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Prodávají dobré americké telecí střevíce po třináctí šilin-

kách — třech dolarech V Paříži ptodávají tentýž druh stře-

víců za čtyry dolary a půl V Omaze se prodávají až po

čtyřech dolarech avšak můžete je koupití po dvou dolarech a

půl Kde? Zde Ano za dva padesát prodáme vám tyto

pČkné střevíce ručíce za ně a jsouce volni napraviti jakoukoliv

chybu až uznáte že jste obdrželi plnou hodnotu za vaše pení-

ze a budete pohotové koupiti nový pár Nemůžeme více uči-ni- ti

i kdybychom za ně obdržel: tři dolary aneb tři a půl
aneb čtyry NIKDO nemůže pro střevíce učiniti více ať za
ně platíte cenu jakoukoliv Střevíce jež nyní prodáváme za

dra padesát — nový druh — jsou právě tak dopré za tři dola-

ry jako jsou dobré za dva a půl — my však máme náš vlastní

spůsob prodávání obuvi

roh Faru am a 15 ulice Omaha

1 (i a Iouirla ul Omuha Web
ZIMNÍ OBDOBÍ xauoíne 1 láH Nová tfldr ve mech odborech vláAtni pozornost

věnuje e vedeni knih téítnopUu psaní na atrojt telegrafováni krasoplsu a kresleni pérem
STRAVA ZA PRÁCI Htudujici mohou obdriotl strava sa pricl tH hodin don ní
KATAIíO — Mil elegantu! nový katalog ae vzork kraaoplau taite ae sdarma na

kaldou adreau

Nejvítii a nejlépe KaMienf távod svého druhu západně od Chlciura Pro atudujici kter
fkoní ky a dobrým proHpěchem aloii zaopatřeny budou mix ta Doplíte na:
T3bdk4mi ftohr tooutrti Hrom Omaha Neb i

Čechy a drzé se naparování zde
Ale—zde zůstanou zdi hradu hlu-

chý Odpověď pak bude dána

Čechy hned A proto vše hledí

napjatě k rozvoji sněmovní akce

My též
Ve Vídni jsou Némci nesmiřitelní

Na sněmě dolnorakouském učinil

poslanec Kolisko návrh který byl
přijat aby na všech školách obec-

ných a měšťanských dolnorakou-skýc- h

prohlášena byla němčina za

jediný jazyk vyučovací Návrh

směřuje jsroti škole Komenského
ve Vídni Poněvadž návrh ten je

naprosto nesrovnatelný se státními

zákony čeká se napjetím bude-l- i
míti vláda bar Gautsche odva-

hu předložití jej k sankci

rikné nadilenl kyne nám do
budoucnosti při zavedení nových
daní Tak má býti zvýšená daň
z cukru ze 33000000 zl na 57
mil zl to jest o celých 727 pro-

cent a království české celé platiti
bude z obnosu toho 53000000 zl

samotné Čechy 27341000 zl čili
království České čítající 8724000
obyvatel bude platiti o 6000000
zl více daně cukerní než celé Ně-

mecko čítající 40 milionů obyvate-
lů platí! Daň z piva která opětně
Čechy nejvíce postihne má býti
zvýšena o 50 procent Posud

platilo se z hektolitru piva 1 zl

67 a půl kr příště platiti se má
2 zl 50 kr a jedině království bude

na dani té platiti 22050000
Daň z lihu zvýšena bude 043 proc
t j ze 33 mil zl na 47 mil zl
a království České bude platiti
daně této 18230000 zl Bude

tedy míti království české bez

Moravy a Slezska zvýšeny daně o

23043000 zlatých kvótou při-

chází o 11840000 zl celuf a ob-

chodní jednotou nejméně o 40 mil

zlatých takže úhrnem budeme

ztráceti každého roku nejméně
74883000!
Z historie stannéhopráva v Praze

a v Čechách Ačkoliv císař vy-

slovil nejmilostivčjší spokojenost
mužstva vojenské posádky která

povolána byla k potlačení demon-

strací přece jak se proslýchá
mají býti v Praze posádkou ležící

české pluky v nejbliŽším čase vy-

střídány čistě německými

Jak lehko mohl člověk zcela po-

kojný býti při pražských bouřích
zatčen o tom svědčí výpovědi

hejtmana Krema zanesené v soud-

ním protokole Hejtman Krera

vypověděl takto: "Vyčisťovali
jsme Karlovu ulici na Král Vino-

hradech Mužstvo šlo celou šíří

ulice Slušně oděné jsme pro-

pouštěli zatýkaliljsme jen ošumě-

le oděné Zatkli jsme jich 23"
Z těch 23 se špatným kabátem
měli "špatné svědomí" jen tři

Ostatní musili z komisařství pustit
Kabát tedy hraje pořád velkou

úlohu v Životě

Illustrace k tiskové svobodě

naší Vídeňský úřední list uve-

řejňuje 29 konfiskačních nálezů
Z těch týká se jenom — 27 českých
listů!

