
Pokrok Západu
Kdyby se prováděni tohoto plá

4
va připadnout! prý měly ťlin
jejich nebyl špatný ale následky
které j stihly hned na to shladí

ly jejich prvotní žár pro indián-

ské krásky
'

Henry Vanderver strojník za-

městnaný u společnosti drah byl
vůdcem celé výpravy Po celo

měsíčním jich cestováni octli se

na hranicích Kiowa a Comanche

společnost kterou dlužno posuzo-
vali dle platifých o nl zákoců a

pfeJpisů"
Nový francouzský zákon spol-

kový však ntčinf této výminky
vůči řádům duchovním a koogre
gacím nýbrž nakládá t nimi jako
se všemi ostatními vzdělávaclni
kulturními neb politickými spolky:
pižadtijeod nich aby předložily

Sa Jaře Jmou

Dr August Koenig's

Hamburger

do desáté hodiny načel se navra-

cel zase do hradu
Císař nenazýval Schrattovou ji-

nak nežli 'mé dítě'' a dosud č

koli jest jí už přes čtyřicet aiále

ji tak nazývá Císařovy dcery
navštěvuji též Schrattovou Často a

jsou a nl v nejpřátelštějším po
měru

Schrattová popírá že uzavřen
byl mezi ní a císařem morganati-
cký sňatek a pravda bude asi

teprve odhalena v budoucnosti
Císař povýšil nedávno Schratto-

vou do hraběcího stavu uděliv jí
titul hraběnky z Laufenthurmu a

to jest též částečným důkazem
že jsou to silnější svazky nežli
dříve které jej nyní poutají k

herečce

Císař za své kariéry měl mnoho
poměrů — neboť láska ku krás
ným ženám je v rodě Habsburků
slabou stránkou — avšak jedině
Katince Schrattové podařilo se
tohoto císařského motýla upoutat
na dlouhá léta

a k vyčistění žaludku i krve

Tímto způsobem scaílí te cely systém

přivede se t dobrý itav

0g)- -

80000 akrů pozemků na prodej
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Nová hospodářská akce v

Rakousku

l'o několikaleté přestivce pro-

bouzí se v Kakouaku pojednou na

celé Čáře a nejrazníj&ími směry
ruch hospodářský a na všech stra
nách jeví se zrovna nervosní hor

livost dohoniti aneb aspoň dohá

něti co dosud bylo zanedbáno
Parlament odborné kruhy i vláda

dostaly se do prudké "ráže'

potrvá li toto rozpoložení budou

se brzy a rychle upravovat řeky

kopaj průplavy stavět nové velké

i malé dráhy a tak dále

Avšak nejenom na "domov'' n

plány a projekty pro vnitřní země

říše rakousko-uhersk- é upíná se

pozornost praktiků ona obzírá již
také kraje zámořské a hledá pro-

středky jak by se aspoň z Části

nahraditi dalo co zeměpisná po
loha a vývoj světových hospodář-

ských poměru Rakousku ode

přely
Jak známo nemá Rakouko- -

Uhersko žádných zámolských
osad čili kolonií jakéž mají od

dávna již Anglie a Francie od

nedávná pak Německo i jiné státy
a nedostatek tento zaměstnává již

po leta politické a zejtnena hospo
dářské kruhy rakousko-uherské- !

Obecně žaluje se že je rakousko
uherská říše ze soutěže na světo

vém trhu vyloučena že stará trži

stě 'prodlením času ztrácí a no

vých nikde nezískává takže výrobci
naši s tichým žalem toliko úspěchy
cizích států a cizích výrobců po-

zorovali musí připadajíce si jako
básník ve známé německé balladě

který— když Zeus svět rozděloval
-- pozdě přišel tak Že už na něj nic

nezbylo
Vůči těmto žalobám a steskům

namítá se že Rakousko-Uhersk- o

dle zeměpisné polohy své a pomě-

rů v nichž se nalézá Žádných
zámořských válečných výprav na

získání politických kolonií podni-
kali nemůže a námitka tato je
zajisté nesporná Všechny "po-
litické" kolonie evropských států

