
Pokrok Západu
jným řWnpiifii Jikmil" wi' Mi--

!
) V Sbku im4íioh Mm

j
V)!'l¥ KI j l politování ff Au-kI- i

n li bí b ko-ni- t pf il"ipitj
IWAVYJAIIRANIČNĚ

ttltgrtfktii

ZlnnW hafarrh

A fiá ksf i ' ffnť! iii hiflt it
d lni i

NOVINKY 1 ČECH

V Přa IJ Kj14

In litih ť ml prý priM luk tiiký
áj ni jako Spoj nů Státy 4 I Mn

tii) v tom aby uprav 11 byl pomr
furt trttfu stříbrnit t by tf-b-

tiho pouHvátW Mjittěno
by to poměru tiynjtth in vi-

dí prý vlád ri((ii ki přoptnot
4iiiýlh-ftr- iit Miíříliií koní n iv

ff pmřf Imdrt ab povilnion
lt jtkýkoliv jiný praktický pokyn

ntHuy Spojntýrti Stitfl

Vo# riMlio lU db- - tMní
právy r 4? ilm-U-

po24d4tÍ
ihI-volá-

dvou aiiit ri kýcb iiMHÍroitfů

i provincii-
- li ppo%ké a to n tom

fákhdě an prý pfítomno jijíth
nipokoji vyvolali prý Um míiJi- -

Arin rii ký vy hfn c na tuto lád o

porty odpověděl l? vylioví jí !

prv pak kdyl mu dftkay o pb
vratné řinosti' mUionáíft oněcti

podány budou

turttká vláda dovolila řeckým

uprchlíkům návrat do dfívějUth
j jitli domovů v Thcsalii a prň
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Shourka Ntonzaki i dvěma jinými
m-da- ko irikhaly a Almiry

Z Rtma onánu-n- v pátek že v

okresu anconkťm rccanalískčin
a rimíniském způsobeny nesmírné

Škody dlouhotrvajícími tb-št- i a po
vodněmi Železniční spojení bylo
na mnoho místech plcrušeno a

znaěně mostů odplaveno

Z Madridu oznamováno ve Čtvr

lek že vyslanci šjanelskému ve

Washingtonu nařízeno bylo uvč

domití státní odbor žc filibustýr- -

ské výpravy na hubu z území ame

rického považovány budou na dá
le Španělskem za porušení práv
mezinárodních a žc dle toho také

Španělsko vůči Spojeným Státům
chovati se bude

Do Madridu došla ve čtvrtek

zpráva dle kteréž ostrov Leyte
jeden ze skupiny filipínské by
dne 7 října cyklonem téměř úpl
ně spustošen a Že nejméně na 400
Životů lidských dravým živlem

utraceno Města Tagloban Her
nani Carrígara a Iiurgo jakož i

několik menších osad bylo prý

úplně s povrchu zemského smete
no a spousta cyklonem spůsobc-n- á

dovršena obrovskou vlnou
kteráž na pevninu zahnána —

Podobné spousty spúsobeny i na
ostrově Samar

[ifyanřlskou vládou doručena so

botu našemu vyslanci Woodford
ovi uřadní odpověď na oznámené

již námi "ultimatum" a táž jak
se oznamuje mnoho nového toho

neobsahuje Vláda španělská

prohlašuje v ní že otázku kubán-

skou urovnati dovede beze všeho

cizího zakročování a zárovcfi od-

mítá stanovití čas v kterémž mír

na ostrově tom zjednán býti musí

prohlašuje pouze že pokoj zjed
nán tam bude nechť si jest to již

pomocí zbraní a násilí či pomocí
ústupků domorodcům učiněných
Škoď jež válkou obchodu ameri

ckému spůsobovány jsou vláda

sice lituje prohlašuje zároveň Že

Škody ty mohly býti mnohem

menšími kdyby mezinárodních

práv hlavně se strany Sp Států

šetřeno bývalo

Z Iiombayt oznámeno v úterý
do Londýna že v provincii Pun- -

jabské vypukla opětně hlízová ná

kaza morová a že pokud známo

23 obětí si již vyžádala

Kožní nemoce
jako jnou Eczcmu (jisty druh li- -

šeje) pniaivka Iisej a svrab vy-

léčí ho trvale použitím
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1'aHlf onámeno v pondělí
h ropořtový výlior sněmovny c

iitru l hradili tho-- l k v ropočlu
státním pnvnulý iiloirníin zvlálU

ní daně na ťiozf nmké cenné pa
píry t ríitliž doud Un placena
nebyla a sice vynésti láž má 10

