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Rakouský státní dluh obnášímkn zákožské

Z ry Thun-Kaitlov- y skontisko- -

ADRESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

Dr E Hoiovtchiner

teský lékař

jímavého a důležitého procesu o

němž se následující oznamuje: Na

inženýra Alessandra Quetu byla
Silviem Ghisanem a Angelem Bil-ler- n

před krátkým časem podána
žaloba že prodal francouzské
vládě plán známého válečného

přístavu vlaského Spezzie Žalo-

vaný inženýr zapíral a nepřestal
prohlašovati bezúhonnost svou
až žalující strana k dotvrzení asi I

rii Čížkovu která patrně o kráde-

ži věděla Prvčjší jest na své

stáří dosti vyvinutá

UmrtL V Praze zemřel Ant

Karel Madiéra c k profesor a

inspektor ve výslužbě ve věku

69 let Madiera sepsal několik

učebnic a sestavil více čítánek

pro střední školy V posledních
létech byl horlivě činným v umě-

lecké besedě pražské

Zionisté zřídili si konečně také
v Praze svou odbočku Už přeď
několika léty stal se v té příčině

pokus avšak od zahájená akce

bylo upuštěno aby protižidov-

ským proudům jež dokazují že

židé jsou zvláštní národností ne-

byl dán nový agitační prostředek
do rukou Před několika měsíci

byla však v Praze konána nová

schůze za účelem propagování
zionismu (hnutí hlásající národní

uvědomění mezi židy jakožto sa-

mostatným národem) a ačkoliv

schůze tato byla rozbita přece

stanovy "Zionu"' zadány a také

již byly schváleny Na veřejnost
zní nový spolek: Odbočka "Zio-

nu" svazku rakouských spolků

pro kolonisaci Palestiny a Sýrie

České spolky bllinski Ihez přístřeší

Jedinký hostinec ve kterém bílin-Š- tí

Čechové soustřeďovali se a

který byl dne 27 předminulého
měsíce exekučně panu Knappovi
Čechu prodán přešel koupí v

ruce stavitele Langra zuřivého

Schoenererovce Stavitel Langer

zakoupil jej jen z té příčiny aby

Čechy z jich jedinkého útulku

vypudil

Nová poiíťbvaci společnost v Če-

chách se právě ustavila Jest to

známá "První česká všeobecná

akciová společnost pro pojišťová-
ní na život v Praze" jež činí ná

rok na zvláštní podporu české

váno v Rakousku během jednoho
měsíce pět set časopisu číslo to

jež přesahuje vše co až dosud

spácháno proti tiskové svobodě v

Čechách Pan dr Kaizl který

kdysi v říšské radě rakouské tak

ostře interpeloval pro přílišné
konfiskování novin — arciť v do

bě kdy byl ještě poslancem —

ukazuje se v pravém světle

Volební reforma v Belgii: — Mi

nisterstvo Smet-de-Nayero- utr-

pělo při jednání o známé předloze
volební ve sněmovně poslanecké
novou porážku Jak známo na-

stupují socialisté proti předloze té

obstrukcf žádajíce místo poměr
ného zastoupení rovné všeobecné

právo hlasovací Tyto dny navrhl

socialista Smeets aby schfize sně-

movní zkráceny byly o celou čtvr-

tinu Vyvstal první ministr Smet-de-Nay- er

a učinil návrh opáčný
t j aby po dobu rokování o přeď
loze sch&ze sněmovní byly pro

dlouženy a sice aby trvaly od

19 října počínaje od a—& hodin

odpol Přijat byl ale za velkého

jásotu celé levice návrh socialisti

cký a sice pomocí hlasů většiny
radikálův i četných klerikálů Pro

návrh ministrův hlasovali jen mi

nistři část klerikálfiv a tři radiká
lové Ustrnulá vláda jež cítí

existenci svou stále více socialisty
ohroženu prohlásila že bude-l- i

předloha nynější zmařena nezbu-

de uic než-l- i sněmovnu rozpustiti
To ale právě levice chce aby před
uzákoněním volební opravy byla
země otázána

Nesnáze Nímců v Činí — Ze

Šangaje dochází znepokojivé zprá-

vy o poměrech v německé osadě

TELESKOP POMOCÍ JEHOŽ

6700 milionů zlatých připadá
tudíž na každého obyvatele 234
zl Největší část dluhu padá na
vrub militarismu