byly získány proudy lidské krve a

historie některých zámořských vý-

bojů naplňuje čtenáře až hrůzou
Do takovýchto podniků Rakousko-Uhersk-

se arci spouštěti nesmí a

jest potěšitelnože tato nemožnost
všude se uznává a že není mezi

politiky a národními hospodáři v

habsburské monarchii nikde ro-

mantických blouznivců kteří by ji
na takovéto dobrodružné cesty
chtěli svésti

Avšak praktičtí hospodářové
připomínají) že jest ještě jiný druh

kolonii než ty které se dobývají
ohněm a mečem že jsou také ho-

spodářské kolonie jež spůsobem

naprosto klidným a mírným se zí

skávají ale proto přece domovské
říši valný zisk přinášejí A na ta-

kovéto kolonie obrací se právě
zřetel hospodářských kruhů '

Z Rakousko-Uhersk- a stěhuje se
rok co rok průměrně 70000 duší

a tato spousta lidu rozprašuje se
— až na malé výjimky —po země-

kouli a přichází na zmar To jest:
ztrácí se' příslušným národům

ztrácí se zemím a ztrácí se říši Co

síly co životů a co majetku tím
uchází! Jsou to rok co rok milio-

ny A jest nutno aby tyto síly aby
miliony stále na zmar přicházely?
Není prostředkůkterýmiž by seta
ztráta dala aspoň zmírnitiř

Na tuto otázku odpovídají ná-

roda! hospodářové kteří věcí se

obírají rozhodným: nikoli! Jeat
potřebí toliko zakládati hospodář-
ské kolonie v cizích dílech světa
Co jsou to 'hospodářské kolonie'?
Příklad věc objasní V jihoame-

rických státech dostávají cizí při-
stěhovalci kteří pohromadě zůstá-

vají od tamějších vlid rozsáhlou

samosprávu takže tvoří skutečné
ač nikoli politické kolonie Ve

státě La Plata na př jest kolonie
čítající více --ne} 50000 bývalých

rakouských státních občanů zvlá-

ště Poláků Tito používají značné

samosprávy a cítí se jako doma
Daří se jim dobře aie oni netouží

prý po vlasti a kupují své potřeby
kde jim napadne Odevšad snad

kupují jesom ničeho z Rakousko- -

Uherska Kdyby tato kolonie
rakousko-uhersko-u říší řádné

upravené spojení udržovala a co
možná všechny tvoje řemeslné

promyslové umělecké a jine po-

třeby odtud kupovala byla by
rakousko-uhersko-u čí jenom ra-

kouskou nebo českou hospodář
skou kolonií

Jest tedy účelem nové akcekte
rá se tu chystá: zakládali hospo
dářské kolonie Za tímto účelem

pak jest potřebí npravití zákonné
dovolené stěhování se do zámoř

ských krajů tak aby vystěhovale!
v cizině byli podporováni a chrá
něni aby byli pohromadě a ve

stálém apojení domovemndržo-vá- ni

a takto své vlasti národně
státu pak nebo říši hospodářsky
zachováváni Z dosavadního ne
zřízeného nechráněného neopra
veného stěhování se mi učiněno
býti stěhování poJporované chrá
něné a řízené aby se s tohoto

obytka národních a hospodářských
il v cizích dílech světa 1 řídila
triiltl pro výrobky staré vlasti a
celá domovské fSe

nu zdařilo byla by vyhlídka do

budoucnosti — po této stránce

zajité luzná Kilyliy se ty tisíce
a tisíce ty desetitisíce vy stěhová
leckého lidu v zámořských krajích
stále srážely a shlukovaly v orga
niaované samosprávné kolonie —

jak bohaté prameny mohly Ly i

nich býti pro mateřskou říši jak

vydatná nova trziste tnonia Dy se
z nich časem vyvinouti pro prů
mysl a vývoz království a zemi
rakousko-uhersk- é říše!

