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neímlřlior Vume v řem t

lvllobiavor spořívá Dr Ilfrmar

IUlIwich Mi-- nfmeťkého klubu

problánil na Biiřmu ienkém ž

Nřmci ovSera v t&nadě irvajl na ná

rodaOHlním oliraniéení ích (11

punktací) na řříiení krajného iou

du v Trutnově ie ale přece clitřjf

ochotně přijít Čechům vntříc lali

'dalřko íe rádi nvclí k odročení de

baty o celé této eáleiitoHti Snah

Čecbft po utálnlin právu pfUobil

prý velikou rottržku mezi Čťchy h

Němci a byl ly prý tuze na řanf

aby ae v rozbořčeném boji aupoft n

2h uatálo Dopisovatí-- I Ba diví

trne e li zlí MladočeSi takovýto

"velkomynlný" projet Kmfrlivom

pan ft Nžrocft nedovedou ocenit í

nivrb jejich krátce odmítli To j
ovSem hrozné že MladočeSi nechu

e smířit n Némci kteří nic jinéh

nežádají než tu maličkost: roztrhat

ženkou vlaxt! Némci na ienkéti

anSíBU trvají ostatně na ívém dřívěj

ším ttanoviku aby ne pokud raoini

ve aněmu Žádné národnostní debat

nevedly aby tak koaličnímu mini

aterstvu a řlSké radě ponecháo)

byly volné ruce k provádění zákone

dářBtví
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Jest pokládán za jeden z ncjlep&fch Hkt
táto doby On clstl krev otmovuje sílu
životní vypuztijo nemoc z třla uvWřte
veSkeré orpíny v dobrý a pravidelný běh

bk Jest připraven z více než tHceti h

souciittek hlavní rostiínných a

byl zndm a uJ(v(ín po více než sto let

Byl s velikj'm úspěchem ufcívlín ve víech
nemocích zejména téch které mají pů-

vod v krvi a pokažem-- žaludku jnko
ziírj) nezAživnost neduživé a nervosní
bolení lilfiíy Jntemí neduhy nemoci

žlurní žloutenka rlieiimntinm řpntné
trávení dnu dyspepsia tnsemnlce rfižl

jkrkavkv neuralgie mrazení a horečku
vodniiteínost hluvy bolení obrusné uhry-vřed- y

vyrážka skorfu'e boule atd
HOitoKO není patentním lékem aniž se
u lékárníka prodává avfiiik muži a ženy
steří ním byli vyléčeni z vděčnosti k 14

kařl a s přáním posloužit svým spoluli-Je-

zastávají místo Jedniitelhké a umož-finj- í

tím aby I vzdáleným nemocným
mohlo býti iMislouženo Jest to nevyhnu-
telný domácí lék zejména v místech

vzdálených od lékařů a lékárníků Lék
tento nelze obdržet! od lékárníka nýbrž
rmiizn u místních
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2 CiiHhnuiu oznámeno # stře lo

li při polelriMi V)titnotch
Jnií%ttu v aniatikérii Turecku bylo
123 Arménu miurceno a 310 ji h po