000000 íranků Mimo toho ulo
ží na bude zvláštní dafl kolková na

veškery cizoxvmské dl iihopííiyčímž
příjmy o dalších 76000000 Írán
kli zvýši ny prý budou

Z litr lina oznamováno v úterý
že baron maršál llieherstein ně

kdejší ministr zahraničných zále
žitostí vyhlédnut jest za velevy
slánce do Cařihradu a vyvozuje se
z toho že týž v nemilost císařskou

upadnul a tímto způsobem ode

dvora vzdálen býti má

Z Hcrllna oznamováno ve čtvr
tek že prý vláda chystá se k dat

Šímu rozmnožení a zdokonalen

armády a následkem toho že říšská

rada o přiměřené zvýšení rozpočtu
vojenského požádána bude — Za

pobytu svého ve Wiesbadenu roz

bodnul se prý císař dáti celou

řadu starších důstojníků do výslu
žby tak aby místo novým a mlad
ším silám učiněno bylo

V Ntmeeku spůsobena značná

nelibost vydáním brožury italské
ho senátora Chialiho v níž vláda

italská se vyzývá ze trojspolku po

vypršení stávající smlouvy vystou-pit- i

a spolek s Anglií uzavřití V

brožuře uváděno jest že něco po
dobného Itálie již r 1886 pomý
šlela a že posledně k obnovení

smlouvy přiměna byla jedině tím
že udržení míru evropského na

tom záviselo Spolek s Anglií by
měla dle brožury uzavříti Itálie
hlavně proto an veškery zájmy

její výhradně jen na pobřeží stře- -

domořském se soustřeďují a ná

pomocnou ji tam jedině Anglie

býti může

Nřmeckým kancléřem řlíským to-

tiž nástupcem llohenlohe-- a stane

prý se jisto jistě baron Buelow

kterýž z dosavadního úřadu své

ho velcvyslanectví v Kímě na mi

nistra zahraničních záležitostí v

minulých dnech povýšen byl
Jmenování toto jest prý pouze
přechodním a úřad kancléře na

stoupí prý jakmile předlohy ny
ní radě říšské předléhající proje

dnány budou

V Ntmeeku spůsobeno dle pon
dělních zpráv značné rozčilení ve

všech vrstvách národa ohlášením

žc carem ruským nepřijata ohláše

ná návštěva velkovévody a velko-vévodky-

badenské Urážka ta-

to považována jest za přímou prý
urážkou celého německého náro
da a to proto an velkovévodkyně
dcerou císaře Viléma I jest —

Vládou zakázáno všem časopisům

rozepisování se o záležitosti té

Vládou anglickou dána ve středu
úřadní odpověď vyslanci našemu

na pozvání učiněné zvláštní ko

misí v zájmu bimetallismu presi
dentem Mc Kinlcym jmenovanou
sice pozvání ono s díky odmít-

nuto V notě své uvádí vláda že

est jí přítomně úplně nemožno

mincovny indické anovu otevřití a
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ilopob ddlio přikročeno k projed-
návání nivrtiA německých poalan-c- n

na ímpiloviuf Čhn4 inínitř-Iv- a

prr přestoupení práv mini

tenkých vydáním xnArnc li naří-

zení jazykových a lu podán drcm
Heroldem návrh na položeni ná-

vrhu toho na alfil a nu i jiným
vyslovil s následovně: "V oka-mlík- u

tomto bojován je%t velký

historický boj v něm! veškerý liti

v Kakousku za stejná práva zápa-

sí a proti svrchovanosti Němců se

staví Překážky tu nezvítězí a

kdyby i zvítěziti měly tu lid če-

ský podobné vítězství přežije V

"zájmu Čechů a v zájmu svobody
a zákonitosti poslanci Češští impi-čová- ní

tyjnisterstva podporovati
nebudou" —- Debata o návrhu

protáhla se na plných 10 hodin
naft-- ž 1G1 proti 14! hlasu návrh
Herolda v přijat — Zasedání na