Plán tento předpokládá arci že

společná vláda říšská a že vůbec

vlády habsburské monarchie zor

ganisovanévystěhovalecké kolonie
všemožně chránit a podporovat
budou a že se péče o tyto hospo
dářské kolonie stane částí obecně
no nospodatskěho viadnlňo pro
gramu

Ve Vídni propaguje myšlenku
hospodářských kolonií především
"Rakousko uherská společnost pro
koloDie a také vláda začala se již
věci tou obírat Vyžádala si od

jmenované společnosti pamětní
spis s podrobnými návrhy a toto
memorandum bylo již ministrovi
obchodu odevzdáno Tolikéž se

připojují k akci společnosti pro
kolonie vývozníci rakouští a slibu
jí že budou její snahy co nejhor
livěji podporovat

Císařova stará láska

Lístek z dvorních _ tajnosti
kouských

Je císař rakouský podruhé Žeoat?

V poslední době vzbuzovaly ne
vseani pozornost z Kakouska za- -

sýlané telegrafické zprávy že

císař rakouský na stará kolena

vplul ještě jednou do přístavu
manželského a sice s bývalou he
rečkou dvorního divadla paní
Kateřinou Schrattovou která do-

bu svého mládí má již dlouho za

sebou a blíží silně k padesátce
Utvrdil-l- i císař sňatkem staVý

dlouholetý svůj poměr ku Scbrat-tov- é

lze těžko říci avšak mnohé
okolnosti tomu nasvědčují
Nedávno paní Schrattová ode

brala se do Říma s hraběnkou z

Trani aby — jak pověst roznáše-
la — vyžádala si od papeže svolení
tomuto sňatku Když vracela

se z Kíma tu stavila se v Monacu
kde byla hostem Gisely dcery
zemřelé císařovny rakouské

Když pak Schrattová vrátila se
do Vídně tu císař činil jí denně

návštěvy ne tajně aie veřejně a

každý kolemjdoucí mohl jej vidět
o 3 hodině odpolední v generál-sk- é

uniformě vystupovat! z jeho
kočáru před Číslem 10 v Alžběti
ně ulici a vstupovati k apartmen-
tům obývaným bývalou herečkou
Pravidelně krátce po 5 hodině
kočár se opět vrátil pro císaře a
odvezl jej opět do bradu

To jsou fakta která nasvědčují
že tajný morganatický sňatek mezi
císařem rakouským a herečkou
Schrattovou skutečně byl asi uza
vřen

Katinka Schrattová jest dcerou
vídeňského advokáta a poprvé na

jeviště vystoupila na starém ví
deňském městském divadle které

bylo té doby řízeno proslaveným
Laubem

Byla štíhlá a přec plných tvarů
měla pěkný bohatý plavý vlas
íešná jako pravá Vídeňanka plná
žertů a vtipů jež své doby staly
se v celé Vídni pověstnými
V té době měla Schrattová hou-

fy ctitelů a z nich dala přednost
maďarskému baronu Kissovi s
nímž uzavřela manželský svazek
Leč osudem bylo určeno že toto

spojení nemá být šťastným a tak
netrvalo to dlouho a mladí man-
želé se rozešli a každý bral se pak
v Životě vlastní svojí cestou
Katinka Schrattová vstoupila k

dvornímu divadlu a majíc několik
tisíc zlatých dluhů žádala řidite-l- e

aby jí dána byla záloha na její
služné řiditel však to krátce ode-

přel Jsouc tísněna svými věři-

teli odhodlala

podati žádost císaři aby záloha jí
byla povolena a bylo to v audi
enční síni kdy císař poprvé se

setkal s krásnou tehdy herečkou
Schrattová byla tak při slyšení

t císařem zmatena že oslovovala

jej "vaše excellenci" místo "císař-

ská výsosti'' a na místo své Žádo-

sti za půjčku podala mu kapesní
svůj šátek promočený slzami

Císař se tomuto omylu srdečně
zasmál a herečka na to dodavši
si kuráže vylíčila císaři své sta-

