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ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ vyhánění rakousko-uherský- ch ob'AbitESÁŘ Uspúšnj rolničonf

závisí vVhradné od drobu
semena jaké zasajeme

Remeoa noěe lei kupujícím za-

lítáme Jsou vždy dobré zkoušena a za-

ručujeme je co pravá dle Jména adie
nellepM kllčivoitl Máme velkou zAsobu

zahradních květinných i polních zelinář
8kfch semen a prodáváme Je za pravé a

přístupné ceny jelikož si přejeme získat!

francouzského obrněnce Bugeaud
Provázen od loďstev plul ke Kan-d- ii

— Tím počíná samostatnost

Kréty a byť i vládce její jmenován
byl plnomocníkem velmocí oprav-
du jest a ostane panovníkem Ne-

bude asi dlouho trvat a Kréta se

stane řeckou úplně — Poplatek
který má ostrov ročně odvádět

Turecku ustanoven od velmocí na

6000 liber ročně

škodlivým jest zlozvyk pouštěti
kouř nosem Naproti tomu mírné'
kouření tabáku neškodí: dobrý
doutník po dobrém obědě přivede
kuřáka do dobré nálady a působí
dokonce příznivě na zažívání

Abychom se mohli oddati kouření
aniž by nám to na zdraví škodilo
nemáme nikdy kouřiti s prázdným-žaludke-

ale vždy po jídle a
kouř nesmíme polykati

"Anarchisté Dva podaření

Rakousko-Uhersk- o

Řliski rada skončena dne aoho

prosince President přál při té

příležitostí sněmovně veselé svát-

ky vánoční a ohlásil že páoům

poslancům opět sdělí kdy se opět

mají sejiti Nyní nastoupil tedy
ve svá práva paragraf čtrnáctý
jímž se provede zatímní rozpočet

pro první polovici 1899 a prodlou-
ží se vyrovnán! s Uhrami

Hlavni vymoženosti českého po-

selstva za loňský rok ve prospěch
česlei národnosti dají se shrnouti
do malého rámce Je to rozpoč-
tová položka na českou techniku
v obnosu 100 tisíc převzetí opav-

ského matičného gymnasia do

státní 6právy a docílení českého

presidenta vrchního zemského

soudu v Praze — Úřední vyhláš-
ka ze společné schůze českého

klubu s klubem velkostatkářskýrr
zdá prý se svědčiti že královské

poslání určené pro sněm český
bude se v některých částech líšiti

od reskriptů pro sněmy ostatní

Jak dalece se dotkne otázky státo-

právní ukáže se teprve po zaháje-
ní sněmu

Výtledek čtvrtletního podzimního
zasedáni říšské rady dá se shrnouti
v několik málo slov Je to ob-

chodní smlouva s Japonskem zá-

kon o místních dráhách o regula-
ci Dunaje v Dolních Rakousích a

zákon o zvýšení platu soudních

sluhů jež byl odhlasován v po-

sledním zasedání jež ale sotva v

té formě bude přijat panskou sně-

movnou

Ruský tisk o Rakousku Časopis
"Pet Vědomosti" dokazují v ů- -

ČESKÝCH SPOLKU

OMAHA
feád Falacký i 1 WDJ

odbývá svá pravidelná ecbare vidy literek T

meslol o 8 h veiernl v í liXJS JI 18 ul Před
K W Bartoš taj víc Hures na jn n ui
ůřetník Simon Rokusek 1M8 Williams ul

Tři Jed ftokol T Omaha
svlhtvá svá nruvtdelná soh6x katdf druh
ítvrtk t diAníoI veíer ve své místnosti 222a

Ho 431 h Ht Před Rud Havelka 1487 Ho 14tb
fit tajemník B W llartoá 1418 rear Poppleton
ave Fr J 'iaia mih ruupieum ave
Pokladník Ant Kment jot uo mm Pír

