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Toto velké a znamenité dílo Déjiny Spojených Států v řeči anglické
nejnovější práiú znamenitého dějepisce John Clark Ridpatha prodává se

v krámské ceně 1375 však my uzavřeli tak výhodnou smlouvu s vydava-
teli že mSžeme je poskytnonti co prémii k Pokroku Západu za doplatek
$160 v naší ptsárně aneb za doplatek $2 00 zašleme je zásilkou vypláče
nou Znamenité dílo 600 stran velkého formátu 800 vyobrazení

Každý t našich odběratelů má dítky anglicky čtoucí a zpfisobí jim
radost velikou když jim zaopatří toto krásné a trvalou cenu mající dílo
za tak nepatrnou výlohu totiž za doplatek $200 i se zásylkou

Adresujte: POKROK ZÁPADU

OMAHA NEKRASKA

to !# JiJ povolal f íelo tohoto
královlvfH Npjvyíáf HMMký rnarSi
lek knfle Jiří fobkovlos —"Nrnnha

připiutít abynlo řiejjíí d)ntlí
uvedl d řoko4níM — PoiUrifo dř
Ut% 'Od roku 162rt od nantoupení
rerdínanda I énaký národ clmdnul

byl olebřičován byl řtprvován o

v prira Vn povnt&nt roku 1647

líhána země krutými pokutami I

bitvě na llflé Hoř nebyla treatána

toliko povt14 filpťhta ale celý ée

ký národ byl co nejkrutěji proná
sledován Nepopřela že 0l té doby
kdy nantotipil ro-- J bababuroký na

tenký trftn národ veaký ikutecne

upall hmotné kulturnt" — NJv
zeninký mariálek kn Jiří IobkovÍc:

"Opakuji že nemohu připuntit aby
na anému královatví tenkého bylo

takovým způsobem mluveno o nej

vyžít dynaitii"— I'oHlaneo dr 1íjx:
"Hledím na vtc zcela klidné fakta

nepřenátíte neupřete že Ferdinand
II bezprávné poruíil zernikou únta

vu Že Marie Terezie zruíenfm éeské

dvorní kanceláře poruMia na qovo

práva tohoto království že od téch

dob vydávaly vlády vídeňské stále

centralistické zákony na škodu této
zemé že práva její porušována že

lid vyssáván a ožebračován že Praha

stále chudla a klesala tím dá! tím

více A toto neustálé sesilovánl cen-

tralistického Rakouska na újmu zemí

ttskjch jodt ustavičným cílem všech

rakouských vlád A lid tenký to po-

znal u nás rakouského vlastenectví

vůbec najiti nem&žete Hledím nej

prve na sesíleuí státu českého na

sesílení našeho lidu nestaráme se o

zájmy rakouské A vy sami pánové

co se týte rakouského vlastenectví

musili jste slevovat a budete musit

na dále slevovat Do r 1887 obsiho

valo toto vaše vlastenectví také celé

Uhry se Sedmihradskem a Chorvát

skem ty jste musili pustit Státní

útvary které jsou nepřirozené nikdy
dlouho netrvají a doufám že ani

tento centralistický útvar nepotrvá
že se ješté dočkáme jeho konce Náfi

program jest velice jasný a zcela při-

rozený chceme vládnouti své zeni

poněvadž zájmfim jejím nejlépe roz-

umíme a nejlépe je dovedeme obsta-

rat Nečiníme tím bezpráví jinému
ani říši rakouské Veškeré pokroky
jichž jsme dosáhli dosáhli jsme toli-k- o

svoji vlastní silou bez vší cizí

pomoci ba navzdor překážkám jež
nám byly kladeny y cestu Nemaže-tn- e

ničeho oéekávati od centralistic-

kého Rakouska Ústava z roku 1867

byla dána bez svolení snému českého

a nikdo ani král nebyl oprávněn by
rušil práva tohoto království Každý

vítá myšlénku podání adresy rauBÍm

ale vyznati že a formou adresy ne-

souhlasím lleéník vytýká ponížený

tón jenž neslutí zástupcům českého

lidu Není potřebí mluviti o milo-

stech nýbrž o právech a povinno-

stech Má to býti tón zástupců sebe

vědomého lidu Podle mého zdání

méla by míti adresa následující
znénl Vaše Velitenqtvo my Vás
neuznáváme za krále ponévadž nejste
korunován a žádáme abyste se dal

korunovati a přísahou stvrdil práva
tohoto království a postarejte se o

to by sliby Vašich předchftdcft byly

dodrženy"— ProhláSení avobodomy-siné- :

Dr Kramář odpověděl na bou-

ři sněmovní a na slova Haiova takto:

"Kdo jest tím vinen že mluvil dr

Haxatakjak mluvil? Když hrabě

Huquoy na začátku své řeti odmítl

to co řekl dr ISaza a nakonec mlu

vil o zásluhách hraběte Thuna byl
bych si přál aby finanční tásr byl

vynechal a spojil obojí dohromady
Kdo je tím vinen že povstalo v Če-

chách hnutí které zastupuje dr Ha-jtfc-
?