rosti a opakovala mu ještě jednou
svou prosbu ale tentokráte tou
visle

Schrattová učinila na císaře

značný dojem tak že jí tento za
několik dní na lo představil i cí-

sařovně jež přijala ji s velkou

přízní a od té doby často posýlala
ti Alžběta pro krásnou herečka

když ji monotónní dvorní iivot zoa-vova- L

Z počátečního přátelství mezi

císařem a herečkou vyvinula te
liaka a císař se tím ani mnoho

netajil Po mnoho roků trávil
císař večery v její bytě kde hrál

obyčejně karty s ní t baronem
PaJmercan a hrabětem Vlčkem ai

reservace Mladici vsicnni pyu
dostatečně zásobení penězi což

zajistilo jim že nemuseli 6e ihned

ohlížeti jak by swje Životní po-

třeby uhradili ťfvý čas po jejich
příjezdu bylo jejich jedinou staro-

stí jak by co nejvíce ukázali svůj

velkoměstský vkus a oblečení v

nejmodnější oděv procházeli se

indiánskou vésnicí Není se tudíž

čemu diviti že učinili značný do-

jem na indiánské krásky které

nemohly odolati kouzlu tvář! bí-

lých Následek všeho byl že as

75 se jich oženilo s nimi

ihned kdežto ostatní čekali

trpělivě na dobu až reservace ku

zaujmutí bude otevřena Na jejich

předběžné dotazy u jednatelů bylo
jim sděleno že každý obdrží po-

zemek jaký sobě který vybere
(toť se ví že by každý sobě vybral
pozemek ten nejlepší) Však mladí

manželé potkali se se značnými
překážkami neboť novým naříze-

ním bylo jim na srozuměnou dáno
že musí reservaci opustiti až do

doby otevření Ještě třeba nedo-

končili svoje líbánky a již musí

svoje mladé manželky opustit a

odebrati se na bránice reservace a

čekati až ta bude otevřena Mladé

paničky slibují jednatelům že

vezmou jim jejich skalpy pakliže
jim nepomohou dostati jich man

žely zpět a nepomohou jim ku

právu zabrati pozemek před ote
vřením dle práv Indiánů
Thomas Bixbypresident Dawe- -

sovy jednatelny podává jakýsi vý-

tah vztahující se ku indiánským
děvčatům "Jest zde asi 300 in-

diánských žen z nich část jest
posud svobodnou Každá z nich

obdrží pozemek v ceně $8000
Mnohé z nich jsou pravými krás- -

kamijakéž jsem kdy viděl" praví
"toť se ví že ne všechny plno
krevné jsou ošklivé pro náš vkus
ale většina jich jsou pravým vzo-

rem krásy Jedna z nejkrásnějšleh
jež jsem kdy viděl jest Bettie
Crabtree kteráž má pouze jednu
šestnáctinu indiánské krve v sobě

Provdala se za kaslra banky v

Muscogee p Winstona Má vel
ké vzdělán! a procestovala mnoho
území

Pakliže kdo chce dosáhnouti

práv a sdíleti s Indiány o jich bo-

hatství musí nejdříve státi se čle

nem toho neb onoho kmene a

podrobili se úplně jich zvykům a

způsobům takže mnohým zajde
chuť něco podobného podnik- -

nouti
První hlavní a důležitá podmín

ka jest se oženiti a složití svatební

poplatek a sice u Cbickasaw

$1000 u jiných jako u Chcctaw

pouze $150 Složením poplatku
a oženěním jest přijat za právo-

platného člena kmene a jest opráv-
něn ku výhodě jež Členům kmene
se dovoluje Tudíž když pozemky
v ceně Sooo jsou povoleny Ženě

jest on též oprávněn ku dílu stej-

né ceny takže oba dohromady
mají majetku v ceně $16000 Jest
zde 5 kmenů v Indián Territory