Zas už? V Praze pojednou zas

policie nalézá podezřelé často
' ohořelé " kdoutnáky" a zápalky

dynamitovým patronám" atd

Tyto komedie známy už z doby

výminečnčho slávu a rozumíme

jim velice dobře Víme proč se

to děje Mohli bychom hned vin-nik- y

jmenovati V českých řa-

dách nejsou nejsou vůbec v řadách

slušných lidi Ale co na tom:

důvod jest tu aby stanné právo

nebylo zrušeno a vojáci aby zů-

stali na pražským ulicích

Zářící kultura pražských kasiňá-k-ů

vynalezla nový způsob pohřeb-
ních průvodů který poprvé ve

všeobecnou známost uvedla při
nedělním pohřbu svého velikého

mecenáše Augusta Hanckeho
Mezi "truchlící pozůstalé" narov-

nala totiž a seřadila silný počet
strážníků kteří za pohyblivým

Špalírem který kráčel v osobách

"funebráků" kolem pohřebního
vozu tvořili další pohyblivý špalír
kolem úctyhodných a nejvýše

které dosud trvá a nímž vstu-

puje český lid do jubilejního roku

Divné myšlenky to budí v českém
člověku!

Před snfmtm království feského

Divné ouvertury má také nové
zasedání Vše k němu pohlíží
zvědavě všude se o něm hádá a

rokuje Nejprve Němci hrozili
že nepůjdou do Prahy ž se bojí
Potom se utišili a do Prahy při-

jdou Ale hroz se český národe

přijde s nimi — Wolf! A ten prý
to zde rozseká jako ve Vídni Nu

my jsme svůj soud o tom uŽ na-

psali Němcům ve Vídni narostl
hřebínek to je pravda — ale v

Praze jim spadne to jest druhá

pravda A začne-l- i uličník Wolí
a la Vídeň dostane patřičnou vý-

platu ihned Němci to pociťují
vláda též a proto natahují se stru-

ny a ladí v kouzelný tón smířlivé

nálady
Ministerská rada začala první

Aby Němce naštemovala radí se
o změně jazykových výnosů To

jsme už psali Aby Čechy na-mlad-

rokuje o zrušení stanného

práva propustila z úřadu žida

Halbana tchána Adlerova a řidi-tel- e

sněmovní vídeňské kanceláře

který obstarával záležitosti ob-struk- ce

slezské vládě oznámila
že převezme matiční gymnasium
v Opavě do státní správy a české

poslance láká do besídky k novým
konferencím Alcvari! Pozdě
Nové konference předáků obou

českých stran s vládou ve Vídni

přišly zas do mody Nejprv za-

voláni čtyři Němci Tentokrát

přišli! Jednalo se o sněmovním

jednání v Praze Hovory byly
nezávazné a—bezvýsledné Němci

chtějí ne osekání ale zrušení jazy-

kových výnosů vůbec a svou nad-

vládu

Po Němcích nyní zavoláni jsou
češi: Dr Herold Kaizl Kramář

Engel a Pacák Těm národem

dána parola: "Napřed chtějte
jistotu komu chce vláda sloužit
zda furoru a drzosti panovačné
Němců anebo rovnoprávným ná-

zorům čcskoslovanským Zde
musí být předem jasno dle od-

povědi teprve se zařídí naše kroky!"
Veškeré jiné smlouvání jest pro
Čechy už nedůstojné a — hnusné
K čemu ta schovávačka Napřed
nás sevrou okovy a pak nás lákají
ke konferencím? A to ke konfe-

rencím abychom na německé

dupnutí dali ze své kapsy německé

menšině kus drobtu spravedlnosti
kterého jsme se nedávno domohli
a abychom se podřídili většina
menšině? Nikoli! Sleví-l- i poslanci
národ nesleví to jest dnes jisté
Proto mamo všechno konferování
"Ukažte skutky pravdu a právo"
voláme znovu a znovu a bez kon-

ferencí půjde vše dobře Neuká-žete-- li

dobijíte co už beztoho se

rozsypává Dobijíte svou ústavu!
České meníiny jsou prý zárukou

za Wolfa Tak volají Němci ve

strachu o bezpečnost tohoto nové-

ho svatého v Praze Ejhle jaký
to strach po tolika rámusech a

řvaní ve Vídni Nu upokojte se

ale Michlové Čechové zákeřnicky
nožem nepřepadávají Ale jak
praveno začne-l- i Wolf svou wol-fiad- u