Devít millioni slov odtelegrafo- -
váno Za procesu s Dreyfusem
jenž trval od 7 srpna do 9 září

bylo z Remeše odtelegrafováno
8—9 milionů slov Příjem tele-

grafního úřadu činil kol 450000
franků Počet telegramů v den

pronesení rozsudku expedova

ných činil tři tisíce

Zajímavá památka Při veliké

církevní slavnosti jež onehdy
konána v Janově ukazována mi-

mo jiné chrámové skvosty v tamní
katedrále malá nádobka jež již
déle než 600 let jest majetkem
chrámu Nádobka jest zhotove-

na z jediného kusu smaragdu a

má na nejŠirším svém místě objem
více než 12 palců při výšce as 6

palců Užívá se všemožné opa
trnosti aby neocenitelný tento
klenot byl chráněn před nehodou

neb krádeží Skřínka v níž se

nalézá opatřena jest několika

zámky a klíče k nim naiézají se v

rukách různých osob Klenot
tento jehož stáři vůbec nelze od- -

hadnouti bývá málo kdy vystavo
ván veřejně a to jen na zvláštní
nařízení městského senátu Roku

1476 bylo vydáno nařízení jímž
osobám nepovolaným zakázáno

přiblížiti se k tomuto klenotu na

dosah paže Pověsť tvrdí že

tato smaragdová nádobka byla
darována královnou ze Sáby králi

Šalomounu

RozšiXenl aňgličiny stále vzrůstá
Na počátku nynějšího století pá-

čil se počet anglicky mluvících na

zeměkouli na 21000000 duší

francouzsky na 31000000 ně-

mecky na 30000000 rusky na

31000000 španělsky na 26 000-00- 0

duší Vlasky mluvilo
a portugalsky 8000000

lidí Nyní mluvf anglicky 125-0000-

francouzky 50000000
německy 70000000 vlasky

a portugalsky 13000000
lidí Angličina však stále ještě
více se rozšiřuje V severní Ame-meric-e

a téměř v celé Austrálii

dobyla si angličina výlučného

panství V severní Americe na-

chází se přes 100000000 angli-

cky mluvících naproti tomu ve

Velké Britanii ve své vlasti a v

Irsku mluví pouze 40000000
duší anglicky Rovněž v Jižní
Africe a Indii rozšiřuje se angli-

čina velice
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OHlce na )liu 15 a Iloward ul Shet

1)' Bloek í dveři 210
Telefon 1438

V nlssrně k nalezen od 10 do 12 hodin ránck
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer

Telefon residence 1874

H GiHorfl ND Geo Bicneli MD
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dt33m6 ~"—~ Císlo telefonu 789

The Harris Abstract Co

vyhotovují abstrakty každého

majetku v tomto okresu za

ceny velmi mírné

423 Bee Bullllnu Omaha Neb

Olin SMe Repir Ms
1207 Doairlag ollce

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

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby
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Hotsl u města Prahy
[1='ragfue KCotel]

"razř v Omaze fj a William ul

Jest lépe než kdy dříve zařízen a při
praven ku posluze ct bostom

Čisti a nobodlné ookole a chutná i do

bře přigravená strava pro cestující a

Omany jakož i pro strá- -

vnllty

Plzeňské pivo stále na fefu

Znamenité Omaha Brewms Asďn pivo
a jiné nápoje jakož i nejlepsí doutníky
vzay v nojne zasone

K návStfivě co nejuctivěji zve

Josef IClepetlco
MAJITEL

Dr ČEPELKA
) v Čechách promovaný

t zkušený f

r v r

LEKAR j

ORDINUJE

V ČESKÉ LÉKÁRN&

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE NEBRASKA

VeJkerá předpisy lékařská vyho-

tovují se v této lékárně s právně a
avMomltě i nejelstiícb a nejlep
lícb léCebnicb prostředků gr-t- f

Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje kaŽdo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za

světla denního je North Western

dráha Vlak vyjíždí z Omahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer

téhož dne do Chicaga Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-h- o

nejoblíbenějším Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chi

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržetí na

Farnam ulici v Čísle 1401 v měst

ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"

CHCETE
LACLOU
FARIU ?
Teď snad ri Jli kaidy £e LACINÉ

a DOBIté pozemky jsou nyní _To—řň?

je_"fé—TTeconalntt Vlak ne kaidríle
nejlépe nejlevněji a oeiipoieniiveji
mlÍJe koupili jen když kupuje od