Pedp gekel Tyrí é 1

odbývá tví schoze dvakrát mfsídně každou
1 neaeit a ponutMi v musím v mni mwuuvo
Oeloroini schftie odbývá se I neděli v HJnu

palletni scbose l neobli v auDnu a čtvrtletní
▼ ledna a srnnu Předseda Kr Svojtek mi

topredeeda Vr Svoboda taj John ChlelHrád
1X44 jlí 16tá ul Mělník Jtwof KBÍpar 1420 JI i
18 ul iPokladník V P Kunci 1316 Ho a )tr
výbor majetku Jo Němec praporeínik Jo
mora aoiorce rr vojieen

Jm Um Loie 5 Byt Pythlt
odbývá schoce kaMou prvni a ifeti středu v
měsíci v Národní síni na 13 a Wllllaro ul Ve-

licí kancléř Ed Belcb 4016 8o 13tb Btr Stratoe
archivu a pefettl F Vodička 104 N I6th Htr
Straíceflnanoí Váo Prlbjrl Ul Jli 18 ul Po
kladník Joa Novák 1310 J12 13 ul

Boheala Loie i 814 AOBW

odbývá avé pravidelní scbaze v Národní siní
kaidon i a 4 atredu vect-- r Vác Kubec
F W Bandhauer 1709 Bo 13 Btr J V Va
cek 2210 Ho 14 Htr O Uoaewater apol lékař

Bee Bulldlng

Tábor Coluubns i 69 WOVT

ulhtfvá whňze katdé 3 útert v mísící v Ni'
rodní siní v H b večer Předseda Kr Hvoboda
1384 JI f ul Místopředseda Kr Bemin Taj
F J Fltle care of Bonton Htore Omaha Neb
Pokladník V i Nepodal lz4 Jli 14 ul Vra
vodil Aoton Novák

Tábor Nebraka ě 4771 MWA

odbývá své pravidelná schůze kaidou prvou a
třetí středu v mínící v mm bodla večer
T síni pana Jana Hrocha Konsul V W

Boukal 4 1237 Jíž 14 ul návodří Jan Brázdi:
bankéř Jan Panuika í 1408 JIŽ 15 ul: klerk
J F Přibyl 810 Hlfkory: provodil V poleji:
vnliřnt utráf Josef Hrubí: venkovní stráž
Bart Malhiiuser výbor majetku Jan Oblebo--

rád Mlke Votava Karel emraovsay a r j
Hanzelin

Hbor Vlastislava i 29 JČD
ndhfvá srh&ze kaldou 1 nedMI v mřstcl v Ná
rodní ainl o 2 bod odp Předsedkyni Kat
Bartoš tajemníci- - M Suchánek 13 a Pierce
ul„ úcetnlce Marie Michal pokladnice Kroll
na Beránek

Sbor Uoleulava ě 60 JÍ D
odbývá scb&ze kaidou 8 neděli v mčsicl v Ná
rodní ainl o í b odp Předaedka Ant Kment
1217 jli 1A ulice tajemnice Frantllka Čapek
8918 jit 14 ul ocetnloe Anna Šavli k poklad
nloe Karolina Flblicar 1310 jit 13 ui

Sbor Hvězda Nové Doby í 86 JČD

odbývá své sclioze každou S neděli v roíaiol ve
Z noa oap v siní merzove rreaHeuayue m

EnKelthaler taj Vllhelmlna Bartošová IZH

Ho 131 h Ht ocetnlce Em Cbleborád 1213 So
15tb Htr

Sbor Marttaa tírove & 10
odbývá avé oravldelné achfize vždy 4 nedfll
v meafcl v Národní slnl Předsedkyni Marie
Havlíčková 13 a Wllllum ul místopředsed-
kyní Lena Kunclova tajemnice Neliie Bvobo-

da 13!M jli 13 ui po klad nloe M Bou kalová
íaui—1 ui prnvouayne Anna ivrejci

Sbor Čehble D of H i 161 AOUW

odbývá pravidelné ach&ze každý S a 4 Čtvrtek
v Diinlcl ve dví hod odpoledne v místnoAtl

pana J Havlíčka v Národní síni Přededka
Antonie Hoffman Antonie
Kmenu obřadnlce Anna Uavliíek tajemnice
Josie Vacek UI3 jižni 14 ul ocetnlce A

