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ťoilrolnott hromé oné uítí
lělu Trirquiliii Mrtvola hrhéi
bjU tijů fiobrtan ííríl cřjnot
do do oevMřl firavtla o ji ho oa
do lij lo mimo ie o krvavém

výjevu ca Meyerlirga Lrabé t Vidně
imiiel Po omxJiié ooé noci nikdo

bo tfc neupatřil a ve Vídni kolotala

tthdií povřtle byl donucen Vídeň

opustil Mnozí ovSem tnuli skutečný
itav vřcíale i příčin pochopitelných
nikdo neodviiil ie ani uloveni pro-tradi- ti

nřco

Tato fakta udělil tpravodajt 'He

ralduMdejif eantupce jisté ciil moci

který ale nechce bfti imenován

mu dále 2 idejíf generální
konnl turecký Xenopbon líiltazíi

jest bratrancem brabéte který Ku-dolf-
a

tabil

Zpravodaj navStívil konsula Bal

tattibo v jeho bytě v čfg 18 výcb
46 ol Ježto ale konsul jenl nemocen

vyptával ee na ví jebo manželky—
Řekla mu vse co o smrti Rudolfově
ví a na některé otázky přinesla mu

odpovědi oq evébo manžela a tak bí

získal od koDsula Baltazziho potvr
aení avé íprávy o udaloBtech v Mey

erlingo
Ale a tragedií Meyerlingikou apo

jena je ježlě jedna udalom ArUtid a

bratr vraha Rudolfova vytýkal hra a

bíti HoyoHovi že jest hlavné vinen

mrti jeho bratra PHňel konečně

k náhledu ie nebylo to spravedlivé
Ie bratra jeho na místě k fcmrti udu

pali a hněv jeho proti těm kteří ma
bratra zabili ttáfo Tzrůtal Konečně

Tysval brabéte Hoyoaa na aouboj a

týl vyzvání přijal Stíntí přálo Hoy
oovi který v aouboji Aritida těžce

ač ne amrteině poranil

Hrabě IIoyo praví ne odebral e

po aouboji na výzkumnou centu do

Afriky a nikdy více ae nevrátit
Prioo Koburg lije jeStě ve Vídni

a jeat jediným a těch očitých íyedka
kteří draná ▼ Meyerlingu přelili
nimo Jaca Trn q'PÍ!iciho na Waraa

Ialandu ae donud nalézajícího
Tranq-iilin- i adíhl dále Ie kočí

který v oaudoý ečer vezl baronetu
se

Vecxerovou do Meyerlingu jmenoval

ae Bratfirh a na něj oviem bezdu

vod ně sval oje vina tragedie kteréž

tři lidské životy padly ta oběť

"NeboC pravil Tranqulini 'kdyby

byl tenkráte Brtfich baronem n

přivezl korunní prino Hudif mohl

být jeiti dnea na Živu'
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nil piiizn #100 ti rok proto by
hn míl každý lo-1(M- 4ř nU Á-t-
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VtUý tUitni ěrhwitk e Francii
Francie zápsf od jité doby ro

stouclm schodkem sice následkem

toho že její ýdJ a potřeby státni
t4le rostou příjmy tiak nikoli Die

rozpočtu na rok 1896 obnáší plus

jen v její výdajích válečných 10 rni-lion-
ftv

na loďstvo severomořské
žádá se pak o 1600000 franko více
Na uhraženl značného schodku mu
ilo se pomysliti tedy teď volky ne

volky přece jen zvýšením přijmu z

berní i má se pouííti k účelu tomu
25 mil jež zísiají ae z opravy daní
z dědictví a 10 mil jež získají z do

čtu služebnictva Tato dHfi odvádř
ti se bude za každého mužského slu- -

žebnlka podle počtu a velikosti obcí

obnoem 8 až 90 franků za ženské
služebnictvo bude se odváděli po
loviční sazba Dále se počítá na 14

milionu ze zvýšení daně z cizích pa-

píru cenných a 1200000 franka ze

zvýšení poplatku z karet Sněroov- -

nám bude podána co nejdříve před-
loha kterouž stanoví se na příště
počátek roku fioančního na den 1