Velecténí pánové! Ty křivdy

ty staleté křivdy které se českému

národu a jeho právům děly ty sde

jil byly a přece nevystoupilo takové

hnutí Ale teprv potom kdy se

nám tatala takovým spflsobem blá
ati a mtatodržiteUkébo stoje látka

tismu til nedostačoval a kdyl jsma
ho mé II zapomenout i lásky k néČo

mu lirAímu co m nsdovide ani d

fhovat kdyl lák k Ji'ií vlasti byla
prostřsdksm ktsrjt mři aloulítl k

upevnéní hr Thuna potom vyvstalo
a tmohutnéb hnutí ono potom byl
volen pan dr Ilaia proti vftll naXeho

klubu Konečné my ze avého stáno
viska musíme vám k!áti na srdce

abyste no starali o to a skutečné

to pečovali aby ten royalistický ten

opravdové dynastický cit českého

národa nevyrniiel a jestli hr IJuijuoy

pravil že si přeje aby nový místvdr
Zítel byl jako ten který odstupuje
pak mu řeknu Ie jestli nový místo

držitel bude takový jako odstupují
cí pak nebude to dr Haxa aám pak

jich tu bude celá řada a budou lepší
nel dr Haxa Pánové nechte rozči

lování se necht protestování a čiň

to raději po práva a spravedlnosti!
Dejte tomu národu i torno králov

tví jeho stará práva jeho atarý lesk

a tím učiníte pro zájem dynastie

pro zájem této říše více než všemi

protesty které zde přednášíte a kte

rými se staré křivdy přece nenapra
ví K uvedenému není potřebí slov
Oběma rukama lze slova kramářova

podepsat! a znovu a znovu je doložiti

potvrzením: Ano pánové ano --

obraťte! Dej'e nám co nám patři
budeme šťastni my a vy námi!

Volby do zemského výboru vyko-

nal sněm 12 února Svobodomyslní

poslanci odmítli německé lákačky
volili výhradně jen své poslance
Němci musili se utéci do plena kde

pomocí velkostatkářů podařilo se jim

přec dostati se do zemského výboru
— Čechové trestali tu Němce za Mo

ravu a za Slezsko

Ihun ui do snému neeltodi Do

stal řád zlatého rouna a skládá už

věci Proto veškeré interpellace na

sněmu ostávají - nezodpověděny
Hulferajn poítořd Ze zemské do

tace bývá ročně povoleno 20000 zl

na školy soukromé k těm řadí se

školy matiční šulferajnské židovské

atd Letos učinili čeští poslanci ná

vrh aby školy které odcizují děti

mateřtině poděleny s dotace nebyly
A diol Návrh prošel! Sulferajn ta

hlíza školská nedostane tedy nic ač

dřív dostával až 8000 zl ročně a ne-

bylo možno ma podporu tu odej-

mout vzdor tomu že předseda Ma

tice dr Fr KUger byl s pány tak

dobře!

Skončeni sněmu král českého sta

lo se dne 14 února obyčejným děko

váním jak už referováno Rozumí

se ze ceati poslanci se proti auom
mUtodržiteli ohradili

Tábory lidu v IVaze Měly být
dva— první na Vinohradech bouřně

skončen druhý na staroměstském

náměstí v Praze zakázán

Druhý nároilni podnik český to
várna na inkoust zahajuje slibně své
konání Inkoust až dosud vyráběly
v Čechách jen a jen firmy německo
židovské
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The American Protective Tariff League
is a national organization advocatmg
" Protection to American Labor and

Industry
" as explained by ita constitu-tio- n

aa follows :

" Th objcot of tKia Laagua KII ba to prataot
Amancan Wt"r by a Unff on import wSwh hll
adaquataly aaoura Amancan induitrtal produeta
aainat ttia ootnpatition of fort jn labor'

There are no personál or priváte

profits in connection with the organiza

tionand itiasustained by membershipa
contributions and the dittribution of its

publicationa

FIRST: CoFTMpondanro ía aolieiiad raffardiflf
" Mambarahip " and " Offcal Corfapondanta"
8ECOND: Wa naod and walooma oontributiona
matná- amall or ttf to our oauaa