raněno — Mnozí s předních Armé

nft žá Jli kormuU amerického o za

stání vfli náxilnotem úřalft tore

ckých

Cholera vypukla prý opět n A v

Cříhradé a zničnějSí počet úmrtí

hla#ně v kasárnách s lm v po

sielnltli dnech již udál Uř 1

všemožná prý pravý stav věcí zata

jujf
V Kahýře zemřel v úterý Hans

Guido von Hulow jeden z nejpřed

nějiích pianista světového jména
požl-ající-

ih

Na Vatikán právě vzneseni člo- -

ha svým vlivem působili na člen

středu německé řlstKÓ ra ly by ve

prospěch rusko německé obchodní

smlouvy hlasovali byla olmllnuta

'o celím Nimecku panovala

prvých ilnech tohoto týdne prudká
vichřice a vánice a škody spaoben

jtou ohromné Největií spousta

spfisobena v štětině kde střed a ná

draíí stržena sloupy klenbu nesou

cí povaleny a zdě částečné poboře

ny Několik zříeneft bylo vážn

poraněno Též í 120 metrft vysoká

věž nedávno dostaveného kostela

byla vichřicí rozmetena

VHamburku odbýváno bylo valné

-- hroinážděnf lidu v němž přijaty

byly resoluce proti třídnímu pan-it- vl

ve prospěch postupné daně t
příjmU a ve propěcb úplné rovno

pravnoti všech občanft při provádě

ní hlasovacího práva

Z Berlina oznámeny va středu

podmínky ?a Jakýchž docíleno mezi

císařem německým a vévodou

Cumberlandským vyrovnání vzhle

dem k nástupnictví na trftn brunšvi-ck- ý

Dle toho vévoda Cumberland

k všech svvch nárok & se vzdal a—

a nárok na trfin postoupil nejslaráf

mu synu svému Jiřímu Ludvíkovi

kterýž sfdovati bude v Německu

na to vstoupí do armády německé a

po nabýtí pluoletosti vévodou bran

švickým se stane zároveň al všech

nárokft na trftn hanoverský se zře

kne

Némecké pkhiti bu le z naMenl

císaře Viléma značně uleveno

Zmenšena totií bude vába výzbroje

kterž vojín nositi musí o celých 14

liber

Na nimeckém válečném parníku
MBraadebunrgM vybuchla v pálek
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Iao Jlrtťm ktřffl Jk mířiule

jame oznámili v pn Iťlí v lMJi v

Ifdné kavárně bomhj mezí buvfd

lam brty vholil při
č--

přf
iO oob k třlkťfnu ůri při! vy

já Iřil Že učinil tik ta Um

účlem aby popraveného anarrliita

Vaillanta pumUI _ lolkitaf kte

rýž útočníka zatknul a při tom od

tohoto čtyřikrát potřflen byl

vyznamenán byl od minitentvi
kff I-- řetné Ugie — Tolicejním
átráním zjiílěno nadevií pochyb

iot že útočník Jmenuje se vlaitnř

Emile Henry že rodem jt Spančl

i roliftft ale francouzských a Že bratr

iebo přítomně odbývá i nřkolikal- -

tý žalář pro povzbu7oviní k vraždě

Vt francouzské tnfmoonÁ posUme- -

cké projevena po pru Ikó debatě o

vládním rozkazu n uzavření lursy
lělnické vládě důvěra 362 proti 161

hUnůrn a Um zároveň rozkaz onen v

plalnonti ponechán

Vz'i}emnnstni trnUuca obchodní

uzavřena byla ve utředu inen Francii

a Htředo-americk- ou republikou Ho

livif

Ve ichúzi ři litelfl Staezukého prft-plav- u

žálali členové rodiny Le- -

repovy aby byl hrab Ferdinand de

LeitHepa opft znovu do řiditelutVH

dosazen ftiditelové Be uneHií přá
ní rodiny vyplnití a uzvřeli že hra-

bě Le-se- pu zvolen bude čestným

řededou a ie podílníci v přlSu

cb&i budou požádáni o výřivu ro

líny Leesepsovy pečovati Na t

byl zvolen za pře Ue-l- Giiichard

Francouzský vyslanec ti dvora

portugxUkého byl v sobotu odvolím

4 to imsledkem čelných zápletek jež
mezi Francií a Portugalskem hUvně

následkem sporu ohledně ochrany

francouzských požadavku finančních

vzniklv Ziroveň oznámeno Že
f

vyslanec francouzský dříve do Lisa

bonu se nevrátí dokud zápletka k

úplné spokojenoHti Francie vyrovná--
ri ri - _uiina neoude —- uiv nucieuu pomiiu

řft Španělských dostoupil stav věcí v

Portugalku atupně takého Že jest

nejvyšsi čas aby Spanel#ko o uro

vnání jich samo e postaralo Kalí

net španělský konal již také a věci

té porady
Ze Seýcartka vypovězeno bylo

usnesení národní rady 13 anarchista

pro ipňsobení nedávných pouličních

výtržností v Curychu Vsem zapla-

cena cesta do Londýna
Vt Svýcurtku řádily v posledních

dnech sněhové laviny jež dle zpráv

i Bernu došlých tnačoý počet žtvo-'t- ft

lidských za oběť si vyžádaly
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Ha i Kielu se oznamuje jedni t
parních rour právě když zkoušeno

