdražila vše co malý člověk sám

nutoě potřebuje Proti tomu se

ozývá silný protest v lida a kdož

ví nedojde-l- i i k bouři Zde měli
Staročeši protestovali Ale kde !

To a lid a jeho tužby i národa

jsou jim vosk a nich platí jen
vlastní kabát a hlavně jeho kapsy

Bezpečnost v Praze je báječná
C k státní policie která vidí a

slyší trávu růst a jel zná i ledví

lidské nestačí na zloděje V Pra-

ze a v okolí krade se ve dne v no-

ci veřejně í potají Pověstný muž
v baveloku objevuje se v určitou

hodinu na určitém místě vezme

co chce a zrrizí Také vystoupil
to i pohostinská % Ameriky prý

jakýs Polák takto (asi!) dr Tb
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