ty jsou: Choctaws Chi--

ckasaws Cherokees Creeks
Seminoles celkem 65000

hlav dohromady a všichni dohro

mady jsou nejbohatŠími lidmi ve

Spojených Státech Na každou i

hlavu ať muže ženy neb děcka

připadá $6000 Vlastní ty nej-

lepší pozemky ve Spoj Státech v

rozměru 25000000 akrů Dawe- -

sova jednatelna jest splnomocně-n- a

rozděliti pozemky mezi tyto
kmeny a sice: na každou hlavu z

Choctaw a Chickasaw kmene 500
akrů Cherokee 120 akrů a Creek
Semiaole po 160 akrech - Tyto

pozemky nesmí Indiány býti pro-

dány tudíž ti muži již by te ože-

nili t indiánskými dívkami musí
na onom pozemku s nimi Žiti a

nesmí je prodati leda by někdy
přišlo zvláštní povoleni I by tak
směli učiniti o čemž te nevijestli
kdy podobného by dostali

Výlety pro hledající sobě

domovy
V první a třetí úterý v květnu

červnu červenci a trpnu Mistouri
Pacific dráha prodávat! bude líst-

ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kantát
Arkansas Oklahoma Iodiia Ter-

ritory a do některých mítt na jihu
a na jiho-výcho- O podrobnotti
pište neb hlaste se v úřadovně

společností jiho-východ- ní roh 14

a Douglaa uL Omaha 70tí
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úřadům (státní radě) své stanovy
z nichž byl by jasný jich účel

prostředky kterými se účelu toho

domáhají aby státní rada mohla

posoudit a rozhodnoutsrovnává-- l

se účel i prostředek spolku "i

platnými zákony s veřejným po
radičem s jednotou národa a s

vládo! formou republikánskou"
Spolek jehož účel by tomu se pří
čil pokládá se za nedovolený s

bude k podnětu státní mocí výro-
kem soudu občanského zakázán
neb rozpuštěn Kdož by jej proti
zákazu a rozhodniilj soudnímu
déle udržovali chtěli budou tre-

stáni pokutami oj 16 až do 5000
franků Spolkové mohou vyko
návati veškerá občanská práva
kteráž jim nejsou stanovami zaká
zána a nesměj! držeti ani nabývati
žádných nemovitých statků než
které jsou ke spolkovému jich
účelu nutný Movité mění spolku
musí býti na určité jméno vázá
no

MejdQležitější však jsou tato
ustanovení právě přijatého nového

spolkového zákona Francie:
Článek 11: Spolky Francouzů

a cizozemců nemohou býti zřízeny
bez předchozího povolení a dekre
tu státní rady Však spolky Fran-

couzův jichž hlavni sídlo neb
ředitelství nachází se v cizině
nebo svěřeno jest rukoum cizo

zemcůnemohou býti jinak zřízeny
než zákonem (tedy usnešením sbo
rů zákonodárných) stanovícím

podmínky jejich založen! Totéž

platí o spolcích jichž členové ži

jou pospolitě
Trvající spolky takové pokud

neDyiy jiz arive státem uznaný a
k činnosti veřejné (ku vyučování
atd) výslovně zmocněny mají do
6 mčsícův předložití státní radě
své stanovy a výkaz o svém jmění
načež bude o další jich existenci
rozhodnuto usnešením sněmoven

francouzských Nebude-l- i jim
dovolena další existence budou

rozpuštěny činnost jejich (škol
ská i jiná) zastavena a jmění jejich
odkázáno soudu u něhož mají
právo se přihlásiti o podíl svůj
všickni členové rozpuštěného spol-
ku a jich dědicové jinak obráceno
bude na prospěch chudých a fondu
starobního —

Toť podstatný obsah nového

spolkového zákona republiky fran-

couzské jejž vykřičeli ultramon-tán- i

po všem světě za bohopustý
attentát na svobodu a právo kato-

lické církve ve Franciiza úkladný
vražedný útok na cel"u instituci
klášterní a řehol! vykonavších prý
přece tolik dobra ve světě Každý
vidí jak tu opět ultramontáni a
klerikálové švindlují a nadsazuj!
ažbůh brání

