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postup tsnto tattavitl třeba pod ib

fifm spntoheni jiko to stalo na

Utíkané

Motto hybný f ivel v léto příčin

) (Iftlt liiá pMpagsn la náboženská:

Uusko podporuje Jak sp samo sebou

východní řá církve armén-

ské fUru se svou propagandou sjed-

nocující stojí tu riřjblllo zájmftm

středosvropké konlice ač íraiieotil-sk- é

miie ovládají asi ] 00 ( Utiní-k-

arménkých Anglie pak se svými

evangelickými misiemi pracuj proti
ttbhni předešlým
Známým posláním papežovým k

východním církvím o nřmi jsme

svého času na tomto místě obšírně

promluvili aah&ien jaksi nynřjil
ruch v otázce arménské Poslání to

následovaly porady východních
hie-rarc-

hA

v ílímé jež víak rovněž měly

na mysli hlavně Armény

Pro Upil porozumění nutno pře

Onu iilól
vlechtif zárodky chorob jel a rftz-nýc- h

příčin oslabily flstotu

krevvii i
hlavní podstata Ilvota která Jediní
muže chránili télo ol vc&kcré

IlOlllOOl
Hkutfčuá zkouška více nel lOQletá
dokázala že

Dra Potra Hoboko
vyčisti krev a vylíčí DIT (rhounia
lism) zmiruTimín: zivvv
IOII sil LAT V í HOltOlir JAT řlí
VOlHAmNOST JíKMOCK 'IMUKk
ZIMMCI a IIOKEfKt" SKMOťK K0ŽS!
ItOlKHTI malíři pArml v KOMK II

tOLKNTI V Zi Hb( II ZÍVit AT TVA

tv inkovií povaliv a iTimj
( IIOKOIIV vznikající i nečisté krve
zkaleného Žaludku

Dra Petra Hoboko
est nezbytný domácí prostředek Ne

ní to žádný lékárnicky lék nýbrž pro
dává se pouze jednateli zvláití k to

mu určenými Ncní-- žádného jedna
tele ve vaíein místí piSte pod adresou

DR PETER FAHRNEY
4 Hotst Afinsi CMICICO ILL

k doslání za hotové v knfhkupfťhf Pokroku ZApada

(IokraCování)

skému nbfadu "o ÍHto" Jet su-

spendován a r ImiiJh so stého úřadu

Povoluje s iiAust k rdřa 1u

a (ikanijo taklá lini da'-ii- cli

latinských kcdlrií at I

()iii řrs dm lovenstva čclť'(
kterýž jeit n lit ri tímto znárodné

ním církve — v !%) ké Jakf

by v Í'eili4(h nebylo mht pro stej
ně myšlenky— volá stále v iinfceiií

"Opakujonio stáip le v A - i i se při-

pravují Wri veliké j-- I velmoi J

tuiíj nejtnocriéjii sokové Hus a

Anqlie jskoby i podávaly řue ku

spolnému řesní lápletekv Asii"

