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lul bé sjednal hfkl zHmicft!

roto shdka nyní vlou v míst

utrcb politické Isěky
Předvídané liorAl doby se dostaví- -

ledy I jest na národu }řtojf li

anebo povolí V cestě prvé

pké sic a trnité Ml vlifství české
kl v druhé pohodlnější Je jejl
ooba Volba tu Jasná íak ni

li oadn4 výsledek Její určit

prfiběh volby podnes nejíst
q aíce i ta omezené volnosti Klova

ynf soudili že lid posud neochabl

pposici úsudku tomu nasvědčují

've které tři vil osekanosti vol

ulov a přece tu a tam ae vyko- -

pvolcnl Ilřetnovtkího na 1'řibram
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anarchistu míl p"d nímnlkeni háky

p kti ié ivříil btřl pumv j l ty- -

tiésti cbtél ni nlii i Km ? To j

í bsdí která n I l"i b odbab--

Z fjkl 1m byl to zimník po I kte

rým mfdy hýli pumy schovány siu
dl le anarchisté př 'pravovali sé
éioy tm zimu

Jsou jesté Jiné motm nty na které

tu budil upozorněno Zibiveriá ti

skárna jejich Jak se ujišťuje hvU

velmi dobře Rařízenu lis i všechno

niíéinl k suzbě nové Nsklad pácl
se na nékohk sel zlatých Peníze ty

mohly býti sem zaslány Jen z ciziny
Podiv vzbudili mu( že dílna

anarchistu mohla zMati lak dlouho

utajena a že v okolí neměli ani tusn

ní že vůbec neco sn skrývá O

zatčení obou hlavních vudcft Uipla
a Hahnela se nikdo nedovédél ani

v domě kde bydlili a nikdo nechtěl

tské věiiti když už bylo provedeno
že je pravdou Viduo z toho a ja
kou obezfelostí si anarchisté poěl
Dali a jak doveďi klam it i své nej
bližší okoir

V policejním raportu o miarchi- -

stech ve Vídni se sděluje že bylo
zatčeno 14 mtižftv ulávijl se vsak

jenom jména dvou Kdo a kde jsou
ostatní? Kdy a kde byli postiženi?
Proti neuvádějí so jejich jména? O

má policie jeitě příčinu jo sinlčetií

A je v té příčině významným mo

meritem dodatek že v zatýkání bude

ještě pokračováno ?

Podle praxe policejní akce taková

dává s na veřejnost když je skon

cována a kdy není již neberpečí že

by veřejné sdělení v noviuách mohlo

býti výstrahou leckterému vinníku

a pobídkou k útěku Takové obavy

policie patrně nechová kdyi uveřej

nuje jména vudcft

Mezi zatčeními nalézá se také

bývalý pomocník truhlářský a vyda
vatel českých "Volných listli" Mo

ravec tuSíme v 10 okresu bydlící
Jeho žena a tři děti jsou na venkově

V Čechách Když byl zatčen měl u

sebe čtvrté dítě které dáno do opa
Irování sousedům Zničeni jsou

dále strojnický zámečník Mikula a

zámečník Komárek zaměstnaný ve

atroiovně Rnolečnosti rakousko- -

uherských státních dráh a zámečník

Fleischhnns Natěračský pomocník

Wrabeo byl zatčen ale zase propu
Stěn když ukázalo se že je nevinen

Uvedené kratičké zprávy okazují

jaká u nás situace
A přece přece chco se a tou v bn

hn5 zabořenou károu politiky TaalT

dál

Jakž významná na tu snahu pěkná
llálkova básefl:
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Ilude li ifolťti bitdtf ládtti aby mu

kolo ponťihabi volnou ruku v obra-

né rájmli voličstva Jinak jct o lbo

dlán ie Mřiné sríiíilllťími kolo

opustit! po plípadé mandát složili

Pro mim jřádná opatření luinuter

ská nikdy nebude blssovati

Mluva tato je ř telna a mohla by

býti Polákům výstrahou
O náladé N'řrncu jsme psali minu

le Pro pochopení situace další

staří tento německý hlas:

Neue Frtie IVesne'' vyliiuje ie- -

vrubfé roívrat im véech stranách

sněmovny a nerdar politiky hr

Taaffa vftči Čechftm Na otáku po

úspěchu smiřorncí politiky odpovídá

prý se výioinečným stavem v rraie

Nastávající situace bude prý velmi

kritická a kdyby nynřjSí stav jejž
enfisobila parlamentámí maloinoc

se stroskotal bylo by to veškerým

obyvatelstvem bea rordílu stran po

cifováno jsk) požehnání Oiáxku

jakou si levice na pr-ih- nového naše

dání musí dáti je: Mftže srní a mu-l- i

austati v dosavadním poměru oproti
vládéy Nemusí liž obávatt se že po

íbude opory v obyvatelstvu potrvá
li na dále rozpor? Chování se levi

ce na říikó radé nezáleží prý prosté

na tom aby otázka tato zodpovéde
na byU správné nýbrž musí též

zodpovédéna býlí záhy Následují
cl zasedání bude prý rozhodné pro
dalSí chování levice

V téchto vétách némeckého listu

leíí odpovéď k otázce naží v předu

položené v níž také potvrzeno Již

dříve námi projevené mínéní že

smiřovací politika a 8 ní její otec

pan br Taaffe jsou v koncích

Vío řáe u nás v Rakousku na mi

tiné i souhlasíme že bude požehná
ním stroHkotání se tohoto už nesně

sitelného systému
Leň co zpnsobí ztroskotáni? Há

ránt vnitřní nebo vnéjší? Oboje je
silné oboje napjato Jen stupen
kladu ještě a stény prasknou
Anarchisté ve Vídní konečně také

nejsou k sHuaci vylíčené příjemným

hostem A přece tarn byli objeveni
Zvláštní to hra spravedlnosti a

osudu

V Čechách v Praze výmineiný

slav a ve Vídni jsou anarchisté!

