
Pokrok Západu
nám přijdou a vyhlařovati budou čeští poslanci mají s vládou smlou
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nepromlčcl divíme sc Že policie
vídeňská tohoto zatykače nedbá

Vojenská cvičeni a manévry v r
iHqH Dle vojenského rozpočtu
na rok 1898 bude povoláno k

cvičením ve zbrani

140000 záložníků pěchoty k ma-

névrům pak 68400 pěšáků 8400
jezdců 9400 polních a 5600 pev-

nostních dělostřelců 5700 pioný-
rů 2300 Železničních pionýrů
6000 vozotajců kteří jen k mané-

vrové koncentraci povoláni budou

Celkem 105000 mužů proti roku
minulému povoláno o 7 070 pěšá-

ků více na cvičení Záložních dů
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středních Školách (na ty on je ra-

pte) to víme jistě ale — že se
říšská rada sejde v březnu ku prá-

cí — nu tomu krátce docela — ale
docela nevěříme A uhlídáme
kdo má pravdu

V Vrate trvají třenice dál Není
divu Nálada ze sněmu přenáší
se ven Všude plno elektřiny
jako před bouří A ke všemu ti

drzí cizáci němečtí dráždí
V neděli 16 ledna vzpomněli si

buršácí na bumml Víte co je to?

To se sejde ta buršácká chasa
v plném vichstt v cereviskách
v kanónech (kroj buršácký) a s

velkončmeckými stuhami na prsou
s klacky v rukou a s revolverem
v kapse táhnou prostřed ulicmi
do kasina německého Pokřikují
při tom na kolemjdoucí smějí se

jim kdo se jim nevyhne toho

zmlátí Já řku rodáci co vy

byste těmhle ochechulím za to
v Americe udělali? — Tentokrát
ale měl pan policejní ředitel rozum

a bumml zakázal Leč co plátno
někteří buršáci přece provokovati
Dobří trpěliví Pražané mlčeli
Ale když kluk sotva osmnáctiletý
šel drze ve vichsu po Příkopě a

s revolverem v ruce urážel kolem-

jdoucí — shozena mu cereviska
A hle klouče chtělo vystřeliti
Nu dostal za to díl Policajti ale
nesebrali uličníka toho po legiti-
mování pustili ale zatkli dva děl-

níky kteří Jarebovi snad něco

strčili

Na to v pondělí jiný př'"pad
Večer zas burš ve vichsu prome-
noval po Příkopě urážel kde toho

a když měl za to dostat výprask
utekl do domu tam se skryl a če-

kal až lid rozhévaný se rozejde
Ale lid čekal také Tu dostavila
se stráž a buršák dal se jív ochra-

nu "Ujměle se mne" volal

"nejsem jist životem" "Ale proč
to děláte a provokujete?" namítli

mu policajti "Co? Vy takhle
to udám!" bouřil burš — To měli

strážníci odměnou že chlapa chrá

zásluhy toho neb onoho a ffkati
budou když se bude mluviti o vol

néra rozvoji našeho Školství íe
jest to zásluhou Jeho Veličenstva
že náš rozvoj národohospodářský
byl možný jen za blahoslaveného

působeni Jeho Veličenstva — my
ty plazy a Šplhavce jednoduše od

mítneme poněvadž víme že kam

jsme dospřli že jsme dospíli jen
vlastní silou !

ťo řeči Baxovč byla schůze
skončena

Vycházející poslance ze snčmov

ny překvapila — Praha v obležen

vojska a policajty li byli v po
hotovosti
Snad čekali

Jaké vtttřenl má snřmovnat Po

zprávě věcné vraťme se k stránce
formální která jistě zajímá stejně
silně jako předešlár
Jak vypadá sněmovna ?