železničních polečnnttf přímo Jestli
kunulete od ledoatelá koupíte třeba téi
dobry pozemek ale tak levné Jako
kdybyste ae obrátili přímo na tpole- c-

no_ & pas nejste 1111 ze poxemea
který jste koupili uk skutečně máte
Chicago Milwa&kee 8t Paul dráha

má přes 6200 akrů potemkft podél tratí
svfcn bliie meeteíek v osadách rnali- -
cich Ikoly kostely atd kterří prodává
po a3 00alaejvý(W00akr jak náale- -
dujei jedna šestina botové ottatei t
píli ročních splátkách a procenty úroku
PamatuHe kdyi koupit od dráhy jste

liiti ie máte dobrá právo malet-ic- ké fa
▼ale penise JS" betpecay a koupíu ta
nejlevněji! moinoa cena Pilte si antic-
ky o clrkulář obsabnjfct popis těchto
poseaa
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Laad Co'r C M s% St P Ry
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OMAHA
Rád Palacký i 1 ZCBJ

odbývá tvé pravidelné tcbftte katduu ítvrtou
neděli r mtlcl o 2 b odp T sf nl p Klepet ky
oa 13 a Wllllam nl Přede h Berka taj Vio

Bobek 14U7 8 4th St oíetntk Simon Boku-e- k

I6IH Williams ulpokl Fr Mach

T£l Jed Sokol T Omaha

Odbfvi sví pravidelní aohftKe kaídý druhý
čtvrtek v tnísíol veřer ve své niutnout! SB2S1

Bo lath Ht Prerts Kud Havelka I1M Bo Mtb

St tajemník B W Hartoi 1418 rear Poppleton
ave ífetník Fr J Fiala 1418 Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 So lfith Htr

Podp Sokol Tjrš i 1

odbývá své schoze dvakrát niísfíní každou
) neděli a 3 pondóli v mčsíel v síni Metvě
Oeloroínischftze odbývá ae 1 neděli v ř Jnu
Dblletni schoze 1 nodcll v dubnu a Čtvrtletní
v lednu a srpnu Předseda Fr Bvojtek m

etopredsrda Fr Bvoboda taj John Chleborad
15tá ul ttíetnik Josef Kaípar H30 Již

lTul Pokladník V V Kunci 131Í So 13 Btr

víbgr majetku Jos Němec praporecník Jos
Merx doxorce Fr Vojtěch

Jan Hus Lože ě 5 Ryt Pythla
odbývá schfize kaldou pivní a třetí středa v

měsíci v Národní síni na 13 a Wllllam ul Ve-

lící kancléř Fred Blánta Btrázee archivu a
neíetl F Jelen 15 a Center Stráíce flnanol

Váo Přibyl 609 Bo 12 Bt Pokladník Jos No-

vák 1811 Jli 13 Ul V

Bohemia Loie ě 814 AODW

odbývá svá pravidelná schaze v Národní síni
kaidou 2 a 4 středu večer Frant Bvojtek

p F W Bandhauer Záp 180S So 19 Btr

J V Vacek áíetnlk2210 So 14 Btr O Boae-wa-ter

spoi lékař Bee Bulldlng

Tábor Columbii ř 69 WOW

_ ___ tmMAÁ a laf4 — rvi2_(M V Ná

rodní síni v t h veter Předseda Fr Svoboda

F J Fitle 211 N st So Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal 1224 Jli 14 ul Při-

vodil Josef Novotný

Tábor Nebraska 6 4771 MWA

odbývá svá pravidelné schaze ksidou prvou a
třetí středu v měsíci v osm hodin večer
v síní pana Jana Hrocha Konsul K Smrkov- -

bankéř jos Vopilka 8 a Wllham ullcei klerk
J F Priovi 810 Htckory provoaci v

yuiejs
vnitřní stráž Josef Hrubý: venkovní stráž
Bart Malhsuser výbor majetku Jan Cblebo--

