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lnů kabinet letu

Politické působení Bismarckovo

datuje se od rku 1847 kdy vy-

slán byl co poslanec na "spojený
sněm provincií pruských" jsa zá-

stupcem rytířstva jerichovského
Na tomto sněmě poprvé vystou-

pil proti liberálním snahám žáda-

jícím na Bed Vilému IV ústavu

Ministerstvem Thunovým
deaé rozpuštění říšské rady rakou- -

v ské bylo nyní schváleno císařem

jento krok panovníkův povazuji
Němci za důkaz že císař schvalu-

je Thunovu protiněmeckou poli-

tiku
'

Ve Vídni koluje znovu pověst'
že ministr zahraničních záležito-

stí hrabě Goluchovski ještě před
zakončením jubilejních slavností
složí svůj úřad Co příčina uvá-

dí se neupravená dosud otázka
krétská

Ernest vladař státečku Lippe

požádal spolkovou radu němec-

kou by chránila jej před hněvem

pána a vládce jeho německého

císaře který není spokojen s roz-

sudkem smírčího soudu dle kte-

réhož Lippe připadnouti má větvi

Lippe Riesterfeld kteréž je Er-

nest zástupcem a jímž zbaven byl

vlády Adolf princ Schaumburg

Lippe švakr císařův

Z Berlina došla v neděli zpráva
že o jedenácté hodině v sobotu v

noci zemřel na sídle svém ve

Friedrichsruhe nejpřednější stát
nik německý Bismarck kterýž již

po delší dobu sice již na lůžku ne

mocném se nalézal jehožto smrt

vzdor tomu však přeci jen do jisté
míry všeobecné překvapení spů
sobila a to násiedkem toho an ze

zpráv o zdravotním stavu jeho v

posledních dnech uveřejňovaných
nikterak na jevo nepřicházelo žeského krále aby

se nezúčastnil

— podlízavostit Francii zničila
ruskému cáři v telegramu císaře

Viléma děkoval za nezapomenu-
telné služby jež Rusko prokázalo
Německu v dobách nejtěžších! A

odvděčilo se mu po osmi létech na

berlínském kongrese! O vnitřních

poměrech německé říše zmiňovati

se nemůžeme pro nedostatek místa

proto přejdeme k působení B ve

větových událostech dalších

Když Rusko zvítězilo u Plevna
a Skobelev se cříystal na Cařihrad

nabídnul se B za "poctivého pro- -

slřednlka" a když mu Rusko sedlo

na lep obral je v Berlíně na kon-

grese světových velmocí o vše!

Chybí-l- i moudrý chybí mnoho a

tato chyba které se Bismarck do-

pustil byla největší která Něme-

cko oloupila o nejpoctivějšího a

nejnezištnějšího přítele! V Alexan

drovu dne 3 září se přesvědčil B

hněvu ruského čáře a spěchal
skouti spolek s Rakouskem aby

byl jist proti Francii a Rusku 21

září 1870 přivítala Vídeň B a 8

října téhož roku byla známa smlou

va aliance Němecho-Rakousk- é Ze

Německo odneslo lví podíl výhod
rozumí se samo sebou Mimo Ra

kouska získána i Itálie do "ligy
míru" která jak dnes je vidno

vysála ji mork z kostí A nyní
začalo zbrojení že podobného co

svět je světem nikdo neviděl

Ač Bismark až do roku 1890

stále se snažil o znovuvydobyti
ruské přízně této více nedosáhl
I na vnitřní Rakouskou politiku
měl důležitý vliv zvláště na byv
m zah zál Andrasyho a Taafea

Jediný národ kterému byl v ra
kouské monarchu opravdu oporou

byli Maďaři! Bismark to byl

který radil ku přeložení střediště
etistence rakousko-uhers- ké říše

do—Buda Pešti Rakouské Něm

ce hladil a plácal jak potřeboval!
Co člověk byl tvrdým a známým
hrubcem a mimo celé Polsky při
Doiené k Rusku mořil a umořil

každého na koho padl jeho hněv

Armin Krascewski Geffken atd
ba i sám císař Bedřich byl obětí

jeho osobní nevraživosti

Byl Prušákem a potom Něm- -

cem! Člověkem nepyi! siru prea
sebou' strach a hrůzu v prsou ne

měl srdce a milosrdentství neznal!