THIRO: Wa publiaS a larfo Gna of doawmanU

aooannf all pkim of tha Tariff quoatian Com-pta- ta

aai w II bantiMte anj wJdraaa foa 60 aanta

FOURTH: 8and poaial eai-- d raquaal for fraa
Mml enpy of třa " Amnu Coonamlai
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filhká ruda sed j Vídni
ihned sobotu Ifi února Úkoly Její

jsou: rozpočet vyrvi)4'i( rak uher
ské a volební oprava Zičálek jej!
btila pohnutý Mpadajfť vídeňské

volby do jejího období A oitatně

tiředmčtv o nřl i Ie samy v sobě

zaručují rfiinol mínění t(m l roz

rušené jednáni

Vídeňské ViiVnj konali o budou

27 února 'i a b bFt-7n- i Z budou

bouřlivé je jinto Zvltfzí-- li antisemi-

té dr Lupurrm v čele čekali ne

Velká demonstrace ve Vídni Nejvft
řl bude při volbé purkmistra Padne

li Lueger dojde snadno i k srážkám

Vyrovnáni i Uhry má špitnou

perspektivu Poidedné volala proti
němu do zbrané i česká šlechta na

sněmu král českého kJež byl také

jednomyslně přijat návrli aby vláda

cislajtánská byla vyzván vypovědí
ti vyrovnávací smlouvu Jenže my

jak jsrue už psali pánnm málo věří

mo Oua ta jejich bojovnoHl vo Vídni

chladne a — v IVíti zmizl

statni práno veh6 ozmio: atai si
div divoucí: Česká historická éleohta

ústy prince Jindřicha Svarceube-k-

jednoho z nejsy mpatičtějších poslán

cQ šlechtických prayé to protivy
tvého bratra pověstného autora náz

vu lupičů a žhárĎ prohlásila veřejné
na sněmu král tenkého že trvá na

Htátním iirávu tenkém a že chce ze

viech sil pracovali dle daných pomé

rň pro jeho užití Inu hIjhhÍí jsme

ale potkáme na skutky Dřív jak
trefné pivědéli dr Kaizl a dr He

rold neuvěříme

JlozpoUoné debaty jak jsme cekali

přinesly mnoho elektřiny do o zdaří

sněmovní budovy O některých vý

znaruných chvílích přinášíme zprávu

níže Debaty objasnily zejména po

měr stran a vlády Tak zejména de

bata o zřízeni kurií no dle stran al

dle národnosti o ufž vláda vyslovila

ne na proHpéch Němco tato debata

zachovala rozpočet Nřmci zahodili

opposici do žita zfiHtali ve sněmu a

mluvili o překot pro rozpočet Tako

váje jejich síla odhodlanost iibe-rálno-

Ale ocenént této práce od

českých poslanců dostali

Aféru dra Jiaxy který přihlásí

se do klubu svobodomyslného ale

přijat neb]
I

(S t poéálku námitek

nebylo) protože nechtél podepnati

program svobodomytdný byla nej

prudíí Klektrinovala Biiém vAechny

strany kvapily e Rlřfkackou Ahjute
dovedli hí o ní uciniti Houd vlaHtní a

poMouditi cenké proudy tflji zde

Baxovo prohláSení a k nému odpoví

dající uvobodomyMlná odveta Dr

Bza mluvil: — "ToHavadní jednání

fmému učinilo na mne dojem trapný
Až doNud nebylo vykonáno ani toho

neimenřlho a ient iiž takřka ÍÍhU) že

návrhy podané p Manci nedonáhnou

moci zákona Příčinou toho jeat ne

dostatečný jednací řád jeni ani ten

tokráte nebude opraven Bude p

kraéováno ve Klaré komedii celý

unémovnl apparát pracoval opřt jed

nou marné A pátráme-- li po příéiné
tohoto žilontného etavu hledáme

dflvody pro5 toto království v ohle

du hmotném atále více klená je to

aejmeua odvřký centralinatní a ger
manisacnl nystém rakouských vlád

jež ode dávna e přiciňoaly aby

nížily význam tohoto království a

zničily jeho práva Zálupci národa

étckťho avobKlnou ollxu povolali

rod bibburkj na trftn tohoto krá

lovRtvf iiřiiavie ta krále tenkého

Fr linaoda I aviak ro4 bUburký

- " -

l i VI1 'fipf-Hi- p i

"

' fc ♦

iJ4

♦ vltr!--v : ♦ :

-
a A V yroonraa

jest neislavnějším novodobým českým
novelistou

kterýž látku ku svým pracím bére z pře-

bohatých dějin národa svého a upravuje ji
napínavě i působivě Přinášejíce jeho práci

v "Knihovně Americké

V cizích službách
podotýkáme že dostalo se nám výslov-

ného svolení p spisovatele k otištění práce
jeho a že dojista se čtenářům s ní zavdě-

číme

Vydavatelstvo

Předplatné na Knih Amer $100 ročně

Adresa: "Knihovna Americká"
Omaha Nebr
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