rád MK6 Votava ivarei Biru'™j - --

Hanzelín

Tábor Xebi ašská Lípa c 183 WOW

OUOJ aouuw " j — - —

stnl Hrochově Josef Šíp předseda 1012 Hoiiier

Bt: Václav DoleJÍ místopředseda John Safar

pokladník lftU Williams: A F Novák taj
1203 Paclttc St Fr Soukup přivodil

Sbor Vlastislava { 29 JČ1

odbývá schůie každou 1 neděli y měsíci v Ná--

8t pokladnice Karolina Beránek aěotnlce
Marie Micnai nw nasaua o

Sbor Boleslara 6 60 JČD

odbývá scbA každou 2 neděli v měsiol v Ná--

roonl siní o n ouo rreuw "
ivm M in nllrre talemnlce FrantliKa uapeic

1314 Martha Ht ncetnlce Marie PNboreká roh
14 aCaHtenaa bi poaaunw7
gar l'J8 již 13 ul

Sbor Hrezda Noré Dobj ř 86 JČD

dbývá svéschnze každou 8 neděli v měsíci ve
2 hod v síni Metzoví předsedkyně M

K "„il r_ „l Vllkuln na Uurtrvilnvá 12Í4

n ruh st děetnlce Em Chleborad 1118

Poppleton ave

Sbor Martha Urove 2 10
# I t 1 _t— - A HAflXII

OaDfvs tve pravme ne wii"" -

v měsíci v Národní síni předsedkyně Nelilo

Jemnice Kmle ííavld 153 Bo 1 Bt pokladni-
ce M Boukalová 1301- -14 ul pr&vodkyní

vaňme řece

Klur ÍWhlft 1) of II £ 161 AOCW

odbývá pravidelné sch&ze každý í a 4 ítvrtek
v měsíci ve dví hod odpoledne v místnosti

i II I — ainl XHujluAii Lf U

Antonie Hoffman tajem Josle Vsoek 2jil2
11KD1 li Ul UCOiDllTB A PTUjwa iwi w
Fokliidnlre Ann (Slunťko spulk lékař C

li Jínil

Sbor Lilie i 9 Kruhu Drerařek

dbývá své pravidelné achAze vždv v ítvrtou
neděli v mřicl v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Jirák ls jln( 1 nlmlsU
DreoseaKyne jos rtomoi vsjciuiuk-

-

sumec ut
231 Jli US ul prtvodkyoi Antonie Tříska

Podn sbor Sokolek Trrfí l 1

odbývá své achfize dvakrát měsílně kadou
drunou neneu a ctvrw uverj t b™ kw
U_ 1 41K tl 14 I llaLAVlfnl UthfilJI fMl

bývá se druhou neděli v fttnu p&lletní schůze

druhou neděli v dubnu a čtvrtletní V lednu a

srpnu Předsedkyně Marie Moravec 1403 14 a
Canfm uU místopředsedkyně Fr Kouwk
Kur) Houlevard ave tajeinnlce Btazle Benák
1410 JIŽ 14 ul ůcetoloe Marie Bílek 30 a Cbar- -

es unce ____________

SOX7TEC 02&JLTZJ±

Tel Jed Sokol T So Omaha

odbývá své pravidelné scbllse Jednou měsíčně

a sice bažda lni pondéli v měsiol v místnosti
Jana Koutskýbo na rohu i aQ Starosta
Josef Vonssek tni FranUiek Kadil 16 a 8

ul áíelnik Josef Mucha pokladník Frantliek
Hájek 20 mezi N a O uL

Praha Loie l 828 A0UW

odbývá své pravidelné ech&se Lat středu
v měsíci v síni o Koutnkýho Thomas Ijmec
Eimlstr Fr Wellch Mistr Pr--e F J Fitle
taj mezlOaPStr Jos V áchal éfeinlk 20

P ulice Poklad Bedř Dlenstbler 20 a O nL

Tábor Žlikiv Dub ě 115 WOW

odbývá své sch&ze každou první neděli v raěsf-- ol

v síni p Franka 20 a H ulice Předseda Fr
Kavan místopředseda Prank Hrabik tajem
James Formánek W ul mezi N a M poklad
Anton Plvofika 2L a Q ul

Bád Palmové" Dřevo í 7

Kruh Dřevařek v Ho Omase odbývá erb&se
vé každé poaledni pondělí v měřici v místno-
sti Br Kouiskýcb Marie Vom4' Hftstolná

Katle Voméťka mistnpředsedkariralnire 87 Ho 23 Btr tajemnic- -
Frantilka PlvoBka bankérka Františka Svo-

boda soutcromnloe Barbora Kaček prtvodM
Josepbln Bon kal vnitřní stráž Anna Křetek
venkovní stráž

Chas Kaufman
pojišťující jednatel

Q Qa veřejný notář

7jmu ejlrp1 pojlirojlct BnolefnotL
lrtitlává kupuje mkiek oemnvilí vvdávé
k'i'pl-v- bi lístky a Evropy do twvrupy aul