Hvojtek pokladnice Anna Blunečko provod-ky-

Kraut Bílek vnitřní stráž Marie Majer
venkovní stráž Marie Cypra

Sbor Lilie h 9 Kruhu Dřerařek
odbývá své pravidelné ach Use vždy čtvrtou
neděli v mcHici v místnosti p J Hrocha Před- -

aedkvné Mnrle Jiráková VM JIŽ 18 ul místo
předsedkyní Joh Homolová tajemnice Marie
íamcnvá Uftňjlž 13 ul poklad Kat Wolfová
3IHjiž 12 ul pravodkyni Aloisie Bártová
DW7 jlžnl 18 ulice

1'odp filtor Sokolck TyrS ř 1

odbývá své schftre dvakrát misiíní každou
druhou nedíll a čtvrté flterý v mítíol v síui
Melievf 1315 JIŽ 13 ul Celoroční a:haze od-

bývá se druhou nedili v říjnu půllét ní sch&ze
druhou nedéll v dubnu a čtvrtletní v lednu a
srpnu Předsedk) ní Marin Moravce 1403 14 a
Canťin ul mixtnpředHedkyni Fr Koutský
3F08 Houlevard ave tajemnice Htaite Benák
1H13 Již 14 ul úieinice Marie Bílek 36 a Char-
les ulice

Tel Jed Sokol So Omaha
odbývá své snhbze každý 1 čtvrtek v méVc
v slul Knutský Hro ri la rosta Jan Koutský
80 a Q ulice mítotanista J M Tobláf 18 a
V ul tíJemní k ťrantliek Kadí! 16 a o ul
díetník Jan Vomáika 18 a Q ul pokladník
rrantisek Málek mesl H a o ui naceima
Alois Krajíček

Praha Loie t 828 AOUW

odbývá své pravidelné sch6ie 1 a 8 atředu
v mínící v slul o Koutxkýho Thomas lvsec
Fimlstr Fr Wellch Mistr Prái:e F J Fltle
taj 83 mezi O a P Htr Jo Váohnl éíetnlk 20

V ulice Poklad Bedř Ulenstbler 80 a O ul

Tábor Cedar Wood i 19 WOW

odbývá své sch&ze dvakrát sa mialc každou
8 solxitu o 8 b večer a každou 4 nedí II ve t
h odp v síni Koutský Bros Předseda Fr k

367 Ho 83 W Htr místopředseda Ant
Kemel taj J M Toblái na robu 18 a U Htr
acetuik Jan Zavřel pokladník Fr Koutaký

Tábor Žlžkív Dub i 115 WOW

odbfvásvé schli ze každou tře tří nedéll v nhí
cl Předseda Dom Hlávka místopřededa
Frank Hrablk tajemník James rormsnea lax

ul mesl N a M pokladník Anton Pivoňka

Dtir Prokop Velký ř 8380 I0F
odbývá své schftse každý první a třetí čtvrtek
vmírl v síni Frsilkorí v Ho Umaže P O K

John Kubát J K Joa Tesnohlídck V O K

Václav Hobota R li Joaeph Hrown 8323 Bon
levard ave t F B Fr Valák 17 a Berry:
Treansnrer J Halný 18 a g H W J Koala 23

a Wytnan J VY John Hána I O Jos Stanek
17 a y A 0 Alb Teanoblídek

fcád Palmové Dřevo l 7

Kruh Dřevařek v Ho Omase odbývá ecb&ze
své každé poslední pondíli v mínící v místno-
sti Br Koutskýcb Marie Vornáíka flástolná
poroínk--

e Kleonora tlwrl miatopředsedka
Katie Vorásek 367 8o 83 Btr tajemni
Frantllka Plvoflka bankérka Framiika Hvo-

boda anuammnlce Barbora Kucek přivodil
Katle Vomika vnitřní slrát Frantllka Bárta
venkovní stráž