Oiývala se sice i v samém řťmé

opozice proti plánu papežové z Jmé-

na prý francouzsky kardinál Lange
nieux vlaští kardinálové v "1'ropa

gandl ti Je" kardinálem íf dochow
kýrn v čele odpírali houževnaté

požadavkAm výcholnb h hierarchft

Turecko rý [iřeje této papežské
akcí ři níž nejen Francie pozbude

vlivu na 100000 latinských Arménftv

ale 1 Huško ?h srými 000000 Arrné-n- y

bude prý postiženo 1'otud in-

formace a pramenft římských

Jinými slovy řečeno chystá se pa

pežstvl Bíhráti podobnou úlohu v

arménské otázce j ká se mu podaří
la když Ignatév se d' zaujati pro-

pagandou velkobulharkou když

li icko prnpfijčilo se akci osvobozo

vací jejíž plody sklidil vliv nfmecký

sklízí propaganda římská v Bul

harsku

Stejným způsobem vznikají v Ar

ménii řeže jako vznikaly na Balká-n- é

svolávají se hromadné schůze

Arménft na ph varnenská jež dovo

lává se pro Armény pomoci — ra

ské Anglie jako kdysi Gladitone

jest rozechvěna ukrutnottm ture

ckými a dne 27 listopadu vypra
vila se komise smíšená v níž vyniká

jící účastenství má Auglie a Spoj

Státy na místo činu

Ale jest také jakýsi rozdíl ti ezi

počátky ruchu arménského a bulhar-

ského

Prozatím se líčí ukrutnosti v Ar-

ménii spáchané jakožto následek

agitace anglické velmoci středo-evro- (

vedou si vyčkávavé v Rusku

veřejné mínéní chová se opatrné

aby neupadlo v podobnou chybu

jako dříve v Bulharsku a zprávy

katolických missionáfft útty patriar

chy Azarina staví se na stranu vlády
turecké dokazujíce že vypuklo v

Arménii povstání jež řadové vojsko

turecké netlačilo iři čemž mimo o

padlých v boji nele mluviti o žád

ných jiných obétecb ani o ukru

tnostech tureckých

Nutno proto vyčkali zpráv jaké

podá zmínčtiá komise smíšená

Otázka jak nyní se jeví zdá se

mlřiti na otřesení dfivfry Turecka v

politiku ruskou neboř nedá ae po

příliže odcizením se Cahhradu a I't

trohradu středoevropský vliv by na

novo pokročil na Balkáné ano

možno i predpok'ádati že vznícení

otázky arménské blíi se poslednímu
aktu v tragedii tureckého panstvi na

— pfldé evropské

Jest proto nápadno že právé ča

sopisy trojspolkové jako tyto dny
na př "Pěst Lloyd" šíří zprávy že

Uusko po příkladu Anglie odmítlo

přijati poselství turecká a že proje-

vy na rospfch Arménu pořádají ce

▼ Bulharsku kdež vládne —Koburg
Proto jest prosba shromáždéní Ar-

ména ve Varně aby Rusko zakročí

lo neobyčejně— zajímavou Koburg
g nu]barko přece jest blíže troj
-PtVn Tíniwt-- f --— p —
Budiž jakkoliv tolik jest jisto že

vy se vylíčena akce uíma více na

avědouje tomu že Itisko nevznítilo

otázku arménskou že ssíše otázka

tato se vyvinuje proti němu _ nutíc
j buď aby si dalo zatarasili postup
Uloa A"11 k Cařibrado tak jako na
Balkáně anebo hledělo
inabtm Ř r0IVÍDOalo li'
děleni Turecka

proto nabývá otázka arménská ne--

obyčejné důlehtosti "N L

Nim A východní ntAíka

Meii rpr&vaml r atřriÍAný ml ?

Jmslednl tlolif' nápi Itě často v jr
k
jr

tcijf po ntit ruchu nrinn-k- ť rí

Telegraf opravuje tu o turecké fíi
Arménii v nfl ahynulo fi j! 9"00O

Arménů ťi o táborech a líní nskích

jel s ďivolávijf fakřoAiií velmocí

In pík fn# o komisi Jf I # ty'r
ti mUin ii lÁliif Kříiťp 'ř"l líru

ívř'í't )'" M'14'fi ko-

nány k fln lb tj cho
úfítnA lilt ruiiiy ?1 ťi'l'ifi jplnoiO'
li i tlrkcl v Jrhdlnff li frieni