— —"tm na nemovitý majetek

TUarna SsTzáproH 13aDoD£las nl

Na meíí národ-
ní vstavě t Omtu obdriel

v odbora pivB(m

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

tik )s44 Jako Hstoty a )ehe osvt-Icic- a

a pu—Uuiicieh vlMtaosi
Objednejte _ iMd-ic-ka s4

Fred Knur trartzi Cd

1007 Jaekaon Bt
Tumai

Pf edplácejte B— Knihovnu Ame-

rickou Ponte #to roři

čtyřiceti svědků dala předvolati
mezi nimiž se i generálové Gadda
a Baldisera nalézali kteří na roz-

kaz ministra války předběžné říze-

ní zahájili Alessandro Queto na-

vrhl svým obhájcem předvolání
šedesáti svědků tak že bude sou-

du vyslechnouti bezmála sto osob
Dle toho všeho se dalo očekávati

veliké přelíčení které bude jako

všechny podobné procesy národ-

ní obrany se týkající jistě všemi

kruhy s nevšední napjatostí sledo-
váno a které v cizině bude musit

buditi živou ozvěnu Zdálo se

že se ze všeho vyklube vlaské vy-

dání "Afféry dreyfusovské" Chy-

trá vlaská vláda ale předešla za-

včas všem možným koosekvenclm

zapověděla ministrem války ve-

řejné sezení a nakázala kategori-

ckým způsobem tisku by se pro-

cesem tímto za žádnou cenu neza-

býval

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Zatcftl chmelaři nyní zoufale

se shánějí po českých dělnících

Vyhověli volání nacionálů a ne-

přijímali k vý_vě svých listů žád-

ných českých dělníků žádných

českých česáčů chmele a omezu-

jíce se jen na německé síly pra-

covní nepočítali s možností změ-

ny počasí a s brzkým příchodem

OBJEVENO BYLO TR0JHVĚZDÍ

dešťů Spousta chmele byla ještě
nesčesána na Žatecku kdjž po-

jednou žatecké rolníky překvapily
studené větry a lijáky jichž dů-

sledek jest tu: nesčesaný chmel

je nakažen tak zvaným měděným
řezem čímž chmel na ceně přes
30 procent ztrácí Rolníci na
Žatecku jsou nyní zoufalí Až do

poslední chvíle otáleli povolati
české česáče a nyní nemají kdo

by jim rychle pomohl V této
zouíalosti vzpomněli si opět na
české česáče a nedbajíce jejich
národnosti přidávají jim dokonce

5 kr na věrteli jen aby přišli
Dokonce by snad ani ničeho ne-

namítali kdyby po celý den při
práci bouřil Žatecko nejnenávidě-nějš- í

písní "Hej Slované!"

Utopil se V Záboří u Labské
ho Týnce skočil dne 13 m m

v sebevražedném úmyslu obecný
posel J Zelenka 56 let starý do
rozvodněné Doubravky a utonul
Příčinou sebevraždy byl jednak
vlastní nepokoj vnitřní pro nepo-

řádný život jednak rozhárané

poměry rodinné

Poíet voličů oprávněných voliti

členy do sboru obecních starších
kral hlavního města Prahy íest
dle výkazů tiskem presidiálně
vydaných následovní: Na Starém
městě 3326 na Novém městě

6413 na Malé straně 1502 na

Hradčanech 316 ▼'Josefově 107
na král Vyšehradě 150 v

oSa Celkem

jsou tedy dle úfaďního seznamu

11703 voličů
Včti na útčkm Ioseía Svobo

dova laleti Schovánka p Jana
Žádného v Cbotěboři odcizila
témul přtd několika týdny 100-zlatov- oo

bankovka a sebravši
veškeré své věci sprchla z města

Později vyšlo na jevo ze vzala s
sebou též 81etou kamarádka Ma
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Profesor Campbell na Llckovř hvězdárně učinil pomoci ohromného teleskopu vel-

ký objev Doposud panovala domněnka že Polaris jest hvězdou jedinou
kdežto Campbell objevil že dvojhvézdí otáčí se kolem hvězdy třetí takže
vlastně Polaris skládá se ze tří hvězd

veřejnosti ač není úplně českým

podnikem Ve správní radě za-

sedá dr Černohorský t zv

a předsedou zvolen

šlechtic hrabě Bedřich Deym

Výroční den královského posel-

ství z roku 1871 za ministerstva

hraběte Hohenwarta připadl na

den 12 září praví se v něm mi-

mo jiné: "Majíce v paměti státo-

právní postavení koruny České a

jsouce Sobě povědomi slávy a

moci kteréž tato koruna Nám a

předkům Našim propůjčila mimo

to jsouce pamětlivi neoblomné

věrnosti se kterou obyvatelstvo
země České každé doby trůn Náš

podporovalo uznáváme rádi prá-

va tohoto království a Jsme hoto-

vi toto uznání přísahou Naší ko-

runovační obnoviti-- "