Inu: sedí tam 242 poslanci Z

těch je 70 velkostatkářů 95 Če

cno a 09 isemcn (Ustatnt jsou
virilisté) lak se ve sněmovně
mluví toť zřejmo Nemyslete
ale Že Němci jsou tu jak beránci

Roztahují se dost ale — Češi to

ignorují Šlechta k vůli Němcům

často spustí nčnycky Tak včera

17 byl ve sněmu král Českého —

německy den — Šlechta maršá

lek i místodržiteli řezali samospa
sitelnou o všecko pryč Němci

šlechtě a ne bez pravdy říkají

proč držíte s Čechy vždyť ani če

sky neumíte 1 A bohužel pravda
Až na 4 neb 5 kavalírů kteří mlu
ví česky dobře ti ostatní to drmo
lí až běda A pan místodržitel

když spustí česky tak to zní jako
když jede rozvrzaný trakař A

ještě nám ho — závidí
Čeští poslanci ovšem si němčinu

líbit nedají Někteří jsou v tom
až nervosní jako Březnovský Va

šatý RaŠín a Baxa

Wolf ve sněmovně je Čechy

úplně ignorován Nikdo si ho s

Čechů i z velkostatkářů ani ne
všimne: když mluví smějí se mu

Češi do očí nebo se k němu obrá
tí zády A to německého "svaté
ho" a "vůdce" koupeného za 10

tisíc zlatých hrozně dopaluje
Kdyby ho češi vyhodili ven —

udělal by ze sebe mučedníka i

Němci by naň znovu sbírali — že

se mu smějí to ho k šílenství hně
vá a Němci se za to — stydí
Sněmovna je stále kompletní

Neschází nikde slovo ' Do žurna-

listické lože chodí nyní rejpřed-něi- ší

čeští politikové Galerie

den co den jsou nabity i v kuloi

rech živo A což před sněmov

nou 1 Tisíce tu hlav Poslanci
s těží projdou Našinci jsou vře

le pozdravováni Němci zamrače

ně ale Wolf i zde má privilej:

smějí se inu i zde Jak pak ne

Figurka malá vlasatá kulhavá se

širokými kalhotami s nevyspalý
ma očima ukazujícíma vždy not-

nou porci včera požitého alkoholu
— toť přece jako figura vůdce

kulturního národa německého pra
směšná "Vlk ale který to pije!"

říkají o něm bodří Podskaláci A

pak ten průvod jeho 1 Policajt
napřed policajt vzadu kolem pár
tajných a buršáků To je něco

pro legraci Pražanům Pak si na

ně nemá Wolf stěžovat — Ve

sněmovně jc stále živo Ale tak

přece ne jako ve Vídni Neboť:

restaurace tu ic ale Češi v ní

mnoho nevypijí Němci pak kte-

rým restaurace dává sílu a "nad-

šení" se zde trochu ostýchají a pak
tu schází restaurační rek Schoene-re- r

který dovede za jedno sezení

20 i 30 lahví spořádat a při tom

má cnost že dává zavdávat a za

jiné platí Proto německá

obstrukce na sněmu království
Českého vadne

Psali jsme tedy dobře: Praha
není Vídeň ! A strach dělá i při
holubičí české nátuře přece jen
mnoho —

Tajná ujedná nt Čechy t vládou

Den co den dočítáme se v českých
tahraničních listech zpráv že

vu tajnou a proto že jsou zdrželi
ví na sněmu atd Napověděl
jsme již proč poslanci naši ne-bou- ří

Dělat rámus vyhazovat
lidi ven to není umění Cešt

poslanci pak a to z pramene nej

spolehlivějšího čerpáme chtějí při
všem sebezapření aniž by však si

dali urážky líbit ukázati kdo že

jsou ti rušitelé míru a proti komu
musí se vláda a císař obrátiti Je

jich zdánlivý klid je politikou
íNěmci clilějl ze sněmu ven jsou
tu v koncích zabředli do slepé u

liČky a nevědí kudy kam Přiznat
se k tomu nechtějí a jak ven ne
vědí-- - Mají jim Češi k tomu do