Přivedl v úžas svět ale sympatií
jeho nedobyl! Bylť skvoucím dé

mantem ale vždy všude a jen
kamenem! Tvrdí-l- i Němci že byl

jich největším rružem pak dosáhli

ideálu o geniální ukrutnosti!

"Asi před měsícem mé 15 měsíců sta
ré dítko trpělo nebezpečným průjmem
a častým vrhnutím Poskytoval jsem
mu obvyklých v takových případech
léků však když rádné úlevy dítku ne

dalv povolal jsem lékaře pod jehož
ošetřováním dítko bylo po celý týden
D'i té dony trvalo dítko v nemoci již

ai 10 dní a orfliem opakoval se ve

lhůtě dvanácti hodinách úpině pěta
dvacetkráte Byl jsrru již přesvědčen
že pak li brzo pomoci se mu nedosta

ne že živo nebude Byla mi odporu
čována 'ChamberUiďs Colic Colera

& D arrhoea Reroedy a tedy jsem ji
zkusil Ejhle pozoroval jsem ihned

změnu k lepšímu a po delším užíváni

dítko mé se zotavilo pozdravilo a jst
dnes tak čiperné a plné života jako
před tía C L Bogg Stamptowo
tíilner Co W Va" Jest k dostání ve

všec h lékárnách

H GifTorl M D - Gco Biďnell H D

zkušeni lékaři všech chorob

ZRAKU SLUCHU
TEL 739 1 1404 Faraaa ul

I)T4 m OMAHA NEB II

Or Ctias R08817a ter

fflce: 222 Bee BWc roh 17

Farnam Telefon 5U4

onvdlít 2417 Jone ulict roh 25té

Vezměte kára na Leavenworth ni

Telefon 1217

OMAHA - - NEBR

provádí prakci ranhojiískou
a léíl íenské nemoce

OFFICE: v Pnxtoii Block na rohu 16 a
Farnam ul Omaha Neb

Jsou též k nalozoní ku2(lodnnfi v St Joseph
nemocnici nlO dtKMui

Dr E Holovtchiner

český lékař

Klice 111 rohu 15 a Iloward til She

ly's lilock č dveří 210
Telefon 1438

J pisnrní k naloženi od 10 do 13 hodin ráno
J d i i odpoledne a od 7 do 8 večer

Obydlí v čísle Kil!) Center ulice
Telefon 1074

Elastické

punčochy
Prfitržné Dásv elektri
cké baterie berle vzdu
Sne polštáře podpěry
Atomaty ifižkovó pán-
ve kaučukové zboží
ranhojlískó a lékařská

nástroje

K dostání

v lékárně

Al e & PenloldCo

1408 Farnam ul

proti Paxt on Hotelu

ZEZrsijsiné -- as3L

Přijedete li Otoahy na výstavu

pojďte přímo do nové zařízeného

hotelu isna Šimánka

v čísle U24již 13 ulice

kde vás ochotně obslouží čistými po

stelenoi nejlepšími nápoji a pravou

českou stravou váš starý známý
63ui

Tím ŠiiiifLiielc

Desky a

na výstavišti

Návštěvníkům výstavy odporu
čuji svůj skvostně zařízený český

" ' ' ' 'hostinec a restauraci

vedle btreets ot Lairo 3m

— Karel H Stiller

PIERCE i HOTEL
ČJesl Hotel

a příští domov všech Čechii do

Omahy zavítavších

1320 Pierce ul mezi 13 a 14 ulicí

_V ČESKÉ PRAZE—

Novomódní zařízen'' a vsím pohodlím

opatřený - Česká kuchyň

Ceny mírné ar T~

FRASCIS DIVIŠOVA
3m majitelka

Pijete dobré pivo?

