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2 Ony játra obnoví žaludek posilní a krev zjistí í

Tragedie starčbo košutovce

Roku 1849 prchl z Uher do

Srbska a Lájošem Košutem jeho
osobní i politický přítel dr Jan

Astáloš rodilý z Pečuha Dr

AstáloS bd té doby žil v Bčlehra- -

dě kde si koupil dva domy: jeden
v ulici Solunské a druhý v Ljubič-ak- ě

Dříve provozoval advokatu-r- ú

a dobře se mu dařilo Na

tará kolena štěstí se mu zprone- -

věřilo Upadl do dluhů pro něž

nedávno prvý dům dobrovolně

prodal Ale tím z dlulu nevy-

váži Druhý dům měl býti pro-

dán veřejnou dražbou dne 15

prosince Za dražbu žádali jeho

synovec Jan Astáloš soukromník

v Bělehradě a bělehradská sprá-

va fondů Ale soud zároveň roz-

hodl že se má dlužník z domu

majícího přijití do dražby kde

bydlel vystěhovati a vyprázdněný

jeho byt že se má ihned prona-jmou- ti

Rozhodnutí soudu bylo

doručeno dru Astáloši a jeho
ženě Karolíně

Dne 19 listopadu policie dru

Astáloši ještě ůstnŽ připomenula
ře se má do pozejtří vystěhovati

jinak že byl vyhozen na ulici Na

to dr AstáloŠ odpověděl lakoni-

cky: "Vystěhuji se do času"

Druhý den na to uspořádal pro
tvé přátele a známé večeři k níž

si některé telegraficky pozval z

Pešti Společnost se veselila

hospodář a hospodyně byli nad

míru laskaví a něžní

Dne 18 listopadu časně ráno

přišel policejní úředník přesvěd-či- ti

se vystěhoval-l- i se dr Astá-

loš jak slíbil Dvéře domu byly

zavřeny Úřadník se vyptával
sousedů viděli-l- i Astáloše se stě-

hovat ale nikdo nevěděl nic urči-

tého Jedni tvrdili že se vystě-

hoval druzí že je doma Úřad-

ník poslal pro Astálošovy příbuz-
né a vyslechnuv je dal dům
otevřití Vešili do bytu Starý
dr Astáloš a žena jeho leželi

mrtvi na podlaze Leželi na

znak pravice mužova objímala

šíji manželčinu
V listu který sebevrazi zane- -

chali vidí se Že nejprve chtěli se

světa sejiti udušením a že za tou

příčinou pustili do pokoje z ka-

men kyselinu uhličitou AU když

bylo opět rokováno o obžalobnfm
návrhu poslance Dazsyňského a

společníků na nynější vládu proto
že prohlásila výminečný stav ve

33 okresích v Haliči Podnětem
k vydání výnosu ze dne 28 června
t r kterým se výminečný stav
prohlašuje byly předchozí proti-
židovské bouře a výtržnosti v ně-

kterých okresích západní Haliče
Několik listů sociálcě-demokrati-ckýc- h

a strany Stojalowského bylo
zastaveno některým byla odepře
na poštovní doprava do okresů v

nichž byl výminečný stav prohlá
šen Činnost 29 polských spolků
dělnických byla zastavena a něko-

lik sociálních demokratů bylo vy

povězeno Také právo domovské
a listovní tajemství bylo v celém
obvodu výminečného stavu zruše
no Pro veškerá tato opatření
podali sociální demokraté ve sně
movně návrh na obžalobu mini
sterstva Thunova pro zneuž:t(
moci úfední Návrh zastupoval
poslanec Dazsyňsky a přinesl ve

prospěch jeho obšírnou řeč v níž

podal obraz hospodářských po
měrů v Haliči Po něm ujal se
slova hrabě Thun a dokazoval

oprávněnost výminečného stavu
Poslanci čeští budou opět pod pó-

rovatí posic: Thunovu ač se zdá
že je nějak hrýže vědomí že byl
tento tátou i výminečného stavu v

Praze

Bud panštil nad Slovany nebo

pryí od Klina! Toť nejnevější
heslo obstrukčních radikálů jimž
bijí na poplach ve veřejnosti
Ačkoliv německá hegemonie a