t t f4 x ri ý ' 1 trHi řitltAnfjl

nlily jiki imň čitiiionti lit Vý
clioflft a v!- - ky tyto f ouuutře-ďu- jl

kolviii AriiHiifl

J tu lil rmtco k M4ť této bifl

pfiljii' lnoiili ahy rprávy jil lÍlé i t
třiuí jI I41 lu lou řic!i4iieti byly

típítru tii' wroz utni tcluými

Nim i h nn n -- k Ý c tt4 i tři inilli-on-

jtř!!uAníkĎ kíí obývají Lhv-n- é

Ituki) Vtrmi n Turecko na úit—

tiif jl ilotýkii tm Kavkaiu lij
břť hft Ka ického moh jťít ra

Vmcitília a Mdlé (Amc jou i

hojné ri'tÁivm v jiných utátech v

Rakousku jioftem si lrtOOO t Tu-
recku tvrojinkíni a Bulharsku kolem

pAl rtiilioiui jfiouce mimo uvou
lai-- 'proslulými obchoilnfky

jil oi'lobaj( de I vou roíťtýlcuoti
nejvíce Silftm a iiimii? a n Heky tvo-ř- lj

ritřnámcjSl t4roly obchodní na

VýchoJc pronikaj(ce tam až na

íuemt liotké
Arméni jaoii jiĎTodu inloerop-kéh- o

nik-žej-í tuii2 k příbusen-gtv- u

Slovanft Grrn4ri5 národft

aul a patří k

n&rodftni kulturním přijali křťťan
tví jii pot&lkem ítvrtého století

maji bohatou řtarou literaturu

národní vliisiní círker a č&t jich
břhem doby venla v unii a lKmem

tak ř njnl vedle evargellkfi jií
anglických rniHHÍoiiářo ta

poítlcdních padeK&ti let doHti cetrS

jsou řatíloupeni v celku isvéra rozpa-

dají e nadvž nentejnó poloviny z

nichž vétíí náleží k církvi východní

majíc v cele oekumenickébo patriar-

chu — katholíka dříve (sídlem v

Erivanu nyní na ruském niterní v

Ečmjadiíinu kdežto část a líímera

jednocená (Mechitariaté) má v cele

katolického patriarchu Azarina 'fe
nídíem v Cařihradé

Asijská jejich vlat tvoří vysočinu
chladnou místy lež i níh až 6 mé-BÍ- c6

n velmi krátkou aotva dvouiné-níčn- í

periodou letní

Síla Živlu arménského spočívá
hlavně v bohatých jeho kolonistech

v jejichž rukou nalé& ne rozsáhlý
obchod

Národní obrození Arménu počíná
18 stoletím utarfií jazy k arménsky
zachoval postavení avó v církvi

kdežto nové písemnictví používá ja

tyka lidového jenž počal pronikat!

t literaturu od 14 utoleti Arméni

maji tivé vlastní pí-rn- o jehož nenta-ve- ní

e připisuje zakladateli armén-

ské literatury a v Menropu jehož
vedením již r 410 po Kr přeložena

byla celá bible do ttaroarménStiny

Národ armén-k- ý záhy již podléhl

výbojům mohaiue laniamu ač přes
ataletou porobu zachoval jak již vy

Učeno viecky své tradice až na naíe

dny

Nového konefného avého vyříze-

ní domáhající se otázka arménská a

níž a- -i nyní c-t- řjí ae netkáme dotý
ká ne bezproKlfedíié dvou atátfl Huš

ka a Turecka ntbledíme-l- i k I'er-- ii

Ozemí arménské pokud již nepři

pojeno k líuku m městy Ečmjadzin
Erivan Nachič-va- n Suía Erzerurn

Bajzid Karu Van Mus Choj Ur

iiia a Tebris leží na postůj u této

říše jednak smérem k perukému zá
livu jednak do Milé Asie jakožto
cesté po suchu k Dardanellám Již