pomoci a udělat z nich 'trpitele?
VŠak oni vylítnou záhy ven sami

jenže nc co trpící ale co nesná
šelivci s nimiž smíru není Co

pak se týče nějakých smluv

Gautschemo těch se dnes českým
poslancům ani nezdá I3yly kon

ference—o těch národ věděl Na

těch jednáno o ústupcích v jaz
nařízeních Psali jsme o tom

Poslanci ía splněnění jistých pod
mínek hlavně za bezpečnost če

ských menšin těch mučedníků
I II !
nouian se svolením národa k

svolit Ale známo že

konference se rozbily Od těch

dob mají čeští poslanci volnou
ruku A není doba daleká že za-

hájí of Čt řádnou opposici neboť

tahati za nos se nedají a toho věč
ného koketování s Němci už maj
až po krk

Vše visí dnes na zodpověděn
dotazu proč Gautsch chce ustu

povati v jaz nařízeních a za jakých
záruk Budou-l- i záruky ve smy
slu vedené konference snad bude

ještě klid Nebudou-l- i tož může

p Gautsch pomalu skládat své

vaky a paky
Proto beřte věci české a zprávy

o nich — jak už jednou jsme upo
zorňovali — opatrně Zpravuje
tne vás předem z nejlepšího zuro

je! Ve dvou ve třech dnech či y

týdnu musí se věci aspoň k určité
formě vytvářit!

Na zasedáni řlí rady není dle

disposic sněmovních ani pomyšle
ní Smíru v Praze se nedocílí
Po odhlasování Bukvoyova návr-

hu aby jazyková otázka dala se

zvláštnímu výboru k rozluštění se
všemi dosavadními návrhy Něm
ci ze sněmovny nejspíš odejdou a

je po smíru Kdyby tedy jak by

ly plány svolala se říšská rada v

březnu začala by kde skončila
totiž v obstrukci! A ať se koneč
ně Gautsch točí jak chce uhnout
někam musí a proto bude obstruk
ce vždy Buď německá nebo —

slovanská

Ani ryba ani rak Rakouská
vláda ústy českého místodržitele
na sněmu král Českého německy

napřed ohlásila že sic trvá na ne- -

dílnosti král českého na rovno

právnosti obou národů a na rov

noprávnosti obou jazyků a tím

Němce píchla —ale— také prohlá
sila že je ochotna pro smír změ- -

niti jazyková nařízení a tozděliti

Čechy ve tři území (české něme

cké a smíšené) o tím bodla Čechy
My pak se ptáme: Co je to "ne
chtít zemi dělit a přec ji dělit —

říkat rovnoprávnost jazyků a pře
ce co rovnoprávné bylo stranicky
osekávat?" Inu jsme v Rakou
sku! Stará je tohle písnička —

Taaííovina
NerozluítÍ-l- i sném král Česko a- -

týkovou otázku tak ji rozluští pan
Gautsch Dle klíče jak jsme ozná-

mili dříve roparcelluje Čechy na
české německé a smíšené a novým

ministerským nařízením zařídí
čeho bude potřebí A to v únoru

před svoláním říšské rady kterou
stále ještě všichni kladou na bře-

zen No uvidím Že je možno

nové nařízení toť věříme: pan
Gautsch je plodný na ně víme to

pověstných jeho ordonancf Že

oseká jazykové nařízení Badenovo

o tom ani nepochybujeme a Že

nim lecos přidá nového na př
učení se jazyku druhému na
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zvýšená dráha
Jest ny ni otevřena

JKDE VAN UURKN VL i ítÍMO 1'ítKD

Chicago Rock island & Pacific
tanicl

Ocatujicí klu H ili ChU aiia pHJedou mohou

po ivjM-ii- é drá iloMhnouil fáatl
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a£ncrjyy BnUctoVu Spací Yozy a toIii

DQliOYaQfé fozy na Yšccii ylalcácL

Nej lepší druha do všech iuíhI

Kuuxuh lnUiuuhkéin území Texasu

Mexiku a nu 1'ucill ekéni pobřeží
Jde příinu du

Eenlson Shennaa GreeaviH

Dallas R Worth ffillsboro

WazahacMeWaco Temple

Bsltcn Taylor GainesviHe

Lockkart Eenrictta SmHarccs

Ladrango Dentca Alrarado

HOUSTOH GAIVESTON AUSTIK

I m ANTONIO

UANK E BUS prodávat
JOS UIISH pnul ovci a Ken mní
J H ItlISť prodavač dob vepř

Kt rýkollv r nich pracuji! v zájmu
svích zákazníků

Joseph Bliss
toraisiorář se živým ňotiyikem

ěiMo :J1 Excliaiifr IMr

SOUTH OMAHA - - NEB

VSeinožiiá pcc včnu íe in vícrn zátylkám t
zatiý lalcliím 1'Hzi-- Vařcjct uellvé ídána