Na zamissiMtppské mezinárod-
ni výstavě v Omaze obdržel

v odboru pivním

Cabinct Becr
ZLALOU MEDAL1I

fis tákladé Jrho tťlf a jeho ov
injtcich a puailllujícfčh vlastnosti

Objednejte al bednlfku od

Fred Krnr Brewlng Co

1007 Jaekson Ht
TiLiroa 430

Chas Kaufmati

0 1 veřejný R3tiř °
taiansi ťjlepfi pollřoJlc potrFsyML

prosUvéa k ) malětrk swtu vydáví
řeplavai lieU a Evropy a do Evropy atd

raVwai ovitý Majetek

čanA z Pruska je porušením pravi
del mezinárodního práva! Kdyby
Rakousko mlčelo nyní musilo by
mlčet 1 později až by snad bylo
pozdě My naproti tomu vítáme
řeč hr Thuna jež byla valmí mír
ná 1 tonem i výrazem Teprve
nynější případ vrací rakousko-uhersk- ou

monarchii k vědomí
vlastní důstojnosti

Anglické prsty v srbských vícech

Bělehradský dopisovatel Petro

hradských Vědomostí oznamuje
Do Anglie poslán z Bělehradu

jistý Terkan Armén bývalý dra--

goman srbského vyslanectva v Ca
řihradě aby se nějak postaral c

peníze Angličané nedávno uči

nili srbské vládě velmi vážnou na
bídku mající mezinárodní interes

te dodají Srbsku pušky a d&la a

spokojí se když jim bude za ně za-

placeno obligacemi z nerealisova-néfa- o

ještě zbytku čtyřprocentové
půjčky 1895 Samo sebou se roz
umí že by Angličané musili se sta-

rat aby tyto srbské obligace do

stali do oběhu Zůstává však do

sud otevřenou otázkou v jakém
množství a kursu by londýnská
bursa připustila tyto srbské papi

ry Úřad ní kurs papírů srbské

konvertované 4procentové půjčky
1895 je nyní — 58 Je patrno
že Angličané zbytek půjčky nemo-

hou přijmouti ve vyšším kurse
než 61 procent Jest otázka co

pak budou Srbsko státi anglická
děla a pušky Milanovi a Alexan

drovi Vladanovi a spolku je to

všecko jedno — oni tonoa a chy-

tají se stébla Známo že ob

jednávku děl Srbsko již Jávno
ve Francii a že i děla dávno

Již jsou hotova ale závod zdráhal
se vydati je milanovské vládě na
úvěr proto těžko věřit že by se

Angličanům podařilo splniti uči-

něnou nabídku V každém přípa-
dě je velmi významno že jsou to
Angličané ktaří pospíchají nyněj-
ší srbské vládě na pomoc a tím

významnější že anglická nabídka
stala se s účastenstvím Kallayo-vý- m

jak jest určitě známo Ale
zdálo by se že Srbové dříve než

přijmou anglickou nabídku muse-

jí si býti vědomi že přijavše ji
spálí za sebou ruské koráby

Kréta mi svého vlastního panov-
níka Den ai prosinec iest vv--
znamný v dějinách Kréty která
nyní jako stát se ustavuje Řecký
princ Jiří připlul na francouzském
korábu 010 hodině dopoledne do
Sudské zátoky a vystoupil v Kanei
na pevnou půdu Uvítání bylo
nadšené Vjezd nového vládce
do hlavního města byl velkolepý
První cesta princova byla do chrá-
mu Odtud odebral se do koňaku