v Praze na hubu dostane
Pořádek prvního zasedáni snřmu

král Českého jest jako vždy před
bouří pranevinný Jako pokra-
čování sněmovního období z loň-

ska obsahuje druhé čtení různých
petic a návrhů Že na tom po-

řádku ale neostane a že vyskytnon
se hned v počátcích sněmovního
rokování zajímavé episody to jest
jisto Budeme pilně sněmovnu

navŠtčvovati a jednání její sledo-va- ti

a neopomeneme vždy v pravý
čas o všem vás zpraviti Že Němci

mají z Prahy strachu dost jest
faktum Byli dvakrát ve Vídni u

Gautsche a proto tento volal kon-

ference a—chlácholí konejší Že
ale Němčí mají víc drzosti než
strachu o tom přesvědčíte se z

jejich počínání Předpovídáme:
uslyšíte drzé svalování viny na

Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorský
heistarii tásnieke památky české vyšlé nákladem Pokroku Západu

K nim pFipojen jest fotolitoprafický unfmek Čtyř stran púvodnfch rukopisů
a provází je vyvčtlivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a důkladná

přednáška o jich kulturním významu kterou měl dne 25 května '90 v KÍnl

Těl Jed Sokol v Chicagu p J A Oliverius Rukopisy zahrnují následující

tpevy hrdinské milostné a zlomky :

Rukopis Králodvorský:
táboj a Slavoj (v původním znění staročeském) —Ctimír a Vlaslav— Jaro-

mír a Boleslav —BeneS Heřmanov— Jaroslav —LiduSe a Lubo-- ZbihoH—

Jelen—Kytice— OpuStěná— Kůže— Žchulice— Skřivánek— Jahody

Rukopis Zelenohorský:
Báseíl "LibuSin soud" a zlomek básně "SnÉm''

Cena pouze 25c Adresujte: Pokrok Západu Omaha Neb

V Praze 6 ledna 1898
Na prahu jubilejního roku Fred xaNedánlm

anlmu král tenkého! Ministerská rada
Nová konference ('eaká nxuilny záruk za
Wolfa Prvni tanedáni Ve Vídni Jwiu

Pěkná nadilenl Obrátky k rtl

atannáno práva v Praxe a v okuli
Dvojí itráta ámrtlm Velký ípadek okresní
boapodáraká sáloloy os Mělníce Pohoda

Na prahu jubilejního roku Sto-

jíme na prahu nového roku který
dosud před námi zastírá to co při-

nese Za tg máme jasný výklad
nazpět do roku minulého který
byl pro český lid jedním z nejpo-hnutlivější- ch

episod jeho nových
dějin Znamenati sluší na prvém
místě důležitý mezník: Volby na
základě rozšířeného práva hlaso-

vacího Tu zajímá výsledek voleb
v V Kurii jeŽ určena byla pro
politické vyděděnce Jí mělo být
umožněno aby se dostalo ku
slovu také dělnictvo a zasáhlo do

veřejného života Ti však kteří

vyšli z těchto voleb obdařeni dů-

věrou voličstva ukázali že jí ne-

jsou hodni Postavili se ač hlá-

sají národní rovnoprávnost na
stanovisko nejzuřivějších našich

nepřátel a bude věčnou hanbou
zaznamenáno v dějinách ono řádě-

ní jehož se dopustili proti právům
českého národa Vlastní Činnost

pro kterou do parlamentu byli vy-

sláni zůstala netknutou Pro
dělnictvo nedobyl iničeho— neměli
čas pro štvanice proti českému
lidu

Důsledek tohoto hanebného

zpronevěření ukázal se brzy—orga-nisa-
cí

národně smýšlejícího dčl-nict- va

Každý kdo není raněn

slepotou vidí vítězný postup
těchto šiků Těšíme se z toho a

Čerpáme posilu k další práci ve

prospěch celé věci národní

Politika Česká řekněme upří-
mně nevzbuzovala u nás nadšení
Tak jak ve Vídni jednali zástupci
českého lidu my úplně schvalova-

li nemůžeme Ta přílišná odda-

nost pomíjejícím vládám a jejich
lidem není zbraní kterou se dobý-
vají cíle tak veliké jako jsou naše
Události dávají nám za pravdu a

myslíme že není daleká budouc-

nost ve které uvidíme Českou de-

legaci tam kde ji chceme míti:
na stanovisku krajního odporu
proti Vídni Nezdar dosavadní

politiky české má svou dobrou
stránku Ukázal že nemůžeme
nic čekati z Vídně proti nám za-

ujaté a nepřátelské a že tudíž
není pro nás místa mezi vládními
stranami Pokud se týče důleži-

tějších zjevů politických stran za-

znamenáváme s potěšením značně

silný proud antisemitismu který
zejména po volbách v V kurii
které ukázaly nám naše Židy v

nedbalkách silně v českém lidu
zavířil Jen že — a tu jsme u

staré bolesti — ten antisemitismus
není dosti důkladným a vytrvalým
Mluvíme proti Židům ale kupuje-
me u nich dále náš obchod jest
posud v jejich podruží

