
Pokrok Západu
veno důvodní prnl lícní !# otia

111 Al-- á ÉIÍ fi LITERATURA

Jrdnou 1 btířlfníi h y lilito

NOVINKY 1 ČtCII

MlnUi

?Mnfc O é f itiiii m il
I I f fn řdl-ttlí- t

K' ' finli tvf Mt- -

J

irr nu viř lfUr( liifU(
tutoriMÍ Km iiUÍ unn Htuxrtt

pfoíMři ufJjf črhy Mntf-f-

řoíjl Jun lebky 1 v llíliíí proti
tomu protestují — ! w píni
ifiv# rsitní loKiití? — Kjpř
kapr!

4'Jř(f 1 fiT utvořil pro
l'rfriiibí(( Vydal hpslo "Svoji
k lvímu" pťxtři rlkujf koupA i
proď i mizí Ct thv vvmítil

r : ' '
(f Pardubic iinitk noviny

NUI Amw

Slhhh t jmak tvwtn
v tW nalVhiiv ilobř ím' líldné
oid4rní Vdbnf 11 h%tth ib--
litoMl proto pf ( ri-- t hrmu být
liu tt upoořnímc ni hv
by ktrn? vrlout í mladot kl Mra
na 11íní

J)rSty —

Laciný dmník bbovanř mla- -

Lločctliy aby jím v ř lilo kb ri- -

kálnfinu a íiitrrnar mn l nffim linu
tí potlri'' vyth4 ti -- - tni — A

o níjakím ukut7nřní jt tio nikde
slc-fli- ač internacionátové mají
vftj denník kbrikálové také a

oté strany práv znovu horlivou
í innost rozvíjejí -

Brožftra o utrpení irských nim- -

Sin v jazyku francouzském a dle—

naší přímluvy též anglickém Mia- -

doíechy slibovaná podnes — vy-

jiti má —

PANÍ MAREL

'a nviHlMi li nou iian se 7ensse do

„ mít 11 umu -

bjm bolům rrivtU j h
nytijíl pfHiiif ř řríkýřnipUní j

v 1I0IÍ dli4c řo#in'iivl r dlon -

i vířuliottiilid přrurfir
ořtititiří t4ri t„

j 11 přoto Cirtutii li tlitfMfi- -

iif nifivjíii ta y v %otn tfi v

KíHifii pífpalA f stílu A l"ltl
íiilf mu ffkli MIif Hi přávdu

_1 1 j é
1 mi 1 1 ir hfi

Vynikají I níno cký potUruc pro- -

radit } ly řunoí mUnt i n- -

UMČtí řídi vidIi kd)by ťfxtřitJtf v

prnkb Není jun v ní volno
)ftili y komandovali Nřtiuc proí
iř — (loíř-n- t tu 1 10 M'Ii A I

dnf pak vlí kultafk Skrabík
S lio n rrúv Wolf! VYřino'

tty mní Nčtncům volno loj
jun jiWna Iríuj" ml kdyby

jim mrřdo jako ním M jným lok -

t in ' Kl- - by lil tiv"í ob- -

truk(c?
Ohtruktnlii v vbULb? 01 tlí

proniiilnotti v parlamentu Jou
to Wolf Siboifjer Ibřiibe

a Heřnrr Vy?itfoviní ie
mkonřeno at- - — výřttedt k se tají a
také rozhodnutí doud nepronik
lo ač mnohé nřinccké líity už vi
dí Že klukifi a roparovaíi z ra
koukého parlamentu vyjdou ze

I II110 tioiire u u nas nv to

ntbjlo nic divného Zdvihnout
kámen v Praze to stojí 6 mésícň
žaláře hrozit rozpáráním břicha v
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Jlati! ohrad Halič ta vezdy
vládě věrná Halič obrací Kéž se
trvá! Při zahájení sněmu halič-

ského bratr bývalého rakouského

premiéra hrabě Stanislav Badeni
měl ve smyslu autonomního pro
gramu vřelý proslov Na tok ná
vrhu Jaworského usneseno podati
ráli sněmem adresu 1 A

soudobně tři nejpochybnější čle-

nové haličského klubu: Levictti

Madejski a Hutovski o nichž
Němci psali a jásali Že se trhají a
s nimi že se trhne většina Slovan-

ská — ti dnes se zjevně a veřejně
prohlašují pro autonomní většinu
Na zdar jí !