[vládní budovy] kde admirál Por-ti- er

do jeho rukou složil vládu
Při té příležitosti byla vztyčena
vlajka kretská Podobá se řecké
tvoří bílý kříž v modrém poli s bí-

lou hvězdou na červeném poli v

levém rohu Princ Jiří vyplul na
válečné lodi "Amfitrite" dne igho
prosince ráno z athénského přísta-
vu a provázen od svého staršího
bratra korunního prince Konstan-

tina stihl soho prosince dopole-
dne k ostrovu Milu kde pozdra-
ven byl palbou od válečných lodí

ruských francouzských italských
a anglických Hudební sbory hrá-

ly na počest korunního prince
řeckou hymnu Admirálové loď-

stev navštívili prince Jiřího načel
princ jim oplatil návštěvy Večer

odbývána hostina na počest kníže-
te kretského Princ Jiří rozloučil
se korunním princem jenl se
vrátil na "Amfitritu" a vstoupil na

vaai prizen a oDjeanavku pro prisu uoou
Zásobu našeho obchodováni získali Jsme

si mezi Cechy velmi mnoho příznivců i

všichni projevují spokojenost Obchodu

leme s Čechy rádi a snažíme se získati

jichítrší kruh Dopisy a dotazy jejich
bez odkladu vyřizujeme
Máme na skladě obmezenou zásobu

ranných na severu pěstovaných Ohio
bramborů jež prodáváme za 1800 bečku
Druh tento dá dvojnásobnou sklizen a

jest rannější th21m3

Pište nám v řeci české anglické neb
německé Za dobré odporučení našeho
závodu nám ručí každý čelný obchod v
městě jakož i vydavatelstvo tohoto listu

Shugart & Ouren
COUNCIL BLUFFS IA

s iirapi vozy

D0 TEXAS

yaioiero¥7 BnlTetoyé spací yozy a rolné

poúoííofe íozy na xm TlailcH

Nejlepší dráha do všech míst

Kansas Indiánském území Texasu
Mexiku a na Pacifickém pobřeží

Jde přímo do

jaLetis Sherman Greenvili:

Dallas Ft Worth Hillsborou

?azahaohieWaco Temple

íialton Taylor SahesvillG

lockharts Honrietta SanMarcos

UQrange lOentcs Alrarado

ÍOUSTQN GAIVESTON AUSTÍI

m ANTONIO

2CTTPTESI

Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U

J J Havelky
Chicaga do ~—mmawr
Bodeobachu Čáslavi Chru-

dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litomyšle Nepomu-
ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

Teplic atd

Adresujte: J J HAVELKA
lake Hhore & Mlchljran Houtborn

Uepot tnlcairo llk
TélolMtarává pojlllřnl za nelnUli ceny Cl

144 E Van Buren Ht Boom 34

Xotarejte Ne

O lHldoilCIlOftt

mvýcli rodin
přistoupením
k rosvetvenému
řádu__HBSfaBafčV

ffOODHAN & WOBLD

Jeni vyplácl pojistné

prftvne a rychle

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se jednatelé
k taloienl novcb tábora Výhodné pod- -

minky

Dopllte o podrobnosti (esky neb anglicky
na vrchního velitele

I C ROOT
Sil Sneely lock OMAHA NEB

O D Kiplitiger
na rohu 13tč a Farnam

mánoftH víbřr

doutníků tabáku
a vCbec viech potřeb kuřáckcb ve mfstí

Dva skvostné vlaky
PO DRÁZE

Union o PAGIFID

denně vysýlány do Denver a

jin měst Coloradských jsou :

The Colorado řast Mail

Vyjíždí z Omahy ve 4:35 odpol
a přijíždí do Denver v 2:55 ráno

The Colorado Speciál

Opouští Omahu v 11:55 večer a

přijíždí do Denver v 3:55 odp

Vlechny vlaky tyto jedou

městy dalekéh západu
Pfsárou a prodavače cestovních
lístků dráhy této naleznete v čísle

130a na Farnam ul tootf

Předplácejte na Knihovno Ame-

rickou poutě ftoo ročně

hoši v Tovačově na Moravě jmé-

nem S Slavík a A Krátký onen

krejčovský i61etý tento holičský
i7letý pomocník dostali chuť na
peníze Ale jak jich lacino nabý-ti- ?

