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Pumhlui dvtnorokiti) o angtkki
driaei jilvxifrklti v úieml bfčuan-ské- m

zpftsoboje jsk se zdá Anli-čanfi- m

větší nrsnáze sami do

znávají Vysvítá to a toho Jo nt-je-
n

branná m oc úterní toho ji ve zbra-

ni nýbrž že Uké dobrovolníci celé

osady kapské byli vyzváni aby byli

pohotově Sdělují tak smy Time"

ondýnské ovšem ale mluví jen o

'nespokojenosti" domorodcův Na- -

trsdlme li však alovo "nespokoje- -

nosi" slovem 'vzpouru' budttne

pravdě bližší

Nimecký projet) pro ttdtnl právo
ctské Lednový Sfšil 'PreusMiehe

abrbuahtr" v článku pojednávají
círa o stanovinku stran v&či novým
volbám líliomku uveřejňuje roz- -

bminý projev pro státní právo "Cen- -

tralistická úttava" pravi autor "po
nejvíce se neosvědčila ona ukázala

ae být neproveditelnou a neuspoko--
(cí Tato centralistická útara která

vynalezena byla předpokládajíc jen
stále vedení parlamentu u ně

rneckou většinou tvoří utále ještě
milovanou državu Nfrnce Jeli
noa nápravu vidí autor v přetvoření

ústavy ve smyslu iterativním Tím

odstraněny by byly vnitřoí boje v

Cecbách hospodářská práva národ &

byla by povznefiena a nepřirozená

převaha Uher zlomena Dovoiuje
dále ie anaha Němců ovládnouti v

Rakousko jest naprosio vyloučnna

jii proto poněvadž jednotlivě jicb

kmeny žijí v poměrech navzájem co

nejvíce ae r&znícícb ba mnohdy na--

vaájem protivných a možno tedy po

mýšlet! na bájení práv Němců jenom

při přímém oddělení oněch skupin
zemi jichž kultura počaU se vyvíjet
samostatné a to dříve ještě než

užším jicb přimknutím rakousko--
uberská monarchie ae utvořila A

nyní přicházeli "Preuwdsebe Jabr- -

biisber ku vlastníma jádru věci

Tomuto poznáni" konstatují 'ne
chtějí ae Němci podrobili oni ne-

chtějí politicky se vyrovnati a Čechy

na podkladě rovnosti a na půdo stát-

ního
i práva které obé národnosti

j stejné chrání nýbrž oni žádají rozdě-

lení království na německý a ceeký

aprávní obvod kteréžto rozdělení ne
může být administrativní cestou vy

Jň4f Uhh fcwsn Jiko Miř4f Ík4
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#k it4 t OSlho vltk lis )4 se

dosíťl nt půli úfiořové ústavy"
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k 'y u(tírll mír s křsnnskf m tím

to krttrnern africkým soHsedfcím na

ibii s Jit b osadou j ř bltíil ss k i4

alal břsnící Její Hu l nu mwnf

voj ruobsrnf I4nkých (geda íkýchj
derví4v Poč4tktni Iwlna přskro
čili pik dervíloví prý také hranici

oady i alské a obklíčivše Kaaalu

taly oboaienou pronikli až k A#or
datu Italové nenadálým jicb posto

pem veiic překvapeni shromáídujl
nt rychto brtnné síly své mezi Ke re

neta a Agordatem ao není dosud
isto zdaž dervili vpadli tsm jen

by v poměrné přece bohatších kra

'cli těch zjednali si zásob potravin l
píce zdaž zamýšlejí věsti konečně

útok Í uroti Asmaře a Massavě aby
a těchto kraj&v Italy obsazených na

dobro zmocnili a tak e vzhledem k

novému nastávafcíma bji svému a

anglo-egyptsk- oa správou v boka za-

bezpečili V případě posledním lze

čekali bitvu mezi dervišt a Italy y

dnech nejblilatcb Výsledek její
může býti pro Italy vzpomeneme-l- i
zkušeností které už a brannou mocí

svou v Africe učinili nemálo vážný

Oodaliětickd propayanda voj
ku htígkkém Vládní kruhy v Hel- -

gi kdež ovsem není provedena vše

obecná povinout braoná projevují
nemalé obavy v příčině atále se šířící

socialistické propagandy ve vojsku
kteráž v Belgii spojena jest těsné i

propagandou r publikánikou a agi
ttcí k odhánění království Vládní

listy brusebké tvrdí že v různých
kasárnách odhalena byla ixislence

lajných klubů socialistických jež prý

opatřeny byly poměrně bohatými

prostředky fiaačnimi V jednom

pluku ležícím ve velkém městě gar
nirionním zavedeno jeU prý již vyše
třovánl sů 17 vojáky a poddůstojníky
Členové těchto tajných klubů socia