Řím jsou dvě naprosto rozdílné
věci které nemají nic společného
přece se tváří jako by katolictví

bylo jim osudnou překážkou v

janičářských jejich podnicích
Zajímavá jest však při tom ta
okolnost že i k vůli novému vy-

znání jsou si ve vlasech Na
shromáždění "německých radi-

kálů" v Teplici probírány byly
rozličné víry ke kterým by méli

přistoupit a konec konců byl že

qejlépe by se vyplatilo luteránství
Warnsdorf pohořel Za to v Ce-lov- ci

a Štýrském Hradci konány
důvěrné porady jež se rozhodly
pro starokatolictví Do Štýrské-
ho Hradce oznámil také příchod
svůj starokatolický farář Nittel

aby tam Němce obracel na staro-

katolickou víru Luteránská
frakce očekává zase podpory z

Pruska Jsou lidé o nichž platí
přísloví že jedna víra jimi ničeho
neztratí a druhá ničeho nezíská
Takového druhu jest i nové to

"protiřímské hnutí" jež hlavně

žije jen v novinách které nejsou
ani staro- - ani mladokatolické ani
vůbec křesťanské Také tím
Němci rakouští sobě valně nepo-
slouží neboť- - odloučí se tím více

jádru lidu které je katolické

Průplav dunajiko-odenk- y Ve
středu 9 listopadu měla obchodní
komora v Pešti valnou hromadu
na které uherský ministr obchodu

pojednal o stavbě průplavu du- -

najsko-oderskéb- o Jest to zami
lovaná myšlénka pešťských ma-

ďarských velkoobchodníků hlav
ně ale velikých pešťských mlýnů
zásobovati Německo obilím ma-

sem a moukou cestou co neikratší
a nejlacinČjšf a tou by byl nově

vystavený průplav dunajsko-ode- r

ský který by dle vůle Maďarů
měl spojití Vratislav s Prešpur- -

kem anebo přímo s Peští Maďaři
tím cbtf obejit Vídeň a dráhy
předhtavské Proti tomuto ma
ďarskému plánu staví známý vel
kostatkář na Moravě rtíř Pro- -

skovec již dlouhá léta vypracovaný
pián na stavbu téhož průplavu
dunajsko-oderskéh- o kterýž by
spojoval Vratislav-Brno-Víde- fi

Stavbou tou by ohromně získalo
rolnictvo na Moravě Bohužel
hrozné scény ve vídeňské říšské
radě nepřipustí aby poslanci vě-

novali těmto předoleŽitým otáz-

kám náležitou pozornost Co ve
Vídní trvají pračky s Wolfem v

Peští pracují Maďaři plnou parou
aby se nejen politicky ale i ho

spodářsky vyšinuli

Obstrukci v mhtrtki snlmovnt
vede si a rozkaceností jížto neby- -

o lze předpokládat! a která nemá
také Žádného vnitřního důvodu
Veliká vltlina sněmovní jest na
straně Banf íyově a souhlasí t jeho
vyrovnávací politikou Záležitost
Hentziova vyřízena byla ve smyslu
maďarském Vzdor torna vedou

opotiční sírany útoky proti osobě
Banffyovi o aíž se jim hlavně

jedná a nikoliv o nějakou zásadní
otázka I na ulici Šíří ae nyní
agitace Kossothova Od 19 li-

stopadá opětovaly se výtržnosti
Policie zakročovtla a na velkém

tlrrrjxía f±mlz'X památném t
'

házely kamením na policii a tato

tasila šavle Bouřlivé výjevy se

opětovaly dlouho přes půlnoc
Ve sněmovně podnítilo vzdor

usnesení většiny že ve sněmov

nich schůzích bade pokračovati
po případě do rána a bude-l- i za

potřebí že se prohlásí pro per
manenci Proto také skončena

schůze až po 1 hodině s půlnoci

Fejerváry užil ostrého výrazu

proti oposici což předseda Szila

gyi prohlásil soukromě za nepař
lamentární a uvolil se ostati před
šedou jen pod tou podmínkou
když se Fejerváry spokojí s napo-

menutím Na to opět Fejerváry
hrozil odstoupením Spor' vyří
zen posléze v ten rozum aby
ministr honvédstva sám opravil
svůj výrok což se stalo ve schůzi