to hned odročeno

Vt vídeňské radé mfsské došlo
minulé soboty k bouřlivým výstu

pům a sice vyvolány tytéž návr-

hem rady Fochlera aby do služeb

městských žádní Ceši bráni nebyli
Návrhu tomu odporovala většina

anťsemitská kteráž požadovala

aby podobné usnešení vůči Židům

učiněno bylo a výsledkem bylo
že purkmistrem Luegerem návrh
k projednávání vůbec ani nepři

puštěn

Liberecká obchodní komora přijala
v sobotu jednohlasní resolucikte
rouž žádá se vláda o zahájení vy
jednávání s ostatními velmocemi

evropskými za účelem učinčn

společných kroků proti novému

celnímu zá kónu americkému

Z Magdeburgu oznamuje se že

z úřadních pramenů odhaduje se

letošní výroba řepového cukru v

jednotlivých zemích u porovnání s
rokem minulým následovnČ: V

Německu na 1790000 tun proti
2821000 tónám v Rakousku na

823000 tun proti 927000 tónám

a vc Francii na 751000 tun proti

703400 tónám

V rakouských delegacích pro
dlouženo ve čtvrtek na jeden rok

známé vyrovnání s Uhry kteréž

r 1867 na 10 let uzavřeno a roku

1877 jakož i r 1887 obnoveno

bylo

Ze Srbska oznámena v úterý kří

se ministerská a sice vyvolána táž

byla návratem odstouplého krále

Milána do Bělehradu Milán nc

vstoupil na půdu srbskou od roku

1889 a do Bělehradu vrátil se ny
ní vzdor protestu ministerstva v

průvodu syna svého nynějšího
krále Alexandra Kesignace nu

nisterstva Simičova byla králem

přijata a sestavení nového svěřeno

dosavadnímu vyslanci v Cařihradě

Gcogcrivičovi — Každé objevení
se Milanovo na srbském území

znamená novou ránu pro tuto ze-

mi jež jeho přičiněním nikterak

nemůže dojiti k míru a ustálení

poměrů Milan dokazuje svému

synu že provozuje velmi nebez-

pečnou politiku přátele se s Čer-

nou Horou Srbský národ ovšem

o tom jinak smýšlí a kdo v Srbsku

má pět smyslů pohromadě musí

viděti že Srbsko má nyní jediné-

ho zjevného nepřítele a to je Mi-

lan a Že mti ne nebezpečím ný-

brž zkázou hrozí jediná politika

ji to je ta které je Milan námezd- -
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puje lék tPii v leUáriiácli a uívají jej
illo návnbi mi láhvi ii-- ini letácích
uvtflťiičlio itéktfíí však iláviijí před
niiHt kiiirfHjHiiiiletici h Dr II artma-
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Požádejte svého lékárníka o 1'e-ru-n- a

kalendář na rok 1H08 Obdržíte jej
rdarma

Na tom do jisté míry usnesl se
také sjezd zemských důvěrníků

mladoČeské strany My bychom
arciť stanovisko Českého národa
vůči nynější vládě akcentovati

ostřeji sebevědoměji Máme za
to žc blízka je doba která zrovna
nás přesvědčí Že můžeme spolé-ha- ti

se jen na sebe a na nikoho

jiného a tu už dnes jc lépe uka-zova- ti

raději více sebevědomí než
méně

Ministři v oblalobl Celý osta-

tek tohoto týdne náleží návrhům
na obžalobu jednotlivých ministrů

Debaty o nich budou tři: O ná
vrhu na obžalobu za příčinou
událostí v Chebu o návrhu na
obžalobu za příčinou tajného vý-

nosu hr Uadena stran kontroly
nad schůzemi a o návrhu na obža
lobu všech členů kabinetu hr Ba- -

dena kteří podepsali jazykové vý

nosy To bude zas rumrejch!