listických zavazovali prý ae že se

budou ve vojítě bezvadně chovali

aby byli povyšováni a na místa důle

žitá povoláváni při čemž prý ale

byli odhodláni pro případ nepokojů
a při vyslání vojska proti stávkujícím

odepříti službu a ochromili tak čin

nosí vojska

ŠCattnd zemi Finský ženský roz- -

počet je neobyčejně příznivý V po
sle Jních leU-c- h důchody znavně pře

vyšují vydání tak ie zemská poklad
na má za léta 1892—1891 přebytek
50 mill finských marek Senát ná-

sledkem toho učiní semkéma sněmu

jeni tyto dni počne sasedaU návrh

na snížení dani Daně jsoa i Uk

malé neboť průměr přímé i nepřímé
dsně roční nepřevyšuje 11 fio marek

na hlavu Přímé daně r 1893 obná-

šely pouze 5703420 fio marek Bla-
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til 1 1tí řiffi4ř K tm4 Jmi

i( j l rf kriné a#ltU aa

nonk4 I4Í ř keiřfto'ftl
Utn uti k I střstih rťkntik

til'i li If svSj liiof jf lfrfca
Ifi v iImi rarnvi iMifsf nm
k l)f ímMJ jbo byty ahUmány

př"#ftím {řvnfltf dítka — di
ítlt rft f af'( mt dldie tri
m — tt ilnh Jho flťř4 ## prý

nhif {on mslanckolif kurá

jj 5'initi mM nsaihpaýra k l

tiiuajil dn mlavf set
fiv)i(b kraiíth o molaťm via-ttřtt- tí

v jb"l ěU t4taby ovlsm
m l m14 rafrma
Afifds blavná tlak Nlmsrko

]( t'mt itiini věcí dosti mt-jKik- -

jřiio ns'of ©b4 tyto mocno

ti jil dn Ufr e#aoi mocný tlit
roitat rarovy na tývín d jď-m- a

tickýib stykft Kiska a ostatními

vs!rocni a ]mnov4n( braMu
Miravlva m nistrsm iabra(iDÍck
táU litottí j't její dílemťiřťint vdovt pocr)4isj(cí i krá
lovckého řflu dánského lolí'a dr
plotnita jertl vs Francii jtstvalic
oblibi-- n ale úplná chladným oproti
Německo a také návilava brablte
Muravěva v !'ař(li — něco v diplo-

matických krjifth úplné neobvy
klébo-- jest její dílem Carama

patrně nczapoměla na porážko
kteroa připravilo Německo její
otčině a na oloupení Ilolltýnska a

Síťtttku Bismarkam a bude li mí ti

příležitost ťi pomoci Hoška splať
Německu čím s toto ba Dánska

probřeSilo —

Návštěva hraběte Maravěva v

Paříži byla sledována oeloa Evro

pou s napjetím a kaž dé hnutí ruské
ho ministra bylo atřeženo něroe

ckými ipebouoy Pravá příčina
bávStévy této oviem není máma
avlak přepokládá se že Muravěv

přijel do Paříže aby upevnil opět
přátelský aatek mezi Francií a

Ituokem který v posledním době

pačínal se nápadně roiklížovati
Hrabě Giilucbovski rakouský za

hraniční ministr a kancléř Něme
cka II 'heolohe snažili se již po
několika měsícfi aby car Mikuláš"

utvořil a nimi opět trojpolek jaký
kdysi raotnosti tyto tvořily a

otSem že Franúe nsla toto vyjed
návání a etikou nelibostí a v srdci

jejím zahníiďovala se telfiěra
proti Itisko Mraky tyto zdají ae

však návštěvou Muravěvovoa úplně
býti rozptýleny a spojenctví Ruska
I rancií jest dnes pevnějíí anad

nežli bylo kdykoli před tím —

Z diplomatické advořiloati muiel
se ovSem rtský ministr sUvěti i y

Berlíně kdež na jtho počest uspo
řádán byl banket kancléřem Ho
btn!ohem a v pondělí přijat byl ve
zvláštním slyšení od císaře Viléma

V Německa epor mezi prostým
občanstvem a otitulovanoo šlechtou
i dfistojnictvem ae atále přiostioj-- j

prněvadž lid pracuje a platí a při
spívá na slávu a moc říie krví Í

perěei a tyto dvě privilegované ka
st — šlechtici a důstojníci — poží
vsjí téměř veškeré ovoce této ná

maby lidu
Císař Vilém pohlíží viak pohr

dáním na stesky obecného lida

zúmyslně zdá ae jej uráželi datlí-

mi důkazy přízně pro své milce
Tímto příkladem i!ecbta povzbu-
zena zhlíží také zpupně na ten

obecný lid a jeden g její předních
linta dokonce píše takto: "Nase
šlechta jest zrozena k panování a

již tradice ji k torno určily!" Ale
žádné stromy nerostou do nebe t

řMátnf sn4n Sbřiy (14

bfll odhodlá řfí htMHm

lirou přvano hfsl k hrnu d l

při MU vi}fnf ndal
I'M miň'i!4 oIf í Mi iti j# ft

o dvaná--í rStnfcii ojřiv Mity
íVnáMrn htlfm irlmi j# fe
Mf arhvafovali yIli tr4 f('f ri-

ty řwípofttlilí Jjrb přijlf(hbf
mávali Jsme atnáv 4m f otřsbu

Jda4 kallé i rtirti íiřhUm#
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Jakyw vllina ssímu opravy tl ď
íel ehtn lei rl potřdk I j# I

k lontl ponll4
Jak Jsme jll mínel Mítít o !