tato okolnost naivédčuje tomu ža

vedle Turecka zvláité ony velmocí
-

to zajímají o Armény jei bodlaji

latou Mlou?
a frr Tt mt ) ssr

Ii hé 11litnt Itorř- -

loiif (rit4 isi4 lit

tnb M vrtli- -

Mém llstos

„I o TRVALI TTIJ
ířílí f II sb 4

!( H4-tr- k

ll4 1-- I

o l !'
by nH M m%Um

trnon tkm Irpt
etm ssUrIU-liiř- l

rtfisi b'MIml i4 lisu llls

V i VOD I pnulUimt
0""'''"'S i iil4 Srsblfes

Hckrju fln4--
Vtl-m-s Mtáratks

li by Idk ln r VM

v řUuis
'1 POKTOW MMIVM UU

~ - 4 cfcifsao v a a

dklilS

4 WK1SKLL Prací Mroj
Jhkonniy prán uro)

1'riM-nJ- n 'll# U ssni awllio

dy Jsko ruCnl prsní
1'nkll l"J olHli'i'tnik n

UU il=ln osm (iMnlky
dosvtilenl X)lny sdsnos

DIKTIini íi lIAlíKOTÍS
ticllnl ryrsniloki

1'tiuhý lija povídka od O Náchodské
čím y"x! p kin víiiní 40c

L'ebiií kniha uzenářství a řeznictví}
unaiiň jo linpitelný návod pro uzenáíe
ulco i tv kilu Jimi stittl se ctitl Jnk za- -

hoviivntl so mn i pil nnkládant soleni I

uzení masa s bohatým obsahem různých
receptů sestiivjl Jos Archer řezník a
uzenář 7~c

U českého lva historie z doby rozru

chu od Vác Hezníčka 2Tic

Ulama: povídka z Podlesí od J I
ICraszewskiho přel C Frič 10a

Umční všelikou ncřesC dokonalo vyhu- -

biti 10c

Uinční s muži šťustnč' žítl a získat! sl

jakož 1 udretl jejich lásku a vážnost Uc

Umční Žiti LI už en': se Ženami a získat!
Jejich lánku i vážnost i jak Je udržo-t- i

8c

ÚHtřednf Knihovna — Malá národní
všeobecni bibliotéka Následující svaz-

ky jsou na skladč:
Sv 1 Pan amnnuensis na venku aneb

Putování za novelou od Fr Kubeše 8c

2 Na Štítném Historický obrázek
od V Beneše Třebízského 8c

8 Ohlas písní českých Čclakovsk-é-
lio oc

4 Punin a Ruhurin Z ruského pře
ložil Jan Ježek 8c

S Divá Bára Povídka od B Němco-

vé 8c

0 Jlíikra Veselohra Z franc přeL
B Klimšova 10c

7 Poslední Orebita Obraz historic
ký od J Erazima Vocela 8c

8 Známosti z průlezdu Novela od
Jana z llvézdy 8 centů
9 Ulns o! Syrokoraly Z polského

přeložil Jan Nečas 8c

10 Alčpánův Vít učí se na kněze Po-

vídka z kraje od Fr Pravdy 8 ctů
11 Siska van Rosemal Pravdivé

příběhy Přeložil J B Malý 8 ctů
12 Divotvorný klobouk Fraška v

trojím dějství od V K Kliepery 10c

l'i Muzikantská Liduška Povídka
od V Bálka 8 ctů

14 Emcrich Fortunát Od Morice
Jókale Přeložil Frant Brábek 8c

15 Herman a Dorota Emb idylické
přeložil J Jtingmann 8 centů
lfl Haraf Povídka od Pr Cbocho-louš- ka

8 centů
17 Jaromíra Radimská Povídka %

dč-j- českých dvanáctého atoletí Sepsal
Uittersberg 8 centů
19 Vrtoehy pana Pétihorského Ob

rázek ze života od Sofie Podlipské 8c
20 Alex Novelami Qustava Pflege-r- a

Moravského 8 centů
21 Dčdovy vrásky Zpěv epický od

Vád Šolce 8 centů
22 Smutná svatba Z polského přel

Edward Jelínek 8 centů
23 Bláznivý houslístn Poníček a

- --1 Tyla éc

24 Bulhar Hmutnohra v 1 Jednání
od Macháčka 10 centů

2 Nčknlik archů z rodinné kroniky
Novela od IC Své tlé 8 centů
21 Ještč) n"klik archů % rodinné

kroniky Novela od Svčtlč 8c

27 Protichůdcl Báscil od Nebeské-
ho 8 centů
28 Volák nováček Novela od Prav-

dy 8 centu
20 Přátelé až do smrti Čuang seng

a Jeho choť Tíen-S- i Čínské povídky
rrcioii v reiru n cín
30 Marinka Hra v lednotn lednání

