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Velmi př4talky Jen aby ae ft4h!a

dy laké uakatačnily II lo by to

las jadno n nik iiro a mimo to velmi

itjítuavý a oulavý mariat A ta-

kých národnpíatiá výatava aby mMa

finanční Aopřch aajiátřn potřubtija
Va Vídni ondynobylo hroiné kru

obítf bouře a vichřice V okolí I v
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Jakmile sejde se příští ra la tu ai
poapláí Vídeftáci s návrhem na po-

moc Vláda pak Jiaté ruhleji a vy

ihtnřji poinftže ne! jinde A oč íe
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vice než celé Čechy Morava a Slez-

sko dohromady f
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v 1'rate vyjďiu aami — Mladořail
Ci ťhc vlála rotptíittníin aíakat

přilrlitoati k xa4lmulí ve aorné
otáíky a Jich vyříceni ve proapích
řvoucích Křmcn T Je to moloí ale

pak po právu mřla by vláda tak uči-

nili i Um k la jaou opřt fcukó men-Sín- y

Nul ale aaaáhnutl

to bude rnlt j picl livot Nové ta

atupitelatvo lařídi opít vřci podle
avého

Čttki tabulky v lraze na ulicích

hnuly Nřmcflm krví Nám Čechům

víru nejedná e tu o nfi jen neb n

pouliční demonatracp ale cde jedná
ao o vnucování nČmčiny která má ne

atáti "ataataprache" V tom je ko

pýtko íe kdybychom v tfchto h

povolovali pak by nám

naitrkali němčinu vAudo a my máme

jí bectoho a! po krk Zhoubou

punktací jome ae iiřmílnč ubránili a

dobrovolné bychom ji jinými ceata-rn- i

přijímali? O to ho nestane Ta

jeat pravá příčina boje o pražaké
čeHké pouliční tabulky

ltki budou přišli volby v Če- -

chdcU? Prvni volby které vypréf
budou snčmovní Období v nfmž

počnou nedá ae přexné atanoviti

neloť jak jsme již referovali jeat

rozpuitční snčmu v moci vlády
Ale ať už konají ho o pni roku dříve

nebo poadČji již dnes najisto lze

postaviti Že nové volby budou se

konati tu éry dvou bečel: "Do oppo
sice !" a "Vfieobecné právo bláno- -

vací !" Která strana dá včtAích zá

ruk pro plnéní obou národních

léchto požadavku ta má vítězství

pojisténo Stran bude doti: Mlado- -

čeňi Staročeái realisté radikálové

pokrokáři a socialisté ba i antise

mité

Vítřzstvl ukloní se jak už % nynéj
šfch nawich zpráv zřejmo na jisto v

ruce Mladočecbu a radikálu Alj zá
leží na tom aby bylo dokonalé

Čím jest Čechám vhobeecni Ida- -

aomri prdoo f Čítáte často ad že

všeobecným hlasovacím právem trhá
ae státoprávní zásada dle níž avé

volby Čechové na svém snčmč krá-

lovském sami upravovat! si mají a

nikoli říšská rada Ale ptámo ae

otevřené Kdož nesáhl by k dobré

včci kdy! touto vřcí muže se spíio
domoci toho po čem dychtí a když

jí nepoškozuje svflj účel ? Suďme

co doaáhneme všeobecným hlasova-

cím právem a uvidíme nejlépe itojf
li ono za to aby vepsáno bylo na

itit český jako heslo k příštímu vo

ODBĚRATELE
]„t6 a proti knfžnké hierarchii tla-ci-li

byla by od předlohy upuHtila
fiLeí miniatrpreMent uherský nep-
ovolil naopak chtíl ponilu od krále

viroti Šlechto a když ji nedoHtal po--v

1a! demissi A ble — demise ne

praa J ln tnitinn a dti ( tiaí b- -

ttfih p'iř4l4 prát t volabrtfb
I "