dne 22 listopadu Vláda má

rukou královský reskript kterým
může každé chvíle odrožili sněm

uherský Stalo se tak k vůli

jubileu mocnářovu Všechny ty
bouře a výtržnosti ocekavaii se

takřka pod okny královského
hradu Kdyby měly pokračovati
vláda raději odročí sněmovnu
Ostatně schůze dne 22 listopadu

byla již mírnější aspoň na po-

čátku

Rusky hlas o rakouskách pomt-rec- h

Ruský časopis "Svět" po

jednávaje o řeči Schoenererově

praví mezi jiným: "Rusko již

jednou zachránilo Rakousko

Vojska ruská nejednou bojovala s

rakouskými proti Turkům proti
Napolenu I a proti Prušákům

Upřímnému sblížení překážela
dříve rakouská politika která

vždy byla skrz na skrz německá

ačkoliv hlavní část obyvatelstva
tvoří Slované Dnes kdy Rakou-

sku hlavní nebezpečí hrozí nikoli
od Turků neb Rusů nýbrž od

Němců není Žádných překážek
ku přátelskému sblížení a spojen-stv- í

vadí toliko okolnost že Ra

kousko jest ještě Členem trojspol
ku Přes to Rusko a Francie

zajisté neodřeknou poskytovati
Rakousku tvrdou a pevnou oporu
svébo přátelství pakli ono tisíci
letou zkušeností poučeno odhodlá
se nehráti více úlohu "Východní
marky" Slovanům nepřátelské

V Srbsku byl již "Národnímu

Odjeku'' orgánu radikálně strany
zavřen patnáctý redaktor Milován

Filipovič Odsouzen jest na dvě
léta Z jeho koHeffíi ještě žádný
z vězení nevyšel Tato persekuce
se provozuje od řhna minulého
roku co se Milan vrátil do Srb
ska Na každých 20 až 25 dní
od té doby přichází jeden odsou

zený redaktor národně-radikál- ní

strany Oznamuje se že vůdco-

vé liberálúv odolali všem svodům
obou králův a setrvali při rozhod-
nutí Že půjdou do opposice Král
několikrát zval k sobě Rističe
ale nebylo nic plátno

Dré význačných otázek

Nač pniíeba vyrábět! lepšího zboží

nežli váš souiežník když nedostanete
za ně lepší cenu? OJpovřď: Jelikož
není rozdílu v ceně obecenstvo vidy
koupí jen to zboží jet Jest lepif Uk
e byť vyd4lek na jednotlivém prodeii
byl I menší prodejem hojnějším dHě
Ume se přece lepších óspěcha— J-- k

obecenstvo přesvéděiti že výroiiek
zbií vašeho jest lepším r Když dv

výrobky zboží předloženy Ju obeceu

lvu ku koupi oa Jmu obyčejné
zkoušeny a kupující brz i postřehnou
které jest lepftí s přidrží se tébož
Přesvědčení tukové jest právě pod-

statným úkurem ohromnélu prodnje
CbaaiberUiir Coigh Remedy Lék
tento VMfoltecní užíván již po let

vždy osvědčil ae býti účitilivýtu Otw

censtvo časem sic obelstěno vseli

jakými novoUrot jimž připisováni
a zárntěni hojivá mne vsak brzy --

vždy opK befóu útočiště ku hojivému
a osvědčenému léku Cliamberlaiii'

Cougli Remeky neboť lék tento vi Iv

vybojil kašel oaatuzenioy aaeb zíikrt
není mu v trnu rovného jest im

prodej u všech lékárníků

iJIúeller 211

Jit jit 18 o'
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objednávky pod adresou t

Alžběty
'
Nej vyšší armádní roz

kaz kterýmž nařizuje se přenese
ní pomníku Hentziova do zahra

dy kadetního ústavu budfnského

provázen byl jak známo dodat

kem z péra ministra vojenství šl

Krieghammera a pouhá zmínka
že pomník státi tu má jakožto
vzor plnění povinností a chrabro