Přel Čclakovský 8c

81 Básník a básník Obrázek a hu
morem Napsala fc1 Krásnohorská 8c
83 Illatiplsec Historická novela od

Vocela 8 ccnlů
33 Lazarice Národní písnfi srbské

vybral a přel J Kolář 8c

84 Masopustní láska Červený" rak a

modrou korunkou rv-s-t nedři no svsthč
Tři novelky od Václ Filípka 8c

Karla Obrázek t okolí domaill- -
caeno in lezeny zemcové 8c
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deslat) ie porad těch lúia-tni- li se a

Uímem církevní hodnostové výcho

dní Význam porad těchto jest asi

následovní

V ítímé postřehli le na Východé

dozrává arménská otázka k politické
akci a cítili že k lomuto akamžiku

musí státt připraveni Hotovosti

této byly však na újmu třenice mezi

latinisující propagandou v luně

ArménA podobné asi jako
vidíme v Haliči uznal tudíž ílitn za

vhodno ochladit! v nynější situaci a

přílišnou horlivost latinisátorA a to

se stalo slavnostním způsobem za

porad v Římě konaných jakož i

novým apoštolským listem výsledek

porad těch církvím východním ozna

mujíclm Nepomýšlí ae tudíž nyní v

Kímě ua to utužovali jednotu Siře-

ním latinstvf ale položití ji na širší

základy hojnými ústupky na pro-

spěch národního rázu církví východ-

ních

Z krubft patrně dobře zasvěcených

píše se o tom i Uíma: Papež ovšem

usiluje o sjednocení všech církvi

východních ale o ajednocenl svobod-

né jež by ani v nejrutníím nedotý-

kalo se jejich církevní neodvislosti

na zpfisob jakési federace jako jest
v politickém ohledu na př Švýcar
sko jenže by byla centrálni moc

papežství ještě "platoničtější" než

lest předsedy této republiky Ježto
0

východní církve tbeoricky nepopíraji

prvenství římského biskupa (první

mezi rovnými)tož by vliv Uíma nesl

ae hlavně za sjednocením na pAdě

národní tak že by sjednocené i ne'

sjednocené církve prozatím splynuly

ppět v jednotné církve národní

I katolíci i pravoslavní by měli

tudíž jediný kult kněží budou pou
žívali výhradně výhradních církev

nich jazyku na př řečtiny a armén

řtiny Školství by bylo společné —

neboť v posledni době silně se ozývá

na Východě volání "pryč a Franky"

(l j latinniky) a patriarch Azarian

také výslovně prosil papeže aby

Armény osvobodil od nesnesitelného

poručníkování latinského kléru

apoštolských delegátů ano i od vlivu

"Propaganda fide" V tomto smyslu

spracovala myšlénku to komise zá-

stupců pěti sjednocených patriarchů
za řízení papežova

Takovou cesto pokládá nyní Řím

za jedině způsobilou a dospěl na Vý-

chodě k cíli kdež všude národní

myšlénka jest tak neobyčejně mo-

hutná Tím budou východní církve

zbaveny zejména posavadnf působ-
nosti missií francouzských mimo to

patinou papea rocm poiporu tri
milionA na školství tamní Tím se'
má vzbuditi nálada pro Kfro přede-

vším

i

hlavně mezi Armény

Výsledek těchto pořád obsažen ▼

papežském hsto ca tím vydaném "O- -

rientatium dignitas ecclesiarum" v

němž ae aeimena DOtvruie konstitu'

ce nsneže Benedikta 1IV ohledně
I

zachování obřadft církví východních
_ J 1 í A I - X _í
uopinuje ae novými n ousiavci v

nicnž na př latinský misioniř kle- -

rýi by švadel k přistoupení k latin- -

The Aniericsn Hepublic — ratnétní Ko- -

řumbíeký apia a Alias Spoj 8tát& v jed
né knize Obsahuje stručně veškerá dů-

ležité události ve Spoj Stitcch od

odkrytí Ameriky až po nejnovíjií dobu
mnp&mi ku každé periodč-

- Prohlášení
neodvislosti snímek původního rukopisu
TomiUe Jeffersona s podpisy vSccb čle
nů ííiír konventu ústavu Spoj HtiSfů a
vsvftlenl nníeho ztížení Podobizny
vlech presidentů a lhůty jejích úřadová
ní Jména vk-c- politických stran jež
kdy 7de byly počet hlasů jež kdy při
volbách odevzdaly a imúna všech kandi