I vi" b#-fi-
pr4tif hliftr fíit

f Ioa4 tu j#f na anímít h tamkf h

koraný Uli al I v řliaki r I by

přiř-řia- n do4hll vlliíny (fáJlm
H l t t 'Ion li livd Vřatvy alfjftň
kí kt#r bulou rtiaftrra avé di
ptrUmnt(t vytýlati ptk Jat iřfjmo
! lo b l# laraliatii k4 alovamká

vftiint ktfřál bn la daloko o hil

njif ku práv ftm jadnotlivýib náro
dft a lamí tial Jaou ďat Iní koa--

lifnl vtiíny
A kdo to myall upřímná a nitím

právám faakým muaí mi té jfit
vínolrcnému prifu blovafmu
í)l nynřjií vřtiiny parlarnenUrnl

jtoho if' čekali rtf lx aravidlivé
!po2aUvky národa mohou lijti apl

I rřny nejanáto jen od i aatupiteUtva
na nejapravedlivfjáíio pxlkladé tvo
leného a tím neJapravtdlivřjSlm

podkladem je právé jen všeobecné

právo hlaaovacf

Nás tedy vede k všeobecnému

právu hlasovacímu vyšší apravedl-nos- l

kteráž chce dáti každému což

jeho jest nás vede však k tomu tíž
náš zájem národní i jako Čechu

jako MovanQ Ni však k tomu

vede dále také touha po klidné po
ctivé práci po kýženém blahobytu
všech

Jen až veškeren lid zasáhne hlasy
svými volebními do politiky lze

očekávali od lidových poalanen sna-

hu prospívat! tomu lidu od níhož

vyšli lze očekávat! též smířeni mezi

národy jehož ku klidné práci nej
výSe je třeba"
Aby pak nikdo nebyl na omyl

sveden odpftrci všeobecného hlaso-

vacího práva stAjž zde pokud se

státního práva českého týče zřejmé

prohlášení že právé ono tak obávané

(vírne proč) rozšířeni pravá volební

ho na všecky obyvatele státní snáze

povede k uskutvčnční velkého poli
tického programu našeho totiž ku

samostatnosti národa než b)ludo
sud: nastanouť v zastupitelství zá-

konodárném zcela jiné pomčry da-

leko uskutečnční státního práva

příznivéjší Obé otázky se doplňují
— proto oběma "Na zdar !"

httrak HtaroteU chttjl dobyt

Cech 1'ovčdéli jsme už jindy že

Staročeši hodlají se znovu o pří
štích snémovních volbách pokusiti o

StČKtí Na zkusit mAže každý
élovék vřecko Jenže cesty kterými
se zkouška délá mají býti pečlivé

vybrány A Staročeši své cesty do-

bře vybrali: nadávají den co den

české opOHÍci hani kde jaký Mlado- -

čech každého posýlajína akademic-

kou mládež policajty všeobecnému
hlasovacímu právu se posmívají a

tak dále No braši tyble ces--

ty vás jisté povedou ne k dobytí
ale k dobití Ano dobijete se

dotlučete ae I Mnoho zdaru k torna

Kdo pomáhá Pionérovi ubíjet čes-

kou delegaci kdo za odpušténý ko

lek plazí ao před nepřátelakou
Če-chft-

m

vládou kdo a nevlasteneckou

Šlechtou v jedno ae huntuje kdo za

mítá a posmívá se heslům národa

ten nehodí aa ca jeho zástupce A

proto hoši staročeští až přijdete

Jalikol sa hal mi!i rcmli krá-- tí

lak la ia fie ilouho budou rot
brány j řipojili Jie alé Jadrní no

voj prémii a ! knihti kuchařakoa

V fi anglické

1'cerIcHH ok Hook

Tato kniha Čítá M) atrtn a obsa-

huje l'oo navedl ni pro kuchyni a

dum a sice jak mftlmi ujiatiti vel-

mi praktických a dokonalých Jest
velmi cKné úpravy opatřena neapo

četnými vyobrazeními a velmi poho-
dlné roztříděna slovem jea to tak
důkladná a dokonalá kuchařská
kniha jaké ae obyčejné prodávají
po #100 My nabízíme tuto ku-

chařskou knihu

úplnč zdarma
co prémii předplatitelům Jelikož
skoro v každé rodiné obzvlášlé kdo

Jaou již dorĎatající dívky schopny
tyto řeči anglické bude tato

prémie dojista velevítanou

POZOR !

