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Holosti ai

Bolestné

vyinkiiiiliny
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St 3nfo6ž Cti

nalézající

mnoho ilife římž alálii: žaludek a
k jídlu UJívejtw

Koenig's Hamburger Tropfen

žaludek a opři Jitra uzdraví

diplomatickou cestou zjednati ji
stotu a záruku jaké ústupky v

círktvně-politické- m oboru byla by
vláda ochotna povolitípo volbách
Především chce střed prý žádati
za odstranění všeho co porušuje
dosud paritu mezi protestanty a

katolíky v Prusku a za zřízení ka
tolického oddělení v pruském mi

nisterstvu kultu Vyslovil-l- i se

nynější ministr kultu a vyučování
dr JJosse proti zřízení takého od
dělení nic prý nevadí—střed dou
íá že mu podrazí nohy a nástup
ce jeho že souditi bude jinak
Rozhodnutí o předloze na rozmno
žení válečného loďstva doufá prý
střed protáhnouti až do skonco
vání porad meii papežem a vrati

slavskym prelátem
Nímecká námořní předloha a frak

ce středu Některé listy německé
tvrdí že již jsou mezi vládou a

vůdci středu smluveny podmínky
za jakých katolická strana středu
bude hlasovati pro předlohu na

povolení 1000 milionů marek na
nové lodi válečné 'Breslauer

Zeitung' míní že vratislavský kar

dinál Kopp byl sprostředkovate
lem při tomto vyjednávání Frak
ce středu prý požaduje za své hla
sování o nových lodích zřízení ka
tolického oddělení v pruském mi

nisterstvu kultu aby se učinila

přítrž dalším neshodám a aby pro
testantské orgány nemohly nadále

rovnoprávnost druhého vyznání
porušovati jak se to dosud děje

Pruský ministr kultu Bosse toto
tvrzení sice popřel ale učinil tak

jen o své ujmě a nemá prý jeho
prohlášení ostatně většího význa
mu poněvadž pověsti o jeho od

stoupení jsou čím dále tím pod-

statnější Co se tkne otázky svo

body řeholí v Prusku zdá se Že

střed ji tentokráte odkládá k po
zdější vhodné příležitosti Zprá
vu vratislavského listu potvrzuje
také římský dopisovatel do Ion

dýnské 'Daily Chronicle" který se
dovídá že kardinál Kopp jenž
jest u císaře Viléma persona era
tissima byl císařem poslán do
Říma s důvěrným posláním k pa- -

peži Poslání to týká prý se ne- -

1 t t Aw
jen Katouckvcn misii v Ciné ale 1

koncesí které střed Žádá jako ná
hradu za své hlasování pro poža
davky na loďstvo Anglický list
má za to že mezi těmi koncesemi
nalézá se i návrat jesuitů čemuž
však zpráva vratislavského listu

odporuje Naproti tomu orgán
středu 'Germanie' pojednávaje o

cestě kardinála Koppa do Rírm
popírá všeliké vyjednávání o ná
hradě za hlasování pro předlohu
námořní Cesta kardinálova ne-

má prý s předlohou tou pc spo
lečného Jak pochopitelné jest
to politickým stranám vždy velice

příjemné mohou-l- i za hlasování o

předlohách kterým se nelze vy- -

hnouti dosti kompensaci ale ro
vněž jest pravda že velice nerady
o ní mluví dokud se nalezl ve
stadiu pouze více méně pevného
slibu

Vypovídáni rakouských státních ob

íanů z Pruska stalo se v poslední
době pravidlem Zejména jedná
li se o Českého dělníka nebo če
ského inženýra atd Není třeba
důvodů k vypovězení češství stačí
úplně aby v nejkratší lhůtě po
případě za četnické assistence
náš krajan musil z Pruska se vy
stěhován Případ který se stal
s truhlářským dělníkem Havelkou

je opravdu až do nebe volající A

u nás se mlčí povolané kruhy ne
hnou ani prstem A přec je zná
mo že Prušáků jen se tu hemží
V sev Cechách po Moravě a Slez
sku na tisíce jich olupuje domácí
lid existenci Ovšem jen o lepší
místa u nás se derou Pokud ú- -

řadníkú prušáckých se týká je i

jejich mimoúřadní Činnost u nás

pověstně známou Nejsou to pou-

ze nejvášnivější nepřátelé všeho li

českého oni všude stojí též zcela

veřejně a vyzývavě přímo v čele

yelkoněmecké propagandy pracu- -

le roi de Prusse Zahraničný ka

pitál těží miliony v naší zemi a

místo domácího lidu zaměstnává

PruŠáky Rakouský státní občan
je však z Pruska bez pardonu vy- -

v

háněn To ie zaiisté překrásná
illustracc k vzájemným poměrům
mezi Rakouskem a Německem
dvěma to 'spřátelenými' státy
Svrchovaný uŽ je Čas aby pro
mluveno bylo v té příčině na po
volaném místě důraznější slov