pkou nejvyiši rychlost ptrulk ďc'
iiti maže 'a 39 námořníka bylo

okatižitě usmrceno a 9 jich pora
ně no

Žlutá zimnice vypukla v přístavu
Rio de Janeirském a nabyla jíž ta

kových rozměřil že za jedinjt den

oátek přes l0 úmrtí e událo Me?i

oilmi n% palubě jichž nákaza ne

rozšířila jou lé? válečné lodě ra-

kouská portugalská anglická a

ímerická Učiněna všechna mcžnil

opstření aby šíření nákazy se za

mezilo

Nejvjíiňí odmřna

Dr Priee práitk do prfrnl ji oMritl

(Z elilcgki Trlbuo)

Pro kynoucí sílu trvanitvosf či

totu a všeobecné dobré vlastnosti

ohodla porota Světové Výstavy že

Dr Prices Cream Bakíng Powder

nemá snbA rovného Na každou ze

svých předností obdržel první cenu

neb diplom Všecky prášky do pe

čení jež závodily o cenu byly po

drobeny té nejpřísnější zbouAce a po

rota byla vším potřebným opatřena

by mohla vyréni řádný nále Výrok

iioroty byl potvrzen svědectvím dra

H W Wileye vrchního lučebníka

hospolářského odboru Spojených

Státu ve Washingtonu Dr Wiley

jest znalcem potravin a nejvýše
satoritou o takovýchto předmětech
v Americe Tento výrok urovnává

otázku o níž byly dávno vedeny de- -

haly to jest který z prášku do peči
va jest tím nejlepAfm

Omíiiwiíri ohIí Mtiij
ťeníze v mfzkšcb
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1 art n11Mlohr3 rvltal hfMtlotoh se pro
rhnr Jsou dva s lM ru

ky isr m jiwm je
vynrni minu j iinmw-vH- t

na mim selil k a

la kaMsbo ruíiin ( it takovj "Jskho J

yrtáván Jwiu lo a neJpknjM osli
v AmerlM noh kdekoliv jimi" vyplatí se vám

to phjet sem tleha Sisj utll M na n M1tvat

pak II m o osly ajitnit J B HMTS
Twi- - UJk roh W Vln on uL

Oinalia Nelir

Nenf-l- l vo vafiem okolí žádného ledna- - j
fcle pro dra Petenw „Hoboko"
V obdržet! — 12 lahvlřek po 3rct
íkoufcku — poMete-l- l 1200 píímo na
Jple Této nabídky mozs Jen Jedna a ta
samá osoba pouze pro Jednou použiti j

Dr Peter Fahrney r
118-1- 14 a Hoyne A v Chlcařo I11A

Do Saunders a okolních okresOi

RolntdJanl pfejl it nflnltt pSjfko na fsnai
neb poaemkjr na nejlevnSJll moiná íroky potf-

německého zemského divadla v ťrt

te zavinil hrozný traoh v obecen

Btvu právě přítomném divadelníma

představení Vzlor ohromné pani

ca nextalo ne 8ak žádné větií neSté

mí

V VLdni zuhá eno bylo v pondéUw v m w a

přelíčení 12 anarchisty kteří min

jáří zatčeni byli na obvinění že

proti života cluaře rakouského m

iwii Z&Ktuoci obžalovaných ž&

dali aby přelíčení bylo veřejným

led na návrh atátníbo návladnlho

prohlášeno přelíčení z tajn£
Ob-lalova-

ní

jaoa po většině CeSi ce

itooto: Štřpáa Ilaněl Matéj Stět

tltl niMlik a rxlKhll'h aiwiWnriatL knnnll V

ubo prodat farma přeplavní islfcy do Cech neb

aaipttt vymana dědictví ve v t aneb potr
buji li priee aotarekS droba (tnokolU aeehV I
dDvlrea obrátí na
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