Tržní eett) nu požádání
Kra nt Wclniann vJcobeeně v Colfax Co

známý co řádný a fvťdniiiliy mní socliotou
obslouží krajany v řeči fcekú

ItvÁ f iiiMiť tia prodej Jeuna o 100

JMI „krcch tl wvcrnfi od
mrma ( lurkmin v Slámou okrcmi v Neliraace
lim akru vzděláno ostiilni luka a pastvinu
Druhá o I3i akrech hmizh 4 mile aovernfi a Vi

mile vých od iih"Mi HowelU v Ciimimí okr
makrii vzděláno oMlntck Mika a patt vlny Na
oImiu farmách iialczáM viecka potřebná atav
ba pramenitá vodu a hodí dohře pro řecha
nelKiť Jmou kolem námi Vf uoazenl Ui 1 v
oImhi městech Jnou Kami ''e?i Karmy proda-
jí a lacino na Ittwivolmí splátky Koupěchti-
ví nechť ae ohřáli na majitel) : 2I-4-

KAHFX KiltNÍK
IlowKiiA CoirAX Co Nib

V'l nrkfki 011 "kru dobrúho po-l- il

"UU zemku k icInhViii v Himsťx
okresu ve Vlriřiull mile ml Waverly N in iiranr niti ihi ano mil oa
Norfolk Kostely řkoly a mlýny v blízkosti
AKlYiUakra inji inkú Jest vvmviěiio
OHtaUk % lina Na pozemku nalez
se dobrý dřevěný díiuio dvou poschodích a
řlyrech hvi tnlrii li Jako I potřebně budovy
ostal ní 1'ozemek rozdělen Děkně ve dva
rovně ďlce řelicí k cestě Cena rtOO akr X
hotově zbytek na dlouliě splátky dle přání

Hlaste mi u
II K SCHTT

2Mx Wavkhiv Hiism'X C'o„ Va

Cecilové !

Kareš & Stoclíý
iiiii:mi:n

29 Bahnhofstrasse 29

olistará Vám nJI'i a nc (výhodněji veíkeré
iw zaieziutKit jako vimriiu eii z přeplavní

lístky V a Je zavazadln a J

í'hcet-l- l koho za wlion noeoiati sdělte oh- -
adreau Jelio dotMtruětn Jej na nfcí aby nám
disnl a uy řprávnř a ku spokojemiMtl bonám
louíiiiie

Předplácejte na Knihovnu Ame

rickou pouze íioo ročně

stojníků povoláno bude jako loni

4900
Papírové zlatky pozbyly na Nový

rok platnosti Nevyměněno zů-

stalo jich as za 700000 zl kte-

rýžto obnos připadá státu

Dohře odpovédél Starosta obce

Nových Sedlic ve Slezsku p Dener

přišel onehdy do Opavy do úřa-

dovny zemského výboru hlásit se
o dvě stovky zemské podpory jež
dostala jeho obec na odvodňování

Mluvil ovšem Česky ale úředník

ani s pomocí tlumočníkovou ne-

mohl se s ním dohodnout Svolán

kde kdo a když úředníci sebe i

pana Denera dost natrápili po-

steskl si jeden z nich po německu
co Že ten "hloupý sedlák" dá jim

práce — Pan Dener však rozumě

němčině vhodně úředníkovi od-

sekl: "Jsem-l- i já hloupý sedlák

co pak jste vy? Já po německu

rozumím a domluvím se když
chci ale vy "studovaný pán" ne-

znáte ani půl toho co já ač je to
vaší povinností Kdo je z nás

tedy hloupější?" — Zajisté správ-
ná a dobrá odpověď

Sláva mrzákúm! V naší době

nejlépe jsou na tom slepí hlucho-

němí a beznosí Slepý Čech ne-

vidí zpupnost německou hluchý

neslyší zrádce povrhovati nejsvě- -

tejsimi city národními nemy je
jist že ho tajný pro nějaký výrok
nesebere a beznohý je šťasten Že