července

Chystaný attentdt v Berlinl —

Konservativní "Post" berlínsky při-

nesl rprávu že v Berlíně zatčenv
byly dě osoby pro chystaný attentát
dynamitový dnas doplňuje list ten
avou zprávu tím že zatčeni byli dva
mužové následkem denunciace len
étiny jež ovsem požívá nejborší
pověsti Žena tato udala ie oba
mužové u příležitosti velké vojenské
přehlídky dne 30 květní chtěli pro- -

vésti dynamitový attentát preti Vi-

lému II Dynamit okrvt bvl oré n

blizku mfrta kde se přehlídka měla
konati Policie nevyli-čuj- e prý ale
možnost že ae pH udáni tom jedná
jen o čin ze mHtivosti poněvadž
jeden i mužův zmíněných byl dříve
milencem zmíněné ženšiiny a potom
ji
-
opastil Na druhé straně

_ jest prý
V "tčenl
hlásili e dříve k anirchiiftm K„r
M nbji od nějaké doby zúčastnili
veřejných agitací Celá véo adá se

byti vůbec zahalena v nápadné

J"?i~t" podezřelejší „zble
M

ra oořnž zahájenému jednání a

říšského sněmu o předloze proti tsk

fnín živlům podvratným a vahl
dem k nechjti snémo toho reakcio
BÍřikou předoba tu povoil

lJ' Kdo ohoa vidiU eo dill Jízda do nlkUri- - J
mláta aa Cblcagam ( břlooju Uzd ni ik ' J

mláta do Chlcaaa "
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ho #ta Pakli Minami t Irn}
acint ptwfroM tomuto
f'ftl jt prý vylétni ji(tm o

novém torní o UHní aiahtÍB t-- t

paly -- lmi irtfhvaln iSmé an

Kkké íaopiy kařké Známý
ihi í(ký íeký líkař p ír Wj
ti rníkil v tfihtrt dnoh Mt

Vmi k l oobn laiiecoval ďi
éírbl uiftbHy ra Paniina Jak

míl tde vitejnou přflrfitoat
řrtvMííii m o vllxrnýih úiinclfb

a bUhodáriiéfii pQoh+nf P inova
éíeni na ooháfi které byly jil
outhotinami tmořené tak že ao

zdálo že nemají do umrlí daleko

I)r Wmteio mnoho onřch léčených
oaob nám Hiř přílelitont vv íetřítí a

tázali ae jich jaké účinky pozorovali

po vatříkání aera Aai dva pacienti
atlženi aonchotinami byli již krečo

viiým kašlem vy-lle- ni tak že je
musili přinént na polním l&žku do
utavo Dra Pqiica Vstřikování
aera děje ae a nemocných každým
dnem ani po iet týdnu a účinek

téhol u onřcb dvou nejvíce zmoře-

ných pacientň byl prý akutecně pře

kvapujícf Jejich kaSel ulevoval až

umuI a dnea oba ti lidé mají dout

aily aby chodili bez jakékoliv pod-por- y

Z celkového pozorování a

oeobníbo přeavědčeul pfiiel Dr
WÍHtein k úsudku že tvrzení

akutečně dftvéřjhodným
a že aouchotiny prvního neb druhého

stupně jaou takto vyléčitelné Sérum

které ae nemocnému vstřikuje je
jako při antitozinu bráno z krve
koně ale preparovéno zcela jiným

apaobt:n) tak že není jedovatým a
Dr Paquin cám ho na aobě uživá

Dr WÍ8teo byl tak zaujal že přivezl
aebou něco tohoto aera do Chicaga

provedl a ním zkoušku na jednom
ze avých pacientů který má ailně

vyvinuté aouchotiny Účinek léčení
až doaud je pozoruhodný neboC

auchý Bouchotinářaký kašel nemocné- -

ho přestal již úplně

Je škoda ie látky které ae při
vstřikování užívá je dořud velmi

malá zásoba následkem čehol je
velmi drahá Není však nochvhr— --

j
ie t tyto obtíže budoa odstraněny a

Že léčení toto poskytne úlevu a po

případě úplné vyléčení tisícům trpí- -

cích Dr Wistein dostane přiétím

týdnem větší zásylku vstřikovacího
aera Hodlá léóiti případy souchotin

přesné podle rnethodv nrofHanr

P#quina Chicagská Tribune při- -
ne o novém léčení tom dlouhý
AUnk iiAl - i

po delAfm ožívání ho výborně
osvědčilo Také odborné listy lékař
ské prohlásily léčení IV lioovo za
znamenité a dosud

dosud v boji JucLTnZ
použilo Sv
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Kdo chce míti léky nejlepší aC

koupí léky Severovy Chraňte se
léků padělaných!
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