Vyrovnáni
rak-uhersk- é skonči

přece provisoriem Na pevno to

nejde V uher sněmovně m-- p

bar Banííy předkládá zprávu kvó-

tové deputace předlohu o vyro-
vnávacím provisoriu a s tímto sou-

visící předlohu o prodloužení f-

inančního dohodnutí Uherska s

Chorvatskem na jeden rok

Odůvodňuje podání vyrovnací
ho provisoria tím že předlohy
tak rozsáhlé nebude lze již před 1

lednem 1898 vyřídili v příčině
obnovy vyrovnání dosaženo prý
úplného dohodnutí mimo stanove-

ní kvóty porady deputací kvóto

vých skončily opět bezvýsledně
bude prý na obou vládách nyní
aby vstoupily do vyjednávání i v

této příčině a potom sněmovnám

zprávy podaly
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umní - vdíni!

krth Onáiiiili jm
pohledně !MUlý kradl v politici'
rakoovké Krarti l n podnes ne-

pominul tladcni n pob-plil 4

baron Iíp4iilí svůj zráilný návrh

neodvolil Al proto přete-
- v níl

říSi pravdě nepodobností utarý
t4v trvá dál Jen na venek se

trhliny bílí lak baron Dipauli
na voličské schůzi v Linci zle

omlouval se Úmysl pana bar

Dipaula nebyl prý jiný tu ujatí
se iniciativy ke smíření obou ná
ro InciHtí v Čecliácti a untanoven

zánady na jejíž základě by sedalo
provésti

Přijímáme toyálně na vědom

slova bar Dipmila Mýlil by se

ale kdyby domníval se že tím
věc jo vyřízena 7 celé řeči jeho
hlavně ale z hlasů jemu a jeho
straně blízkých je patrno Že jest
úmyslem bar Dipaula vyhradili si

v pravici jakési zvláštní postavení
v otázkách jazykových jakousi
volnost v jednání jež týká se zá-

jmů národních jinými slovy: že

chce si sice dáti líbiti aby ostatn

strany podporovaly vše co pod
nikne on ve vlastním zájmu svém
i své stranyleč v otázkách národ
nich aby on měl volnost vypřá
hnouti a jiti po případě třeba ruku
v ruce s panem Sclioenererem Za
takovouto allianci by se zástupco
vé lidu českého ovšem pěkně po
děkovali

Spor — o něčem jiném nemůže
se tu mluviti — musí býti vyřízen
tam kam patři a sice v parla
mentní komisi pravice Tam buď
se pan baron Dipauti podrobí
ustanovením a řádům jež platí
pro všecky součásti pravice bez

podmínky nebo ať jde vlastní

svojí cestou

Řtíská rada ftíšští poslanci
sjeli se zas ve Vídni parlament
jenž znuva byl zahájen počal svou

práci
Práci? Posměšně zní to slovo!

Ne proto sešla se říšská rada ne

proto aby pracovala aby starala
se o blaho lidu o poiroc vrstvám

utlačeným a poníženým o pojiště
ní rovného práva národům a o lid

skost pro dělníky sešla se jen

proto aby nás poučila že skan

dály a kravaly možno tropiti ne

jen v kořalnách nýbrž také ve —

vídeňském parlamentě

Kořalna sprostá kořalna z něho
se stala A zajímavo je žc Něm-

ci kteří parlament tento proti
nám zřídili sami jej tak nyní de

gradovali My Čechové nikdy nic

dobrého z Vídně jsme neočekáva-
li nám tedy dnešní stav vídeňské-

ho parlamentu slzy nevynucuje
Naopak hlasitěji "než kdykoliv

jindy dnes k lidu českému volá
me: Nic od Vídně od vídeňského

parlamentu neočekávej! Centra
lismus byl a je pro nás neštěstím
dokud v Praze na svém sněmu o

svých záležitostech sami nebude
me rozhodovati nelze chovati v

budoucnost nejmenší ale nejmen- -

ší naděje

Nestojíme o vídeňský parlament
a Dadenimu nevěříme žc by chtěl

provésti náš český program my
mu nemáme příčiny věřiti také a

proto nechceme aby česká politi-
ka přizpůsobila se hr Badenimu

nýbrž aby spojené proticentrali-stick- é

síly nynější vládu přinutily
pracovali v duchu našeho progra
mu