Od roku 1880 nebyl tu žádný

anarchista postižen Tehda zatčena

tlupa ld mužft kteří na předvečer 4

října chystali zapaiitt veiua Kiaui

étft zboží v promyslových čtvrtích

lihií b# broiil MMk ! "

vdk k ťdiMfn Mf byl třnoi
oln"m!io tn tiíi ÍUJ

Afofnofon ií'ci'n A M% břoíbí
s- - irsilt liíWfriM okr k

nimi t# MiMfjk o oll t d1tfi)é
dltt li In Itli pnu pfřil

li-kov-

h vlhl and4tii imsk

bo I lik'h'- -

( ll proto 1 !tll

ní nové t jn-l- trny toblofny
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j alt f Jms minut pili?
My plnu př'-íori- i pvíllmi'

Ju F ll aby %m M převolít fo

Htiroítrb anfli stftní ilostít 'Vj-l-n- í

ktrdi by po Ixmřiivfi h oČs- -

k4vanrb sibftidb Jké ra ty pak

ni nebtl lívídlmu hnedle co

obojího pravda — no ji-- té —

Mimo politické událostí ty rrnjl
vrch jiných u i)4 málo

Život v Praze j Iřr řálnl (do- -

vk nevěří člověku

Hi hfií io n! — ani volby prMé
ruchu který jindy řa

Uval mocně Pracuj se asi potají

iTsIysime o tom

Jí diná činnot v Praze je soustře

děna na národopisnou výstavu o niž

pojnlnáine zevrubně v nejbližších
iMecb pak na baton který jako

lruhdy řízen Hurconfem z balonové

arény na výsthvisli rase lita a tak

nám svou volnosti oslazuje ten "vý

minečný" a posléz na Matici která

ve dnech svatováclavských sbírá

svatováclavský dar Nebude ho to

lik co jindy Výmincčný stav mu

uškodí Vždyť s pron bojí bázli

vějSí lidé do Prahy!—
N konec přece novinky Máme

nového ministra vojenství Krieg

hammera Je li noroen omen to

jest dá li se ze jména soudili na po-vah-
u

a ráz člověka pak bohpomozi

co la rsi ztropí to válečné kladivo?

A houževnatě udržují se pověsli o

změně na mlstodržitelském stolci

Také Oriinn bude nahražen jak

jsme ale už dávuo psali Na obě

místa kompetiije králohradecký ge-

nerál Croy
V kabinetě TaairovS čeká se pře

měna na prospěch Poláku však ta-

ké Němci doufají že budou sesíleni

v kabinetě svými muži Z polských

nejvíce jmenuje se Javorski před-

seda kola

My Čechové jen nic To z trestu

Leda že by snad pt volali do mini-

sterstva dr K (írégra Ate to

snad přece neudělají Či dr Váňa-téh- oř

Ti by se tam — šikovali což?

Jest nejvySsí řas

pro každého jenž trpí na revmatis-mu- s

si ihned zaopatřili "Hlahníknv

olej sv IJemarda" neb v zimě se

tato nemoc nejen nevyléčí ale půso-
bí nejvíce bolestí
lilahníkflv olej sv llernarda jest

do dneška co nejlepšl lék v trhu
uznán vyhojl co nejdříve: boule

otekliny zánčty vyléčí dnu hosteo

píchání stržení Muimi vfrifc bolesti
revmatickě Cena láhve 60c

lHaliopřejné blliMky
k novému roku Jmeninám naroze-

ninám a víibeo ku všem rozličným

příležitostem v hojném víběru po
5 10c a 15c jsou k dostání u

Aug (ieringera 1&0 W 12 street

Chicago Iť (20—

JI noho peněz
ušetří každý k lopři nastuzeni neb

kasu si inned zaopatři "ísiuiiniknv
llalsam pro plicnl neduhy"
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iMipD

BEST LINE

TO

ST LOUIS
AND

CHICAGO

? Praze Síním Cfljflli

je nyní česka lékárna

skutonr lékfrník

má tam na skladě vSecnny byliny ko

Mnky všelijaké thé kapky olejíčkv

ťávlčky prášky mastě náplítsté

Ulastry) vodičky pilulky zkrátka vfie

60 do lékárny patli Připravuji té

rozličné mazání pro lidské neduhy

léčebnlny pro domácí zvířata a vět-Kr- o

dílem trefím vždy na to pravé
Léku Beverovýcha jiných t z patent-
ních mám též hojný výběr jakol 1

barvy ítětce olej na barvení i na stro-'- e

zkrátka vše co v lékárně mívají
ZvláStě velkou zásobu mám všech vé

cí z kterých se recepty připravují at
Jsou již z Čech anebo od doktorů zdej-Kc- h

Dlouholetý cvik mně da! mno-

hou zkuSenost a ta přišla a přijde

mnohým krajanílm vhoo — Zvláštní

starostlivost věnuje recept Am
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t
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