hodláni jot popnfťté ve n# m

prohlásí'! jtdiaoi opravit ót ivy
I IJ o t4l byli t miel4 volb4

datováno ta přijatou af Jsítblr
11 ol řKt poást hiat an#b

Za tfm bfoírtn má # fřdtiíti
aa oko přepočítání hla pro řren
átUvní dodatek I ný jr
fádaý (Hitatafch Kal-l- v%im

tf mnobolí hlas4 fřft od i lánu

bylo Každý 'i bdfll iadp
lovlČnl vtiinu ví#h od

vzdanýc h a ž proto o#rť}t Ut

no ti kaM4mn proto ml tf (i
Jmbo iřejmo i# řepočítáváM
hlast bd pouhou zámlokou a !

poiltáet ba'i díil ap&sohem
Um aby se potfsbný p čet lita4
napočítal tf odvrdR byl nsbo

fit

Nebude to ovletn f ořrvé v dě-

jinách našeho etátu co stihnuto bu-d- a

k prostředku podobnéruu Bylo

lo t roce IS97 kdy podobné před-aatiat- o

bylo inova čítául laift
odevzdaných pro oprava úuvy
kterou! IbtVa zasedání sněmu pro-

dloužena ta 40 na ř0 dnu a služné

člena nnřmu ivýícDO i 1300 na

$500 denní Ve volbé pfdcb&if
J(c( iMd4o( ioÍcdb htanuvalí jme
0 opratu ůatatj v tom myila a

privfi Uk jako minule nebylo do-

cíleno tebdy nadpoloviírí vřtíioy
všech hlaaft odevdaných a tu 4b-n- ol

anim k tomoto prostředku aby
Jadoacného jrn ttle prodlooženl
lhfity iaed4nl i zvýšení plata

do-4hn-
ul

línedle tehdy odlučo-

vali jm a neschvalovali takovéto

niaílné jedninl mime za to kdy

by bývala tbdy před aoudy vzata

pochybnost z4konft jež přijaty
byly po uplynotí £tjřicti dnft sa
aed4nf jak dříve ústava předpi-

sovala ie byl by vrchní votid oznat
musil že mém dopustil se křivdy a

bezpráví jednaje úplně proti tnéni
1 duchu ústavy

Proto také tentokráte ncrauleme
achvalovati co vítíina populinická

vyvidl jako neschválili jame tehdy
jednání vřtiiny ne-

boť přesvědčením nažím jest že

jen přesným jednáním v duchu i

smyslu ústavy a zákonu spočívá
záruka trváni áitavntho zřízení

Kdykoliv přestupuje se tnřní neb
dacb ústavy a aákooa povzbuzuje
89 tím zároveň duch nezákcnoitosii
a bezúiUvnosti a rozsívá tím símě
kteréž nemůže néstí ovoce dobré-

ho

Jeatliže nemfižeme schvalovat!

násilnický úmysl většiny sněmu
oaiebo tím méně smířiti se muže

meacentarai a sp&soby jakými se

provádí tím méně mfižf me seli v a
lovati dopouttěaf se nespravedlno'
ati násilí ku dosažení cíle jakým
bylo ibaviní čtyř avtďných repu
blikánských pos'aica svých míst

poslaneckých beta vři příčiny a

bet práva To jest rcznévání seme
na ipatného které! nem&že nésti
ovoce dvbré

— Viecbnr neduhy blio msií zá
rodek svůj v nachlacen' Jedním t
nejlepáích prostředku neduhu těchto

jest dra Aoj? Koeniga Hamburské

prsní thé toto iiem v brdle odíraní
apAobf pokojný spánek

Pan A Procbáaka při j nul i ocho-
ty jednatelství naiich listu a Jest

oprávněn ná zastupovat! Krajané
nechť a důvěrou na něho ae obrátí

klyž cokoliv u nás k vyřízení mají

Vyd Pok Záp a Iloap

Do Llnwood Neb

Já nížepsaný oznamuji vlem kdo!
cbtf mi aiplatit na Pokrok Západ o
neb Hospodář a já v městě přítomen
nebyl bjr složili peníze v banka a p
EtjíI foldj který za mne každého
kvitovat bude V áctě

TOMÁŠ DUDA

jednatel Pok Záp a Hotp

I