i

a)

h řetízkem

většího potěšení než když se před

premll hodinky za doplatek 1100

listu působili budou Kdo nám

zdarma Adresujte:

(y]a přijata ani namítnuta ale bán

ythorvaUký byl povřřen aby udolal

:a ikoaíku nové ministerstvo VSak

imarné namáhání do nového mini

YterHtva proti vůli lidu aeHtavenému

Viechtel nikdo vntoupit a tak — ta- -

5tal Wekerle t&n Má nentavili do

boty nové miniaterutvo z nídiož by

vgpoň koruné anemilé minintry vypu

jistil Ale tito právř na til tu mí

j£ Sivěno Jhou milářky lidu Wt-kerl- e

jich vypuatiti nechce Kdo v boji
VÍtéííř Koruna ci' lid ? Uvidíme

ftJhH neradi povolují

)í Jinak je to v Cinlajtanii Zde ko- -

allinf aifranír rr% rt£ nvuaíiliinl ft mi
t v w% tmft j I I I' v niva t ij vit Kil
H liatrfl tu a tam pro drobet upóchu
'
'apřely avé přesvÉdcení lahodily avó

aradice ba prolhaly i ty koho saKtu

Jgínjí Vláda a koruna i tu a minutry

jjrajo A přece co chvíli i ad o brod

£ rwe rroů to r rravda vltcai
Toalanci aic dají e omráčit ve Víd-

ni v parketovaných budoárech par
'tmntních a miniHternkch ale vo- -

DOBA PRÉMII chýlí se ji takmčř ku konci avšak my shledáváme

letos Hni polovice odbčratelň posud se nepřeil platila a jelikož bychom rádi

poskytli všem příležitost k nabytí prémie nejen proillužujem dobu prémií
pokud nám zásobu dostačovat! bude nýbrž připojujem ještě jednu a to velmi
cennou prémii Jsou to

IlcxlJnlíy
Jichž vyobrazení víSe uvádíme Teď Be nabízí vSelike levné a "pékné" ho-

dinky "jako zlaté pozlacené a všelikými slovy vyšperkované Takovými
neitoM hodinky je) my za prémii nabízíme Jsou to hodinky jen z prosté-
ho kovu niklované ale mají dobrý a spolehlivý strojek jsou hotoveny
ne pro parádu ale pro potřebu Hodinky tyto i a řetízkem poskytnem
našim předplatitelům

íriici se omámiti nedají Ztratili-l- i co prcmli za doplatek $100
Hodinky tyto jsou zaručeny že dobíé jdou a drží správný čas A

proč by nemély ? Což nejsou za dolar neb dva k dostání stojací hodiny
které drží čas na minutu? Froč ne kapesní ? Kdo chce hodinky pro po-ift-

tomu vyhoví tyto tak Jako 2--
) neb 50 dolarové

V poalanci barvu a ráz zachovali ai

f ej voliči a po návratu páuum t ko- -

lice tle hudou Tak2 atalo ae právfi

Cff
nedžli va Štýrakém Hradci kde

dhlaaována Nímci resoluce lo jont

vioati té poddajnoati levice a jej 1

li naproti koaličním tílovin- -

' ''ittiii Vl&itnii lflinnA

Vašim hochňm nemažete způsobit
platíte na Pokrok Západu a vyvolíte za

Aby tl kdož již předplaceno mají mohli této pěkné prémie nabýtl
nabízíme jl též tčm ktelí o rozšíření

' S t I l il 1_1l! - získá jednoho nového celoročního předplatitele na Pokrok Západu obdrží
hodinky a řetízkem co premll za doplatek 1100 Kdo nám získá dva odbě4'iovinnite paraieiay v ceiji neumí

dány aio prý aacne boj proti

%3uct Wřmcl avou txHiíci pry ai

i Jnroíovati nedají Vida tedy ko- -' ZÁPADU Omaha Ntb

ratele obdrží hodinky a řetízkem óplně

POKROK

Upozorněte na tuto premll své

platltel oprávněn Jest k premll této lak

' lic je f aobfi Co uóinl oněch 7

f ilnvlnnkính noalancfi kteří v koalici
sousedy 1 Každý celoroční před- -

uvedenobylitpo této lači ? l'aralelek ne