Ani jediný skutečně dobročinný
o nemocné o nešťastníky a sirot-

ky lidumile pečujíc! klášter nebude
ve vzdělané Francii po zákoně
tom zrušen a jmění svého konfi

skácí zbaven Ale potlačeny a

rozpuštěny mohou býti od nyněj-

ška ve Francii ty neužitečné ba
záškodné řehole ultramontannfch
darmochlebů a lenochů nebo ty
řehole bojujícího politického

který pod záminkou

péče o mravnost výchovu a vzdě-

lání mládeže bojuje tvými klášter-
ními školami proti národu proti
občanstvu a vlastenecké výchově
lidu ve školách národních aby
sobě odchoval armádu papeženců
v národě Voltairově a Rousseauo-

vě: aby tu Francii Viktora Huga
obrátil ve Francii de Munův a

Veuillotův ve Francii zabořilých
tmářů zelotů a zpátečníků
Této ponuré agitaci a propagan

dě černé internacionály možno

pomocí nového spolkového z ikona
francouzského učiniti přítrž pokud
bude většina sněmúvúy národa! a
tenátu osvícenou a svobodomysl-
nou Dnes konečně ozbrojena
jest republika francouzská proti
ultramontanismu kosou zákona
kterou může pokositi kokotici

jesuititmu rozmohší te po rolích
Francie měrou tak hrozivou Tolik
znamená v kulturních její dějinách
čin z aq března iqoi první to

její světlý den v záři dvacátého
ttoletí N L

Mniíčkové musí opastltl svoje
hezké lnáUnské ženušky

Musl říkali nfkolik rnlilců meii
budou moa it navrátili k

nim tfft

Nějaký čat zpět odhodlalo te
asi 100 mladíků uposlechnout! vý-

zvy Horace Greetyho z jedné in- -

dináské jednatelny a tkutiti štěstí

tvoje na divokém západě Za

pobyta tvého v Kiowa a Comanche
reservaci padli do oka indiánským
kráskám a ze spekulace te 1 nimi
oženili Kdol by také odolal těm

svůdným krásným tvářím indián-

ských dívek a vyhlídce títkati zá-

roveň jejich rukou tél ly nejpě-
kněji pozeukyjaké na aě dle ptá

šíří m po celách Spoj
lidstva

Osvétový čin Francie

Dosti nesnadný a hluboko zasa-

hující zákonodárný Čin byl právě
dokončen v republice francouz-
ské:

U večer dne 29 března skončila
francouzská sněmovna dvouměsíč
ní tuhou svou debatu o novém

spolkovém zákoně tím že 303
hlasy proti 224 přijala vládou

předložený obecný spolčovací zá-

kon pro Francii který vztahuje se
také na duchovní řehole čili kon-

gregace jež budou tedy na dále
ve Francii postaveny na roveň
všem ostatním spolkům světským
sdílejíce s nimi stejná práva a

stejné povinnosti jsouce s nimi

podřízeny nálezům a rozsudkům
státní rady a soudův občanských
v mezích jednoho obecně platného
zákona Tím ovšem dává se do
časné vládě a dočasné většině zá-

konodárných sborů francouzských
ve r ranču do rukou moc rozpustit
všecky ty četné řehole čili kongre-
gace které majíce své představě
né svá ředitelstva mimo Francii
této během předešlého století

byly se usadily a tou měrou

staly se až povážlivě
velikou organisovanou společen
skou potencí v lůně jejím Vlád
nouc báječným jměním z milodarů

zbožných duší sehnaným (páčí se
na 10000 milionů franků) hledě
la se ta řeholní armáda zmocmti
zvláště výchovy mládeže školské
čehož skutečně také za pasující
svobody ve Francii totiž za plat
nosti konkordátního zákona z r
1801 zaručujícího katolickému
římskému náboženství svobodu

jeho kultu dovedla tou měrou
že více než polovina dětí nynější
Francie navštěvuje nikoli školy
národní alebrž řeholní a ústavy
klášterní podobně jako v sousední