Než dlouho se nerozmýšleli
a připadli na šťastnou myšlénku
Pomocí "anarchismu"! Pan farář
P Theodor Mayer má peněz dost
napíšou mu anarchistický dopis
ve kterém s vyhrožováním požá-

dají ho o peníze A psaní bylo
hned hotovo Pan farář dostal je
k velikému překvapení dne 3ho
června minulého roku Zní takto:
"Velectěný pane! Též si na Vás

vzpomněl náš vídeSský spolek
a zároveB se dověděl

že jste velmi bohatý ale též skou

pý pročež Vás odsoudil porotní
tajný soud k pokutě 100 zlatých
nebo do měsíce mají Členové naši
v Tovačově nařízeno Vás usmrtit
a faru zapálit Pročež Vás vyzý-
váme abyste určenou sumu 100
zlatých na podzámčí za uličkou p
Šmídy určitě o 9 hodině večer do-

nesl a do středu chodníku co jde
k mostu položil naši členové tam
budou skryti čekat a jak se vzdá
líte tak je vezmou avšak střežte
se zrády neb kdybyste tam stráž-

níky přivedl nebo to místo jimi
obsadil budou na dané znamení i
Vámi postříleni To Vám pří

sahá tajný spolek vídeSských a
narchistů" Pisatelé konečně žá-

dají aby pan farář peníze které
však musí býti ve stříbře na urče-

né místo položil a okamžitě se
vrátil a končí svou výhrůžku:
"Dělejte jak chcete ale jedno
nebo druhé do měsíce Na shle-

danou zítra dne 3 června na pod-

zámčí Chraňte se zrády!'' V

dopise byla slova: "usmrtit" a
"chraňte se zrády" tučně podtrže-
na Pan farář ovšem na můstek
se stovkou nepospíchal a odevzdal
věc do vyšetřování Mladí "anar-
chisté" byli vypátráni četnictvem
a tyto dny stáli před krajským sou-

dem v Olomouci Slavík dostal
8 Krátký šest měsíců těžkého ža-

láře

Washington D C Následovní

zpráva z hlavního města Spojených
Států méze býti pio mnohé z našich
čtenářů zajímavou Tudíž na ni zvlá
ště upozorQujeme Fan John Zellner
z 6 1827 Weltberger ul jest zodpověd-
ným za následovní: "Ku své radosti
mohu vám sděliti že paní Fosterová
sousedka naše přišla včera k nám a
plna vděčnosti sdělila nám že dcera

její která přes 20 let byla napadána
padoucnicí úplně užíváním Dra Petra
Hoboka se uzdravila My jsme před
před tím k užíváním tohoto léku ra-

dili ale oni říkali že nemoc je příliš
zastaralá než aby dovolovala úlevu
neřsu li vyléčení Konečně však jsme
je k užívání přemluvili tvrdíce že po-- '
kus nemůže uškodit a nyní uzřeli vý-

sledky Dra Petra Hoboko svou zvlášt-

ní účinlivosti na krev a nepořádky
soustavy tělesné mnohého přivedlo do

rozpaků Přivádí do rozpaků jak lé-

kaře tas laiky a ač nejednou učiněny
byly pokusy zvláštní jeho sílu vysvě-tli- ti

jest tato dosud nerozluštěna
Neprodává se lékárníkům nýbrž lidem
přímo skrze místní jednatele od maji-teleD- ra

Petra Fahrneye 112-1- 14 S

Iloyne Ave ChicagoIIl

Oma&a Staro fispair Works

1207 Doaglas ulice

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby

lMtiMtloM hr Bull ariaptaé tiiwjtM
Study cators Kapen aoH an4

eomprtrat lartr—wra
Takea apar ubm nljr

Ldii auaMfaUy tm ttott

11

Home Foli lanteaUr rum
sraiw s coaasarnsMM a si mool er ua
gMsa asium anaim suu

Pijete dofcré piYO?