sti pro dorůstající mládež vojen
skou způsobila strašné rozčileni

a jitření ve velkomožné duši

maďarské Dodatek ministra vo

jenství přišel obstrukci v uher

ském sněmu vhod jako na zavolá

nou právě docházel ji prach

proti ministerstvu Banffyovu
Národní neodvislá a nejkrajnější

oposice se nemýlila když očeká

vala že nově dodaná jí látka bude

působiti jako třaskavina K to

mu přibyla nepopiratelná neobrat- -

nost ministra obrany Fejerváryho

jenž unesen rozhorlením oposici
bez mála "bezectnou" nazval

tak přiložil vlastně lunt k podko

pu Úterní výjevy v pešťské
sněmovně zakončeny Kossutho

vou hymnou a ta zazpívána dru
hého dne pod okny parlamentu a

konec písně — nebude tak hned

dozpíván

Mají tedy bouře pešťské jen
vzdálenou souvislost s vyrovná-
ním s jeho provisoriem a s celým

velikým sporem vyrovnacím mezi
oběma polovinami říše a se sta
vem vnitřní politiky cislajtánské
Vzdor tomu uvádí náčelný list
vídeňské oposice události pešťské
v přímou příčinnou souvislost

poměry cislajt a vylíčiv příšerný
mi barvami nebeapečí takových
stavů a záchvatů volá po odstra-

nění praprvottiího zla — kterýmž

jsou jakž ani jinak býti nemůže

ovšem — jazyková nařízení Jak
mile toto zlo vyléčeno bude vše

půjde hladce jako na drátku u nás
i v Uhrách vyrovnání ovšem jn
s čoorocentní kvótou schválí

dnešní oposice říšské rady a dneš-

ní obstrukce sněmu uherského

uvítá takové narovnání s jásotem
Toť se rozumí! Zatím nejedná
se ani v Pešti ani ve Vídní oběma

oposicim jen o otázku moot o po
tření většiny menšinou A to jest
pravda že přednost tohoto vyná
lezu patří obstrukci vídeňské sně

movnv poslanců a je-- li tudíž ně

jaká souvislost mezí dnešním

stavem v Pešti a loňským ve

Vídni je to především příklad

který si maďarská obstrukce vzala
z obstrukce německo nacionální

i v tom ohledu že vedou do boje

pouliční davy proti policii Roz

díl jenon v tom záleží že BadeAi

klesl pouhým řevem vídeňské

luzy kdežto baron Banííy dává
do revoluce bušiti plochou šavlí a

že dnes o bouli krví podlitou ano
i o rány krvácející není v Pešti
zle A snad takovým způsobem
zvítězí a kormidlo v ruce udrží

Oposice maďarská beztoho jen do
té doby tropí vřavu a činí nesná-

ze dokud netrpí vlast v tom

okamžiku jak by vskutku hrozila
úhona všemaďarským zájmům

spojí se všechny ruce z pravá i

leva k hájení téže uherské kůže

jejíž jedna strana a to nikoli
obrazně jest pravě v ťesti pro--

klepávána "Nár Politika"

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

Rakoosko-Unersk- o

Ve schůzi parlamentu dne 17

listopadu byl návrh na obžalobu

bývalého předsedy ministerstva
Badenibo pro povolání policie
do parlamentu v listopadu Ion

ského roku zamítnut 193 hlasy
proti 174 tedy většinou 19 hlasů
Ve prospěch Badeniho mluvil

poslanec Dr Pacák který vylíčil
sběh věcí ze dne 26 listopadu
1897 a dokazoval že proti násilí
které činili poslanci němečtí ne-

bylo jiné pomoci Ovšem doznal
že bylo pochybeno že povolána
byla stráž policejní kdežto to
měla býti zvi ái tni stráž parlamen-tár- ní

jak bylo projektováno
Zaznamenat! sluší Že z poslanců
českých nescházel ani jediný Po
té došlo k