nedá vládě příležitost aby ho ta
hala za nohu

Jak mnoho bolestí mohou lidé

snésti viděli nejlépe na těch kdož

stíženi jsou revmatickými bolestmi
v kyčlích Kdo však užívá olej
svatého Jakuba jest vbrzku ode

všech bolestí osvobozen

TIIOS IIRYANT N W WKILH

přcilix-d- i nímii-tť-

W R BATIISACK lýpmnncný kwrfr

Tle First National Buk

SCIIUYLEIJ NEB

Zákaz tiik&oi věnovánu ji-- t nejúplněji! pozor
IHM-- l

Přejeme kI n táinl obchodoval

Pňjíky n farmy ua podmínky
nfjnlž-- i úroky "ub

FARMA

ZDARMA!

Nejlepíi Jakkotitl Imhatá p6da v řl

železnice potoky a J aera ulili

hojni úroda Vato pětilodní příležitost
k olidricní IHOakro vládního pozemku
zdauna Zároveň mftiete obdrželi bo-

hatě a ladné pozemky v

St--T Iiakotř Minnesotě Wíh-ronst- nu

a Michiganu
!'RKSVĚrČTEřEO TOM - vyplatí
e vám 10 O mapy a popisné tipky do-n- a

I) W CAí"KIAr Lamí
AirenfHoo" Kallway Mlnca-pol- K

Mimi

J SFVERflV uir-- ry KALENDÁŘ J

naL reke 1 090 t
! Ve víech lékárnách zdarma

Poitou tadvouontovou poítovní snímku 4

WF Severa Cedar Rapids la

IU'I máme naikladí néco uvax-k- u

81 Louiakétio cyklonu potte

Iiiut ae dokud tiaoba ataíi

nili —
V noci (na úterek) třetí případ

Ožralv bursák dr Klein žid ve

2 hod v půlnoci střílel bez příčiny
z revolveru na Václ náměstí a

div že některého pozdního chodce

nestřelil Na strážnici byv doho
něn a zatčen se vymlouval že prý
se bál aby mu nikdo neublížil a

proto že střílel Ale náhodou tři

právníci svědčí proti němu že ne-

měl proč střílet ale že střílel aby

provokoval a dělal mučedníka

Stačí vám tyto tři obrázky? A

potom čtěte cizozemské listy!
Píší o Praze jako o Abruzzii
Na to je jediná odpověď:

Fuj!
A tu dejte každému kdo vám

začne s pověstnými německo-židovskýt- ni

sešvindlovanými zprá-

vami

Čechové jsou až příliš mírní

Dít se v Chebu' se strany české co

dělají buršáci v Praze — ani jeden
z Čechů by nežil!! Zmlátili Sokoly
v kroji do krve zapálili českou

školu

V Praze livo Po Příkopech
den co den tisícové lidu jako o

štandrechtu Kolem kasina nejvíc
Mnozí jdou tam ze zvědavosti

Hledají Wolfa s jeho stráží čest- -

nou Jiní Dioudi Dez cne cekají
bouře Za panujících poměrů ta

daleka není A pomoz Bůh

padne-l- i zápalka Vybuchne to

znovu a štandrecht se svou šibinici

bude tu zas Vojsko již vyru-

kovalo bez toho — A nové a nové

třenice začínají

Uhersky" předseda ministerstva sti
hán zatykačem Lvovsky "Nový
Národ" píše: "Upozorňujeme
tímto rakouské soudní a bezpeč-

nostní úřady že uherský minister

ský předseda Bánffy objeví-l- i se

opět na půdě rakouské má bytí
zatčen a trestním úřadům dodán"

TýŽ jest od roku 1872 zatykačem
stíhán proto poněvadž tenkráte
na hranicích haličsko-uherskýc- h

některé pohraničně koly vyvrátil a

zničil Poněvadž zločin ten ještě

' — — — m im dg innu