Stávka dčlniků V továrně firmy

Fritsch Si Co v Hainsdorfu za

stavilo práci na 400 dělníků a

dělnic Požadavky dělníků jsou:

desítihodinný pracovní den zvý-

šení mzdy o 25 proceat náhrada

za nucenou zahálku zrušení všech

trestů placení smluvrné mzdy

hned při odvedení kusu a výplata
denní mzdy týdně místo dosavad-

ní i4denní vyvěšení sazby mzdo-

vé v továrně prázdno v den 1

května propuštění jednoho z

povolení ženám v

továrně pracujícím prázdna již o

11 hodině aby mohly uvařiti

oběd pro své rodiny nezakročili

proti těm kdož se této stávky
súčastnili Firma nechce o splně-

ní těchto pažadavků ani slyšeti

ZAJÍMAVOSTI

Nejvčtčl profit ze všech časopisů
na světě shrábl asi v nynější dob!

"Petit Journal" v Paříži který r

1898 měl čistý výtěžek 3929575
franků List tento nachází se

nyní v XXXVI ročníku a má den-

ní náklad 1100000 výtisku To-

muto nákladu odpovídaje jsou
též poplatky za inserty náramně

vysoké Tak stojí jedna řádka

(42 liter) na druhé stránce 100 ff

a 50 až 100 franků na třetí a dal-

ších stránkách Týdenník "La
Petit Journal illustré" má taktéž

náklad přes 1 mil výtisků

Necuda V Ploermelu znásilnil

onehdy páter Aretas pomocný
učitel na tamnf Škole Školních

bratří toletou školačku a zmizel

Řídící školy hleděl věc ututlat

otci děvčátka namluvil že by víra

utrpěla kdyby to prý udal tak že

tento jej uposlechl a zamlčel to

Úřady se toho však přece dopátra-

ly a zavedly trestní vyšetřování
Po páteru-zločioc- i není dosud ani

stopy
štos tni "synoveť arářoriKtU

Hombert povýšil faráře vesnice

Altere a Savony jeol přispěl ku

stavbě sirotčince 300000 lírů do

stavu hraběcíbo a právem přene-

seni ilechtictvf na své— 'synovce'

Telegramy jež Němci z krajův
vzbouřených byly poslány do Pe

kingu německému vyslanci byly
tam vládou čínskou zachyceny Z

Berlína chtějí pfý diplomatickou
ochranu obmeziti nyní jen na ně-

mecké příslušníky státní aby se

vyhnuli dalekosáhlým konfliktům
s vládou Čínskou ale pozorují prý
s trpkým žalem že domácí obyva-
telstvo Čínské ohrožuje prý už i

německou "kulturní" prácí v
Šan-tung- u

Zvláště prý stavba želez-

nic Německu povolených musí

býti prováděna pod neustálou
bodáků

K poslední řeči Viléma II — V

Karlsruhe v dlouhé řeči pravil cí-

sař s důrazem Že nejpevnějŠím
tmelem pro spojitost německé
vlasti jest společná práce knížat a

krev jež společně prolita byla na

bojišti K tomu podotýká bavor-

ský "Vaterland": O prolité krvi

knížat v roce 1870—71 nevíme

nic ovšem ale dostalo se r 1866

princi bavorskému Ludvíkovi pru-

ské kule pod kůži Společní prá
ce knížat jest ovšem teprve nové

ho data v r 1849 nechtěl 'velký
jeden státník pruský nic o tom

věděti prohlásil veřejně že žádný
poctivý Prus nemůže si pří ti aby
e Prusko příliš důvěrně seznámi-

lo "s hnilobnýra kvasem jihoně-meck- é

nekázně" Teprve když v

Prusku ve "velkém" roce 1870

potřebovali jibu 'kázně prostého'
poněvadž bez něho pánové severu

nebyli by mohli nikdy Čeliti zá-

padníma 'dědičnému nepříteli' tu

teprve shledalo ae ie jest krásno
a proapěšno knížatům vzdor 'hni-loboé-

kvasu ruce podatL Uče-

ní o ztdfněoé 'nejpevnějŠím' tmeli

jest tedy data velmi nového'
Jak st 9 Itálii soudí temňridci

— Janovský soud onehdy sestou-

pil se k prvníma texenl velmi za--