Jinak byl uplynulý rok rokem
mučednictví pro české menšiny ve

smíšených krajích Nebudeme se
o nich Sířit — vzkypěla by nám
krev Každé české srdce však
nese na svém dně dojem který
máme i my Jedno jest jisto Že

všechny ty beztrestně páchané
bestiálnosti německé zůstanou
unikem v dějinách Nejsilnější
episodou letošní byl pád minister-

stva hr Dadeniho a jeho ozvěna
v Čechách Celé zasedání letošní
říšské rady bylo jediným řetězem

skandálů jimiž snížen byl vídeň-

ský parlament na úroveň poslední
Švábské hospody Konečně podal
Badeni nevěda kudy kam—Žádost
za propuštěnou V Čechách ze-

jména v Praze vypukly ohromné
bouře Nebyly pro Dadena zde

jednalo se o princip má-l- i být
něnieckému teroru ve všem po
vůli Výsledek bouří byl prohlá-
šení stanného práva nad Prahou

Předplácejte na

Jed in česk rolsicky časopis ve Spojených Státech

Předplatné : - - Ročně $100 Do Čech $150
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"Hospodáře"

— za pultem a v jídelně mnoho

kapslí — od vinných láhví Nej-

silnější ale velmi bystrý jest však

vtip jenž vyklouzl nějakému Pe-

píkovi když se poprvé díval na

výhláškuo "standrechtu": Povídal

prý: "Jakej Mandlík? Co teď s

ním když UŽ je—po prádle"

Dvojí ztráta úmrtím V Praze

zemřely dvě divadlu oddané duše:

Majitel operní školy a bývalý

operní pěvec Pivoda a proslavená
herečka Marie Bittnerová Po-

slední odešla pro neshody a intriky
od Národního divadla a žila po-slé-

z

se svým chotěm hercem 9

spisovatelem Jiřím Bittneremv
soukromí — Věčná obou škoda

Pivoda byl jako řiditel operní
školy a odborný spisovatel velice

oblíben — Maruška Bittnerová

krásný zjev s nevšední hereckou

pontinou je podnes—nenahraditel-

ná! Buď oběma čestná paměť r

Velké tpronevéřenl stalo se v

okres hospodář záložně v Mělní-

ce Schodek je více než 20 let

hromaděný obnáší skoro 1 milion

zlatých Zavinil jej účetní Vin-kl- er

který je uvězněn Záložna
nemohouc vzdor pomoci země a

okresu i řiditelstva pomoci si z

passiv ohlásila konkurs Co

rolnictva bude zas ochuzeno — i

statky na buben přijdou!

Mámepotiml V úterý 4 led-

na ukazoval teploměr 0 tepla —

včera už 9 stupňů tepla — a dne

prší a ploveme v blátě — To jest
leden! Pozdrav! —tný

opatrných hlav pražské obce ně-

mecké Nevíme zda tito zapla-
cení truchlící pozůstalí chrániti
měli buď pražské kasiňáky anebo
onu obrovskou do očí bijící stuhu

velkoněmeckých barev kterouž
"šéf funebráků" v čele pohřebního
průvodu nesl Byla to do oprav-d- y

smutná provokace čímž vyho-

věli zajisté dědicové poslední vůli

zesnulého jenž vyžádal si pohřeb
prostý beze vší okázalosti

Pražský humor pod stanným
právem neutuchl což zajisté dů-

kazem jest že mnozí Pražané si

toto hrozné opatření moc k srdci

neberou Různé "dobré kopy"
snesly již slušnou sbírku podaře-

ných vtipů Zejména pak před-

háněli se pražští vtipkáři ve vyna-

lézání sensačních zpráv Najednou
roznesla se městem zvěsť že se

kdesi v hospodě dva známí čeští
doktoři táhali o žida — ale jen v

tarokách Rumlů bylo moc mezi

nimi jeden zlatník a druhý prým-ká- ř

v Havířské ulici — Hůře bylo
na polích u Strašnic kde se to
sekalo až jiskry lítaly—o letošních
žních Také v Libni se to maza-

lo ba i v židovském městě byla
ukrutná mazanice — jak bylo to
bláto onehdy Na Žižkově viděli

dra Zelenku rabovat — krále ve

cviku a na Vinohradech dr He-

rold zabil židovi kluka — žalud-ský- m

esem Zvláštní smělost

projevil uzenář Čermák ve Vodič-

kově ulici nařezav dvěma důstoj-

níkům— šunky V kanceláři

rošty dra Poďlipného našli prach
a