K afféře bývalého ministrpresiden
ta italského Crispia Výbor parla
mentnf íenž měl wŠetřovati sty
ky Crispia s Favillou býv ředi
telem bolognské filiálky neapolské

banky (Favilla byv zatčen omlou
val jak známo schodky ve filiálce
tím že Crispi vynutil na něm o- -

pětně velké půjčky jichž nespla
til) dokonal už úkol svůj a podá
sněmovně zprávu o svém vyšetřo
vání čítající na 100 archů Dle

zprávy té zjistil prý sice výbor že

Crispi u ravily si vypůjčoval ale
učinil prý tak z politické nezbvt- -

nosti nemohla prý ale býti při
tom zjištěna se strany Crispia Žá

dná manipulace taková lež bv

spadala pod trestní zákon Ovšem

prý ale Crispi ve svém poměru k

Favillovi překročil často meze do-

volené a to dlužno pokárati Trest
ní řízení proti němu nebylo by na
místě kdyby se ale mělo přece

proti němu zavésti tu— soudí vý
bor sněmovny poslanecké — musil

by Crispi postaven býti před senát

jako před státní soud poněvadž

styky s Favillou za předl v době
kdy byl mtnistrpresidentem Sou
dem nad ministry jest totiž v Itá
lii senát V celém světě iest to

stejné:zloděj v hadrechkterý kra
de maličkosti se pokládá za zlo
čince zloděj a la Crispi dostane
důtku a místo slova krádeže užije
se 'pěknějšího výrazu který by
Šlechtice a majitele řádů nekom- -

promitoval

Anglický ministr president lord

Salisbury stařec jenž překročil
již věkem sedmdesátku o hodný
kus ochuravěl a cítí prý se vůbec
tak znaveným že zřekl se na Čas

správy zahraniČných záležitostí a
svěřil ji soudruhu svému v min
Balfourovi synovci svému Myslí
se ale žt lord Salisbury neujme
se již oboru zmíněného a že až
zřekne se definitivně ministerstva
zahraničního bude toto svěřeno
lordu Cromesovi jenž jest nyní
zástupcem Anglie v Egyptě neb
vévodovi z Devonshiru Mnohé

listy anglické vyslovují ostatně
vzhledem k tomu že choť jeho
odjíždí nyní již do Itálie mínění
že lord Salisbury není tak vážně
churav a že zříká se správy věcí

zahraniČných následkem nezdarů

jež byl v ní utrpěl V příčině
dalšího postupu politiky zahranič- -

né jest vůbec tisk londýnský saně

znepokojen
Shon pařtlski policie po anarchi

stech Pařížská policie iest nuce
na opravovati svúi původní ra- -

port jako by se byla skutečně iiž
zmocnila pachatele jenž několi
krát za sebou za jízd Faurových
Paříží (v lesíku boulognském na
náměstí Svornosti a před sever
ním nádražím) položil pumy jichž

výbuch ale jak známo žádných
Škod nespůsobil opraviti v ten
smy$l že ze zatčených jeden prý
se přiznal že položil pumu na a

náměstí 'Svornosti ale k ničemu
více Policie tvrdí Že všichni za
tčení jmen jich veřejnosti ještě
nesdělila sídlili v Neuilly v před-
městské obci Paříže kdež prý
tvořili tajný spolek íehož účelem

prý bylo opatřovat! peníze k úče
lům anarchistickým krádežemi a

po případě 1 vraždami Poněvač
ale pařížské obecenstvo navyklo
11Ž od své policie mnohým báchor
kám vyčkává dalších zpráv—než
oněm uvěří — z bezpečnějších

pramenů

Socialistické demonstrace v Buda
O

feffi V Národní jízdárně v J3u

Huška a Anglie Carský úkaz

aby ministr financí vyplatil 90 mil

rub na potřeby námořnictva spft
sobil v Anglii hluboký dojem An

gličané vidí v tom pevné odhodlá
ní Ruska hájiti své zákonné zájmy
na vodách Tichého moře K u

spokojení anglického obyvatelstva
mořský ministr Goschen prohlá
sil že anglické loďstvo za posled
ních let se více než zdvojnásobí
lo Tou dobou má Anglie 238
válečných lodí s 50000 námořní
ků Nové lodi staví se co možná

rychle ale pokrok lodního stavi
telství nutí měniti plány a nákre

sy což zdržuje stavbu Státní
loděnice anglické nemohou již při
jímati nových zakázek a soukromé
loděnice v Angín jsou zaměstnány
stavbou lodí pro cizí státy An

glická vláda přeje si aby sou kro
mé loděnice v Anglii dávaly před
nost jejím objednávkám Ruský
viceadmirál Makarov prohlédl si v

Londýně a Newcastlu ledokoly
nejnovější soustavy a odjel do Sp
Států aby byl přítomen při zkou
šení ledokolfl na velkých kanad

ch jezerech načež
ustanoví jaký ledokol má bytí po
řízen pro Ledové moře aby razil
cestu z Evropy do Sibiře