Jestli ano zajděte
si na sklenici

výtečného st louiského

ležáku k majiteli
Národní Síně

J Havlíčkovi
na rohu 13 a William ul

Mimo výtečného ležáku nalez

nete u něj vždy hojnou zásobu li

hovin Korbelová vína jemnýc
doutníků atd

Při ruce dobrý zákusek

Každého s úctou zve

Josef Havlíček

JOSEF SLÁMA
zařídil skvostný

HOSTINEC
T čísle 612 jliní 13 nU- -

Vvtef nf Met76 v ležák pravá Korbel
va vína pravý francouzsky cognac zna
menitá stará whiska jakož i pravá im

portovaná slivovice a doutníky ve včtsi
l Z4SOM nezu kcmkout íinae nr--u

Jet to nejvýtečnéj&í pivo

pro domdenost a pro společun
ské pohoštění Vyrábí

Fred Krug Brewinř Co

1007 Jaekson St
_TELisiroN 480

Pie 1 1

mhu
vzorky tak zvané "Tuletles"

a "Princes"— ěSX:
v rozměrech a velikostí 3i— 4J

a 5 a ninono jiných nejnovějSích

vzorkůvyrábčnýci aby prodávány

býti mohly po $250 až $350 však

my jsne se ustanovili tento týden

je prodávati za cenu sníženou 98c

$125 až $175

Ženské bicyklové botky 8 látko

vými svršky za

$200
WmJWWtney

107 již 16 ulice

Ptejte po Italem leikétn prodávati panu
Bílkovi a on ám prodá dle přáni ú

imiiiii
„PŘIBYVŠÍ DO OMAHA

v Boston Sloni

UZŘÍTE VŠE CO VIDĚT1

LZE V OBORU ZBOŽÍ

Střižního pláště

zboží moderní a
r~3

šperkovní obuvi

I obleky koberce

čalouny atd atd

Vyplatí se Vám navštíviti Boston

Store každý týden aneb každý

den v celém roce — Vždy

uzříte nějaký nadoby-čejn- ý

výprodej

České prodavače naleznete

v každém oboru

NavštivivSi Omabu učiCte Boston

Store svým místem odpočinku a

píaárny místem kde možno vám

se umýti a po bědvati vůbec kde

možno vám pohověti si jako do-

ma neboť máme místa a zvlášt-

ního zařízeuí pro každého a

zcela zlarma všem Jsme při

praveni vzíti v ochranu vaše za-

vazadla a balíčky Každý obdrží

známku za vše & to zcela zdarma- -

BOSTON STORE
J L B rande is £ Sons

roh 16 a Douglas ul

Úplný seznam knih k dostání
zdarma v knihkupectví Pokroku

Západu

V památném roce 1858 proslul co

hlavní odpůrce všeho lidového
hnutí a co podporovatel reakce
čímž zamluvil se velice králi Tím

stal se náčelníkem strany konserva-tivn- í

V roce 1851 stal se tajemní
kem pruského vyslanectví při ob-

noveném bundestagu ve Frankfurtě
a od té chvíle potíral vliv Rakouska
v Německu domáhaje se rovno-platnos- ti

Pruska s Rakouskem
Za války Krimské nechal Rakou-

sko tahati kaštany z ohně ale

Prusko zdržel všeho se vměšování
a to bylo základním kamenem jeho

vypočítaného chytráctví V roce

1859 byl jmenován vyslancem
pruským při ruském dvoře kde se

stavěl největším jeho přítelem
uče se rusky V roce 1859 zradil
Druského vladaře od vmíšení se

do války francouzsko-italsko-r- a

kouské tajně přeje Itálii Když
v roce 186 1 princ regent pn ský
se stál pruským králem počala
Bismarkovi kvésti pšenice a v roce

1862 postaven v čelo pruské vlády
a od té doby započal se zvelebová
ním vojska a tropil vše možné na

vzdorv německému-sněm-
u V roce

1863 ukázal po prvé opravdu Ra

kousku zuby tím že přiměl pru

sněm německých knížat nýbrž
podal sám návrh na řešení něme

cké otázky která dle slov Bismar

ckovych nebyla zhojitelna jen
"železem a krví" V roce 1863

za polského povstání zalichotil se

svou "vojenskou konvencí Ru

sku které za vděk nečině přihlí-

želo vvkrvácení Dánska v roce

1864 ve kteréž válce obalamutí

rakouské pitomce že ještě Prusku

pomáhali vypozorovati slabost ra-

kouské výzbroje a neschopnosti
rakouských vůdců a připravil pro
Rakousko rok 1866 Válečné

přípravy ku rakousko-prusk- é válce

imenoval boiem proti "revoluci

Tajně vyjednával v ten Čas B

s Itálii a uherskými revolucionáři
a ve spolku s nimi chtěl zasaditi

Rakousku "ránu do srdce" Maje
s Itálii smlouvu na výboj obsadi
Šlesvik a Holštýnsko a podráždi
Rakousko k vypovězení války
v roce 1866 dne 15 června která