dátApresidpntskych s počtem hlasů Jež

všech jednotlivých stalů v důkladném a
velice úhledném provedení s popisem ku
kaž-d-e niHpo bkvostna vyonrazcni vecu
hlavních budov výstavy Kolumbické s

popisy týchž Pohled na výstaviště— si

i CHIU HIV TUSIIJ jmillillUJF Diris B LUIUILU

ntlui o 100 vclUvcu stranách v úhledné a

trvanlivé vazbě t pliíténým hřbetem I

prodává se za % l ? Týž spis se sezna
mem všech noít ve Spot Hiátech i

nočtera obvvatelů 1 v téch neťnenšírh
rnlstcčkácn dle censu z r ViW kterýž
seznam zaujímá 100 stran a tudíž celý
spis o 2iH atrunúch v důkladné piatene
vnzbc prooiívA se za %'iw utJiieraicie
Pokroku mají tu výhodu že dílo toto
obdrží o 7íc levnéji nežli Jest výše
udáno

Torna ze Štítného praotec české fllo
aolle od I)r J Uurdíka 20c

Trny a trnky satirické verše o lásce a
ženácn od F L Mho Lit 'í"c

Tři leta z třiceti hist román i dob (15

iin českých z doby původu a iwčátku
třicetileté války od Kellstaba Druhé
lacino vyuani na aioser ciyry uuy

Tvrdé palice povídka z moravské ve- -

srnce od A II Sokola 30c

Tyla J K sebrané spisy Vesměs vá
zanó v pč-kn-é a úhlední vazbě:

fiv I: Dekret Kutnohorský — Prk oř

yilinsky— Sleřna Lichnická— ISfeuek

Svihovský— Poslední doby v bílé včži
--Cena 1100

Sv II: Pouf Českých umčlcův— Láska

vlastenky—Láska vlastencoviv-Lás- ka

básníkova—Cena 100

Sv III: Ptáčníkova dceruška— Hu

dební dobrodruzi— Vlaf a matka —Ce

ské granáty — Pomčnky z Iloztiže —

Htarý Tomáš— Divadelní ředitel — Ce-

na 100

Hv IVt R&že t keře nízkého — Dali
mil— Poslední pohanka— Alchemista—
Tataři u Olomouce—Cena 100

Sv V: Drobné povídky —Ccaa 100

SvVI: Poslední Čech—Rozervanec
—Maric— Peiifrek a Pepička —Kníhal
vlastenec —Cena 100

BvVII rtraniboři v Čecbách-S- vát

ky na Vyšehradě— vežl

Kutný Iicneda rUSv
vyšehradského —Cena 1 00

Bv VIIIi Pomčnky a hrobu nejstar
íílio Čecha— 8 poctivostí nezahyneš—
Ženich na licho— Sestry— Bláznivý nou

ilista— Slasti a strasti cestujícího Čecha
—Hra z ochoty— Opatrnost koruoai
moudrosti—Cena 100

Bv IXt Vychovanec pomsty— Dceři
na přísaha— Nový rok—Zlatníkova mi- -

leuks— Svatba na Bioně— Cena 110

Bv X : Rozina Ruthardova— Čech i
Lech—Uhlíř a vladyka— Syn vladykův
—Katův syn—Karbaník a Jeho milá—!
Panáci ze švestek— Chudá děvče a boha
tý synek—Cena 110

Bv XI: Krátké a kratičké povídky
Nová sbírka— Cena 100

Bv XII i Báchorky— Básni a beseda
čtení—Místní a pocestní arahesky obra
zy a zprávy— Satirické a obranné člán
ky—Cena 100

Bv XIIIi literární a divsdelní rnz

pravý —S novinářského řečnište $110
— Vlech l:i svazků vesmřs vázaných
místo 1 1330 porn 14 $10X10
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