Snfm království Českého sejde se
dne 10 ledna v Praze Bude za

jímavý Němci buď do sněmu

jňjdou a to bude zejména proto
že vláda chce prostřednictvím jeho
předsedyknížetejiíího Lobkovice

zjednati "smír" — Anebo Němci

nepřijdou a pak Češi budou nalé- -

íati na podání autonomní adresy
na ostatní příslušné naléhavé

národnostní i hospodářské opravy
terým Němci se vždy brání V

tomto případě došlo by asi k od
ročení sněmu Neboť: Němci

Šlápnout na kuří oko se nesmí
Němci prý ale na sněni přijdou
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— Vídeň
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štandrecht
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Ale nemají co dělat Leda že sel
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jel náhodou v JonKí obraženy
nejsou Jednu přednost Zdrůb-kň- v

tlumač do sebe má a lo jest
ta Že v rozmluvách obraženy jsou
tu některé včcí jež slouží k po
učení v pomčrech na př Školství
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slovnosti se dotýče jsme mínění

[toho Že Jonášovo označení bylo
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Když jste sline nachlazeni

Potřebujete nejlrpSÍ lék jaký lze

tloitati a tim jest Cliamberlain'8

Cougu llemedy

Potřebujete lék který poskytne ne

jen rychlé álevy nýbrž vyléčí trvale
Potřebujete lék Jenž uleví plícím a

vyhazováni usnadní
Potřebujete lék který předchází

náchylnosti k zánětu plic

Potřebujete lék který jest příjem
nýra a bezpečným k užívání

CharnberlaiuVi Cotigh llemedy jest
Jediným lékem v užívání Jenž vyho

vuje vftern těmto požadavkům Lék
tento jest věhlasným pro evou léčí
vot zlého nachlazení po celých Spoj
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oceňovány a chváleuv Na nrodel u

všech lékárníků

Mr Elisha líerry v tomto místí
praví že nic neposkytlo mu nikdy tak
mnoho dobra rychlou úlevou od rev
mhunu Jako Cbaruberlain' Pain
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hotovo ve skute čnosti je v hké

nic Vír co kile pro-l)th- á

jsou kombinaci1 Faktum jc pou-

ze 2c (iautsc h hltcbí v jazykovém
nařízení otin zla a Že ten thet
zmírniti ostříháním výnosu zejmé-
na v tom smyslu Že by se rozdě

lily Cechy ve 3 obvody: česky
nčmecky smíkny a Že by v Če

ských se úřadovalo česky v ni
meckých německy a ve smíšených
jazyky obžma 1'saii isme už o

tom Ale to je roztržení Čech

Nevíme sic ale skutečné — to

jsou punktace! A k tčm Češi ne-svo- lí

aspoň dobrovolní-- nikdy A

Nčmci? Tim ani takové odříká-

ní nestačí Ti chtějí aby z jejich
70 pohraničních okresů byli vy-

hnáni všichni čeští soudcové a

úředníci a aby se okresy tyto upra-

vily jako předsíň rajchu bez ohle-

du na srníšeuost a nesrníSenost

Ntmeekd vttíina NČkteré listy
straší stále že prý skupina kleri-kálníc- h

Nčinců pod Ebenhofem a

Fuchsem přece zmoudří a že se

připojí k obstrukci a tím že pad-

ne včtŠina slovanská a nastane

majorita nimecká Aj aj! Jaký
moudrý počet ! Nu ale dejme
tomu že Němcům přece se podaří
stálým bombardováním odraziti
Ebenhofovce od majority auto-

nomní Jaká byla by pak majori-
ta nimecká? To by byla píkná
slátanina ! Vizme: Socialista