Jestli ano zajděte
si na sklenici

výtečného St louiského
ležáku k majiteli
Národní Síně

J Havlíčkovi
na roba 13 a William al

Mimo výtečného ležáku nalez-

nete u něj vždy hojnou zásobu li
hovin Korbelová vína jemných
doutníků atd

TH raeefcbrý aáaasea

Kaldého s úctou ave

JaMTEará

ZAJÍMAVOSTI

I s Rusem to pohnulo Za bouřli

vých výjevů v poslanecké sně
movně rak dne 15 pros vzbudil

ruský statkář Ivan Valentin veli

ké zrůšení tím že hlasitě dával na

jevo svůj hněv a rozhorleni nad
tím jak němečtí nacionálové a
zvláště Wolf dole řádí Němečtí

posluchači na galerii dali ho vy
věsti a dopraven byl na psychiatri
ckou klinku k pozordvání (!) ze

kteréž ale bude nepochybně pro-

puštěn jako člověk zdravý třeba

temperamentu prudkého Statkář
tento jenž před několika dny te-

prve z Varšavy do Vídně přibyl a
v hotelu ve vnitřním něstě se

ubytoval prohlašoval prý také
hlasitě že přijel do Vídně schvál-

ně aby Wolfa zpolíčkoval(P)

Zlodéj usmrcen elektřinou Z Ber
lína se oznamuje: Příšerný objev
učinili dne 12 pros za svítání
dělníci na silnici mezi Cruenau a

Adlershofem Na žerdi nesoucí
vodící drát elektrický visela mrtvo
la muže v oděvu nádenníka Zá-

hada se vysvětlila když později
nalezen a zatčen na nádraží v

Adlershofu člověk bloudící tu a

polou šílený zděšením Vyznal
se ze se dvěma jinými soudruLy
chtěl ukradnouti drát u stožáru

Jeden z nich byl zasažen elektri

ckým proudem a okamžitě usmr

cen Druhý se dal na útek a on

sám běžel na nádraží chtěje ode

jeti do Berlína Zatčený dopra
ven k soudu do Kopanika Usmr-

cenému zloději byla elektrickým

proudem pravá ruka úplně spále-
na a tvář i život hrozně zohaveny
Smrt jeho musela být okamžitá

Romantický únos Z Lisabonu

se oznamuje: rékny kousek jiho-zems- ké

romantiky podává historie

únosu jenž nyní zaměstnává zdejší
soudy Mladá dívka ze slušné

rodiny seznámila se s mladíkem

jenž jí projevoval svoje city náru-

živými dopisy a vroucími přísaha-
mi lásky pod balkonem jak to
zde bývá obyčejem způsobem tak

přesvědčivým že nezkužená dívka

skutečně se dala se přemluvit

opustila dům svých rodičů a uprch- -

a se svým ctitelem Párek uby
toval se v jednom zdejším hotelu

a ztrávil tu nerušeně v sladké roz-

koši několik dnů svých libánek

Don Juan jemuž šlo spíše o šper-

ky a peníze dívčiny než o její
lásku dovedl na ní vylákat její

majetek pod ideálním předstírá-
ním že chce vše vrátit její matce

poněvadž chce toliko ji samu a

všední mamon uráží city jeho čisté

lásky Když byl šlechetný mladík

důvěřivou dívku obral nechal ji
bez groše v hotelu a zmizel Po-

něvadž však nebyl zcela bezpečen
co se týče dalších možných ná-

sledků použil zchytralého pro-

středku aby se vyhnul všem ne-

příjemnostem Napsal své milence

tragický dopis na rozloučenou a

oznámil jí poněvadž se jejich

spojení staví v cestu nepřekroči-teln- é

překážky že odhodlal se

učiniti konec své trýzni sebevraž-

dou Aby dodal tomuto svému

ohlášení většího důrazu uveřejnil

podvodník v některých nejčelněj- -

ších časopisech zprávu o své smrti

a o svém pohřbu Několik dní

po uveřejnění této zprávy jež
ovšem lehkověrné dívce způsobila
značné rozčilení a velkou bolest