Kule "dum-dum- " Ve francouz
ské sněmovně podal poslanec Hu
bard dotaz k vládě jaké kroky
Francie chce podniknout]' aby
Anglii dle smluv mezinárodních

jeŽ některé zvláště krutě úČinkují--
1 druhy zbraně z užívání vylučují
zvláště dle smlouvy petrohradské
z r 1868 zapovězeno bylo uŽívati
tak zv kulí 'dum-du- m' jimiž vo
láci její proti domorodcům a Afri
ce a ve Východní Indii bojují
Dle popisu anglického lékaře I

Daviesa v 'British Medical Jour- -

nalu' vznikly původně kule 'dum
dum' z projektilů pušky Lee-M- et

íordovy Projektil ten jest z olo
va a má obal niklový Když an

gličtí vojáci při výpravě proti Cit
ralu seznali že projektily ony v

původní své konstrukci na domo
rodce 'nepříliš účinkují' odstra
nili nikl na hrotu projektilu tře
ním o kameny ostré Vnikne-l- i

pak takto připravený projektil do
téla zachycuje se obal niklový
olovo uvnitř pokračuje dle pohy-
bu do předu a tlačí se ven Tím

vznikají dle zmíněného lékařského
listu rány nejstrašnější při nichž
záněty a otrava krve jsou skorém
v každém případě zranění nezbyt
nýra následkem Proto málo kte
ré zranění kulí tou končí vyhoje- -

ním Kule ony nazvány byly
dum-dur- a dle továrny v Dum
Dum ve Výcb Indii kde je dává

nyní robiti—britský stát

Knlle-bisku- p vratislavský dr Kopp
v jehož diecési spadá jak známo
i čásť Slezka a kterýž také na slez
ském sněmu zapsal se u věčnou

paměť Cechů a Poláků svým ne

přátelstvím k oběma kmenům slo

vanským jede do Říma Prý na

pozvání papeže sama Za neied
ním účelem i politickým a nikoli

jen k poradám v příčině znovu
obsazení stolic biskupských ve

Freiburgu a ve Fuldě Porady
mezi ním a papežem týkatí se ma

jí nového vymezení hranic mezí
diecési vratislavskou a olomockou

(věru by si české i polské ovečky
oddechly kdyby sproštěny byly

právomocnosti pastýře jakým se
ukázal bytí dr Kopp) maií věno

rány býti také otázce kdo má

převzíti nyní protektorát nad ka-

tolíky v Číně zyláště má býti v

nich přetřásána otázka jaké od

měny dostati se má 'středu' (kato-
lické straně německé) vládou ně
mecké říše za jeho hlasování pro
rozmnožení válečného loďstva ně
meckého Střed pokládá sice za
nemoudré žádati teď před všeo

becnými volbami 1 do pruské sně

movny i do říšského sněmu vládu

veřejného parlamentu za ústupky
tz svou ochotu v militaristických

atra v nepořádku se

obsahují
ttrácí se chuť

Dr August

Zregulují

dapeŠti konala se 15 března slav-

nost na památku březnové revolu-
ce k níž se dostavili četní socia-

listé Po řečech několika řečníků

předčítal kterýsi advokát 1 2 poža
davků mezi nimi také připojení
Dal macie k Uhrám Přítomní so
cialisté počali v tom zpívati mar-seillai- su

což vzbudilo mezi příto-

mnými rozhořčení Na to vstou-

pil na řečniště jakýsi muž a před-
nášel přes odpor předsednictva
báseň plnou potupy na Rakousko
Předsednictvo 1 četně přítomní ho
sté odešli ze síně a na jejich místa
vnikli socialisté kteří stále hlasi-

těji zpívali marseillaisu Jmé-

nem dosud přítomných občanů
žádal jeden shromáždění aby a--

spofi zpívalo uherskou hymnu
Socialisté však zaujali již téměř
všecka místa v síni a k žádosti té
to odpovídali posměchem Za
zvuku písně práce pak ze sálu o- -

deŠli

Připojte se k nové

CESKE OSADĚ

ve íillow Jliver
innesoca

Budete spokojeni jestli uložíte

peníze v této krajině

ČTĚTE TENTO DOPIS
Prohlédli jame pozemky okolo Wilow

River Mino a každý z niti zakoupil 80

kro pozemků na nichž zařídíme naíe
nové domovy Jame a krajinou spokoje
ni a odporučujeme v&em krajanům jako
dobrou půdu k pěstování zrní vžeho dru--
bu a zvlážté k chovu dobytka a mlckaf- -

tví Osada tato roste velmi rvcble a
včtAina pozemko prodávána Jest Cechům
každodenně aem pocházejícím Břhcm
této zimy zakoupilo v okolí tomto pozem
ky 23 českých rodin a odebéfou ae nyní
na ne tak brzy jak ino7no

Frank Benesh Frank Kosanda
Anton a Frank Hcyda

Poterokr od (3 do 14 akr Pamatulte htoli
to poum tX botově a 110 rořn pH 6 proč A ru-
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