kapitalista bankéř fabrikant —

Čech (sociální demokrat) Němec
Ital — žid antisemita klerikál
liberál radikál —

ncjvětŠÍ gauner
Vídeňský dr Lueger a jeho "vši- -

vý" kluk Wolf ! ! ! Pozorujete po-

vahu této většiny? Sotva by se
sešla rozbila by se

Nynřjšt majorita maže býti tedy
bez obavy Ona může klidně

běh věcí a až dojde na
svolání říšské rady v březnu od-

poví na vše co se zatím stane A

může tím klidněji hleděti vstříc

budoucnosti Že stejně zle daří se
i druhé polovici říše

Rakousko-Uhfrsk- o je uhranuto to-

tiž V Cislajtanii se vše rozuteklo
a v Translajtanii se nic nedaří I

tam ani provisorium nejde ku pře-

du Jak jsme tušili obstrukce
maří jeho projednání Jen dva

dny jsou do nového roku a podnes
ňení provisorium hotovo Z toho

jsou obavy v rozhod kruzích Ne-Sťast- né

vyrovnání i Nejde to ne-

jde to Naposled se vše ještě
rozsype

ŘiískA raia dnes uzavřena Je

tedy po presidiu po předlohách

po všem A dá-l- i Pán Uflh a p
Gautsch s dopuštěním obstrukce
začneme tedy v březnu znova vše-

cko Půjde-l- i to To je to I

ie mime li také ženskou "motorku" řili flrlitolkii fiiktriki
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Informace francouzská a angli
cká o nejnovějších bouřích v Pra
ze sDrávné údaie o ieiich vzniku

průběhu a o jejich souzení — in
formace to které kdysi "Národní

Listy" tak pyšně jménem vedoucí

české strany oznamovaly podnes
w

nevyšly MladočeŠi propásli
tu vhodnou chvíli a náladu kde
mohli ukázati světu němčourskou

sprostotu v celé nahotě a tím sobě
získat sympathie —

MladočeŠi příliš libují si v reso--

lucích a papírových paradových „
"

usneseních Ale sliby jsou chyby
když skutek utek Uznáváme

mladoČcské hnutí jaxo dobré
uznáváme že probudilo náš ná- - o"

propásli ať neuteče vše I —
si

Senzační zatčeni — Nesmírné i

vzrušení vzbudila v pondělí ve
Vršovicích zpráva že starosta AI

Janda byv policejními strážníky
výslechu odvezen více se ne- -

vrátil a že nalézá se u zemského

Ja jest: Zatčení starosty Jandy
nastalo následkem podezření ze
zločinu krádeže a svádění ku krá-

dežím Starosta fanda má dva
kočí kteří každodenně odváželi

do skladiště nádraží zboŽf aneb v

ho odtud odváleli Nyní vyšlo- - t

Doerjl pohořel NáŠ poli cejnílrod uznáváme že nadšení jeho
ředitel pohořel Ve Vídni uprázd- - nás obrodilo ale nadšení potřebí
nilo se místo vrchního policejního prohloubení a hlavně skutků Nu-ředite- le

a on ho nedostal ač z že k činům junáci Mnohé jsme
1'rahydo Vídně je pravidelný stu- -

pinek Inu zkazil si to svojí
nešikovností Bohužel pak 2e

proto zůstane u nás Proč raději
nepovýšil?

liuridci chtíli přelollt némeekouYV

universitu s Prahy Za trest Ale
neudělali to Měli v Ústí schůzi trestního soudu ve vazbě vyšetřo-- a

rozmyslili se Dali totiž Praze vací Příčina zatčení starosty ve

ultimatium: "Buď Praho budeš Vršovicích různě sc vykládá Prav- -

prohláiena co město smíšené
anebo se stěn ujem !" No toť se
ví Praha ulekána ihned se prohlá-
sí česko-německo- u Jen že se
neví ode kdy — Nejlíp by buršá-c- i

udělali kdyby i se svými bum-ml- y

raděj vandrovali t