'

věcným opravám z

nichž zajímavou byla oprava
Wolfa proti vývodům poslance

Daszy&skébo stran sbírek z před-

cházej icí schůze Wolf popíral
že by se byly abírky konaly pro
jeho osobo Na to mu poslanec
Dazsy&ski dal pádné důkazy o

pravdě a ukázal velkou pokladni-
ci obarvenou řerveno-černo-zlat- ě

a opatřenou podobiznou poslance
Wolfa což zpodobilo veselost a

potlesk ve aněmovoě Uimo to
Četl i provclisí ve kterémž Wol-

fovi rtV--ťJ pra ztfy sa
Ví" t"s ti tzzZi 'nízven

r "V

í

Mlynářská společnost v Clark-so- n

Nebr uvádí tímto ve zná-

most všem blízkým i vzdáleným
osadníkům že postavila nový

válcový parní mlýn na pšenici i

na žito jakož i na Šrotování kuku-

řice a jiného krmiva pro dobytek
Máme nejnovějsí složení strojů na

kterých se nechá vyráběli trouka
kterou na jemnosť a lehkosť žád-

ný jiný mlýn překonali nemůže

Heslem našim jest a bude vždy:
Menší výdělek správné a poctivé

jednání a rychlý následkem toho

odbyt a stálá vzrůstající přízeň
všech sousedů Za dobrou pše-

nici a žito platíme nejvyŠší tržní

ceny Doporoučíme se v pnzen
naším krajanům (dti8tf

CLARKSON NEBR

Získají první cenu
Vtlká Jtaihadrflbefl lidsrmt
ro nik 'W talie re kaMéirn kdo

měli' rám trn" piiifuvnélin Má yro
v Křenu r£u pť-

-
lujwe-l- l aotiron

drftli-- í pru ryVavy uueb ctict-t-

veae ny vejue

John Bouscber Jr freeport ill

JL M ASHDÁ
nejstaril česky lékárník v Nebrascr

mi lékárnu v Prague Neb

Je vždy čerstvé zásoben vsbidí do
mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olfjiíky iťá
vičky prášky mastě pro různé bolrst

jako podlom [fVHon) maHt pro otravu
rve ZHČiaitjlci v končetinách mastí

pro kuDské boláky láky pro koflsknu

koliku rfízná mazání pro lidi 1 pro do
máčí zv(Fta to vše připravuji dle

dlouholetých osvedčenýcb rkuSenoHtf

Prostředky skoro okamžité iíinkujfci
proti pícháni v uiictt proti rýmě pro
tl bolení zubů u tulení hlavy djhhI

proti kuřím okám užívání pro játrr
a ledviny Elfxir pro změnu života n

ženských a kdo ví co Jinoch věcí
Tim ml ovšem zásoba lků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává

je se Vaši přízně doufám že v ěaa

potřehy navštívíte vždy
A if arvntT

Trápí-- H VáS tácpa máte--li

ilrton pleť kola pod očima sláb- -
ztetc--

Severfiv Životní Balsám
Vál tudrarí dodá Vám nové

75ct

Bolesti hlavy jon ěatto
tak prudk ie nemúletc ani pra- -
covati

Severovy Prášky
proti tiolesteta blavy pomohou
vidy 25 ct

Průjem ju mnoho udí usmrtil

ivíSi té pak kletá jim mnoho tisk
děti kaidoro2ni t hrob

SEVERĎV_

Lék proti choleře a prfijmo
má rychl ajiat účinek 25 a 60c

' Boláky vředy hnUav? rány
řentvť i zastaralé fezy spáleniny
opařeninr zhojí nejlépe

SEVEROVA

Masť tu rány a boláky
' 25 ct

Červy p&aow dítea mnoho
ObtíH

1

Severfir Červckaz

TTpndl čerrT s třla atafli a spraví
aaiívad sonátám

8Sct

Severort Riiová Wasť
ndrií pld! Gatoa a jasnoa 25 ct

Zvlížteí ttiy u $300

iPaniURETíSCBi
flAIVIIOJIČKA

a vyrabltelka teska koffnní a by-

linná masti (čtyH druhy) k vybojenl
kaidá rány a bolesti na tile

Cijili: jh! 13 cl

Velká krabička (5 unoll této 1- -

tečná maitl stoji 50 cti Na venkov

zasyiajf se nejmíň dvi krablíkj
ta 1110 poitou

Liimao ní
ROZSÁHLÁ

ROCK IftíLAPřI
DRÁHA

Vypravuje za velmi snížené ceny výlet
ní vlaky pod vlastním JIcli dozorem

Výletní kflry tyto vyiíždtjí zOmnhy
Uoí lý pťitu (e Colornóo Hprinfrs
a diíle K) trnlích vinoucích
sb kraitiiHni bohatveh a romantických
pobledt Tylo káry výletní připnuty
jsou k rychlovlakům n jsou ty mjlepii a
nejpobodltiíjM Za&Ieme kaidému zditr--

kriísný ohnikový popi) a mapy Ja-

kož i (Itilíf vyBvřtlenl ohledni cen a za
bezpeícní si spncf kiiry Adresujte:

E E McLeod iUPA Topeka K

aneb taite te u mtstnibo Jednatele

John Sebastian G P A Chicago 111

po nejlepších rychlol idich a jízdu
po všech železnících obstaráme

TržidLy aaej letměji
Kdo přeje i něicnho za sebou po
volatí račíž nám ozuámit jeho
adresu a také Jemu odporučit!
aby nás o podmínky převozni la
skavě požádal

(areš & Slctzky
Břemen

Batinbofstrasw 29

MalMi děti Vaše zácm

nebo cbccte-- li sami Jemného Iéitx '

pnjemne cnntt ixnc
Severfiv Laxoton

Účinek pravidelný' jako hodiny
25 ct

Prudká bolest t kKS -

často přýde s nenadá nL

Severova Hojivá náplasť
zbarí Vás bolestí rychle a trvale

25 ct

ZátlČt OČÍ nechř jest způso

ben čímkoli odstraní

Severova Zlatá Masť oa o£L

ncjlqjif očnf lík na Svřtí
25 ct

Svrab (pmSmna čili chrást)
tmuf často jediným natřením

Severovoa Mastí

proti smto a vyraicilaia
Dobři na Ucje a Tyraiky 60 ct

S0UCh0tÍny sánH plic a á--
duch počínají naattuením akaliem

Severfiv Balsáa pro plíce

Uvá-- h' se bo t esu 'vyléčí kaldy
ksU ' 25 a 50 e

Severova Pcáááa ca vlasy
činí je hebkými a lesklými 25ct

pcíistMi pcs cezed

— o

plyn do 6 hodiny ranní neúčin
koval rozhodli se že si vezmou

život revolverem Paní Astálo
sová napsala o tom list jejž jí
muž její diktoval Po napsání
listu dr Astáloš zastřelil svou

choť načež se k ní položil na
zem levicí ji kolem Šíje objal a

pravicí se usmrtil
V jiném listu adresovaném po

licii dr Astáloš udal vše co se

týkalo jejich pohřbu Jednomu

příteli odevzdal za tím účelem

300 din U obchonníka s rakve
mi dva dny před tím zakoupil dvě

rakve Rakve byly dodány mezi
tím co ještě komise v bytě dlela

To je tragedie Košutova druha

Dojem její je tím mohutější čím

divější orgie dědici Košuiových
ídeí v Pešti provozují

"Nár Listy"

Boj Dlice proti vládě v Pešti

Politická fúrie vyšla i v Pešti
ze sněmovny na ulici jako před
rokem ve Vídni kdy parlamentní
revolucionáři vedli zástupy víden-

ské na parlament a kdy rozhodu-

jící kruhy postaveny před výběr
mezi ministerstvem Badenibo aneb

prolitím krve lidí německo-naci-onální-

demagogy svedených
Také v Pešti předcházelo bitevní

vřavě na ulici ono rozžhavení

vášní v parlamentě v žár který
ztrávil všechnu rozvahu slušnost
ano i pouhé ponětí o lidské a

mužné důstojnosti také v Pešti

dán k pouliční srážce mezi policií
a lidem signál ca dětské trumpety
také tamní pořadatelé pouličních

bouří mají v úmyslu povalení ne-

náviděného ministerstva Jenom

city a nálada mají v Pešti jiné
zřídlo neZ ve Vídni před rokem a

podnět jímž mysli výtržníků

peSfskych hárají liSÍ se od víden-

ských loBských hesel jako revo-

luční Kossathova písefi od

"Wacht am Fhein"

Jest věru podivením ba k

ážaso že vlastní původní příčinou

peifských bouří jest skutek vzác-

né milosti královy před nediv
neon aa tomto místi vylíčený pod

íhlavím: "Šťastný národ" M o-

ctli použil té příležitosti Že Uhři

tL'njí na pomník zesnulé císa-tov- tt

aby splnil jedno 1 přání
aírxlivé hrdosti a nařídil

ť j rz~ "i trdineího obránnc

A _ m mm
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