rozhodnuta bvla dnem 3 července
u Sadové u Králové Hradce Bis

marek tehdy usil vší mocí pře
mlouvati Viléma od myšlénky za

brání Čech poněvadž věděl že by
tomu Napoleon III který mě

s Rakouskem úmluvu nepřipustil

Tehdy spolklo Prusko Šlesvik

HolŠtý na stalo se vůdčím státem
severo-německéh- o buntu a 21

října 1866 uzavřena smlouva mezi
Pruskem a jiho-německý- státy

aby Francie a Rakousko nevědělo

Nyní počal B pracovati na vál

ce francouzsko-německ- é Napo
leonovi překazil choutky na Lu

cemburskoatím jej proti Německu

podráždil a po tom počal s kandi
ďatůrou prince Leopolda Hohen

zolerského na trůn španělský
falešnými telegramy přivodil napjetí
mezi Napoleonem a Vilémem v té

míře že Napoleonstrativ rozvah
a neznáje svou nepřipravenost k

válce tasil meč proti Vilému pru
skému za kterým se všichni ně

mečtí knížata vrhli v boj Rusko

střežilo pruské hranice proti Ra

kousku ba i Anglie přinucena
neČinosti pod zástěrkou "ligy ne

utralních mocí" U Sedanu a zra

dou Bazaina v Metách byla Francie

na hlavu poražena a 18 ledna 187

Lnrnnnval Bismarck Viléma za

německého císaře v Paříži v císař

ském francouzském hradě ve Ver

saillech! Francie byla přinucena

zaplatiti válečnou náhradu 5 tisíc

milionů franků — pět miliard — a

odstoupili Elsasy a Lotaringy se

štrásburgem a Metami! Tenkráte

bv stav ieho kritickým byl Struč
— # -

# -

ný životopis a pojednání o jeho

významu nejenom v politice ně-

mecké ale i v politice světové

naleznou čtenáři naší na místě ji-

ném

Švýcarskou radou spolkovou ozná-

meno koncem týdne Don Carloso

vi nápadníku trůnu španělského
že musí Švýcarsko opustiti pak-l- i

v agitaci proti vládě španělské

pokračovat) chce

Kanadským premiérem Laurierem

oznámeno v pátek že mezinárod-

ní konference na níž urovnány

býti mají veškery sporné otázky
mezi Spojenými Státy a Kanadou

zahájena bude dne 10 srpna

Bismarck mrtev!

V sobotu 30 července zemřel

největší státník německé říše Otto

Edward Leopold kníže Biimarck

vévoda z Lanenburgu pověstný

muž Železa a krve tvůrce a usku-tečnit- el

utopie německé celistvosti

Byl rozen v Schoenhausen dne 1

dubna 181 5 a zemřel tudiž ve vě-

ku 83 let Porazil v roce 1864

Dánsko jemuž 'odňal Šlesvík a

Holštýnsko v roce 1866 u Králo-véh- o

Hradce u Sádové a Chlumu

zničil rakouskou armádu čímž za-

bezpečil hegemonii Pruska v Ně-

mecku a roce 1870— 187 1 neslý-

chaným způsobem pokořil Francii

načež ve Versaillech prohlásil ně-

mecké císařství a korunoval svou

královskou loutku
Vfieněmeckou myšlenkou zfana-

tizoval Němce a hrůzami války

ohrozil celý svět Byl veleduchem

Drolévánt krve a jako Vereščagin

byl idealisujícím umělcem váleč-

ných hrůz byl on nedostižným

praktikem v osnování hromadných

vraied! Krev byla jeho elemen-

tem válečná vřava tou nejvzneše-něiš- í

ditbyrambou jeho vlastene

ctví a okovy militarismu ve kte

rých úpí spjatá Evropa jsou

dědictvím lidstva po onom my-

sliteli kterému v rafinamentu tví

a macchiavelismu neby-

lo rovno a který všemi prostředky

svého instinktu ničil aby zbudo-

val velechrám Germanie

Byl největším řezníkem lidské-

ho masa všech věků a krvelačností

zastínil všecky imperátory a histo

rie nemá jednotlivce z druhu homo

sapiens který by byl dovedl své

-- vědomi podrobit! větší dresůře

Ottu knížete Bismarcka