Belgu
V jakém pak duchu zelotickém

ve školách těch vychovávání mlá
deže školní se dělo a podnes se

děje o tom svědčí rostoucí nábo
ženská nesnášelivost jejich odebo
vanců plnících nesčetné klerikální

jednoty na jichž sjezdech ozývá
se děsný fanatism zášti proti spo
moDcanum svoDoaomysinym a

jinověrcům propukajíc! až v hroz

by brzkou novou nocí bartoloměj
skou

Již Havlíček náš varoval že by

žádný rozumný národ nen:ěl děti
své svěřovat na výchovu nějaké
církevní společnosti neb nábožen-

ské sektě téhož mínění byli ode
dávna ovšem také prozíraví vla
stenci francouzští jenom že nevě-

děli kterak by věci měli trefit na
kloub aniž by zranili princip
obecné svobody svobody vyučo-

vací a práva rodičů na výchovu
dítek tvých Potlačiti kláštery a

řehole vůbec? Také nešlo jednak
pro zmíněný již zákon konkordát-n- í

jednak ale i proto že mnohé

kláštery a řehole francouzské činí
chvalnou výminku od zlého pra-

vidla nejsouce temeništi a ohnisky
propagandy ultramontanní alebrž
sloužíce pouze a poctivě ťičelúm

lidumilným a dobročinným i požf
vajíce za to zasloužené sympatie
ve všech vrstvách národa Těchto

opravdu humánních a dobročin-

ných tpolkův a ústavů řeholních
slušelo ušetřit jako bylo záhodno
a avrebovaně již nutno záškodné
ostatní bejlí vypletů
Nuže' my věru nejsme přátely

nynější vlády francouzské ale při
veškeré tvé pochybnosti o ryzosti
jejích pohnutek a cílů politických
nemůžeme jí odepříti uznání Že v

této příčině osvědčila vskutku
nevšední státnickou bystrost do-

vedši rozluštit jeden z nejtěžšícb
problémů s uměním nepopiratel-

ným rychle a šťastně Vyzrála
na chytrost jezovitskou jako liška
nad lišku originálním zajisté ná-

padem: zreformovati obecný zákoo
o spolcích tím spůsobem že jeho
ustanovení platí pro všecky spolky
stejně ať členové jejich chodí v

oděvů občanském nebo řeholním

Rakouský spolkový zákon ze

dne 15 prosince 1867 mi v člán-

ku tvém 3 ustanovení: "Platnost
tohoto rikona nevztahuje te na

duchovní řády a kongregace a

vůbec na lidnou náboženskou

do Břemen f3800

etem
Státech zhoubný nepřítel

JM fuj v rtech

ohrožují životy statisíců Každé zaaedbatti tn&íe se
' státi při&hott těžké choroby neb I smrti

JISTÉ
zarttcí se tnktot
Jakmile spozornjete příznaky nastuzeni vypařte si
nm nocnohy to vodě do které dáte trochn mleté hoř-

čice vypijte kotlík horké lemouády a vezmete dvě

Severovy Tabletky proti nastuzeninám

Pak ulehněte v teplem pokoji dobře se přikryjte
Hleďte byste se dfikladaě spořili Druhý den berte
tabletky podle návodu a mimo to

fcter zanícená prAdniky zhojí veškerý hlen vypadl
učiní dýcháni snadným pravidelným zvláště

dáme-1- 1 na prsa

SEVEROVI! HOJIVOU NÁPLASt

Kaiet nastuzeni vieho druhu 1 chřipka se rychle
" leauilo léky vyjnadí

Je--H veliká horkost spojená s bolestmi ta pomohow
Jist

SEVEROVY PRÁSKY proti bolestem hlavy a NEURALGII

Cena Tabletek práikft a náplastí jest 28 cti Cena
Balaám pro plíce 28 nebo 60 centu K dostání ve

všech českých lékárnách a obchodech s leky

SE
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