jal se šejdíř pátrat po úspěchu
svého manévru Avšak radost

jeho nad zdarem plánu netrvala

dlouho neboť policie jež se ' o

tom za tím byla dověděla jej
zatkla PřitČžující okolností pro

podvodníka jest že je ženat

O kouřeni Dr Favarger lá-

zeňský lékař v Uží měl ve společ-

nosti lékařů ve Vídni velice zají-

mavou přednášku o chronickém

otravování takákem Bylo zjiště-

no že nesmírné kouření má za

následek nemoci nervové soustavy
a dýchacích ústrojí Méně známo

je že velci kuřáci jsou vydáni
chorobám srdečním jelikož nico-ti- n

působí zvláště škodlivě na

srdeční svaly U kuřáka často

dostávají se žaludeční nemoce a

kouření při prázdném žaludku

způsobuje vůbec Spatnou chuť a

kazí trávení na Štěstí vystupují
valné nemoci teprv tenkráte když

přflii mnoho se kouři Velice

KftESŤANSKÁ TĚLOCVIČNA

Episkopální kostel sv Jana v Jersey City pokračuje zdárné ku předu pod vedením
řev h Z Stoddarda kterýž získal si hlavně velké přízně zářízením tělocvičnyv níž nyní i ušlechtilému "umění pěstnímu'' učeno jest

vodním Článku že federalism

[soustava spolková] je v Rakou-

sku historickou nevyhnutelností a

že dualism není nic jiného než

prvý krok k federaci V tom prá-
vě vidí velikou zásluhu císaře Fr
Josefa že porozuměl vniterným
potřebám svého mocnářství a vy-

konal mírným způsobem jeden z

největších převratů nynějšího sto-

letí Panování Františka Josefa
jest erou vnitřního rozvoje jeho
monarchie Bude-l- i dílo dokon

čeno vedle Ruska vyroste stát s
velikou budoucností Ne-l- i pak
Solferino Magenta a Sadová a

cesta vnema 11 ao caririraau vy-

kopaly jeho hrob Jen federalism

je zárukou samostatnosti habsbur-
ského mocnářství Na to list při-
stupuje k známému prohlášení hr
Tbunovu v ohledu vypovídání ra-

kouských poddaných Slovanů t
Pruska a píše: Podobný pokus
rakouského premiéra postaviti se
v této otázce na stanovisko mezi-

národního práva vyvolal celou
bouři odporu německého tisku ra-

kouského i německo-říšskéh- o Ja-

koby Rakousko-Uhersk- o nebylo
již ani Hannoverem ani vévod-ství- m

lippským jakoby Vídeň ne-

byla předměstím Berlína jakoby
oba státy žily tímž vnitřním živo-

tem a to co se děje v Rakousko-Uhersk- u

jakoby nevcházelo ve
sféru mezinárodního práva Sta-

novisko německého tisku v té
nedá se ničím omluvit je

přímo pobuřující a dokazuje že

příklad fanatismu a nedbání ie
náš bližní mi také pocit sebeúcty
dochází u Němců hojného násle-

dování Vždyť ne řeč hr Thuna
znamená neformální peměry mezi
oběma spojenými státy nýbri jed-
nání Německa jei ignoruje mezi-

národní práva Rakousko-Uher-s- ka

svědčí ie berlínští politikové
neomějí ui Činit rozdílu mezi mým
a tvým VIdyť přece hromadné


