
odbývsl král Konferenci státní ra iiiititBtiiiiieMiiiitiiiitieieieita
dy Když rnlniuři prohlásili f
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opnlflti víoiol iiitJiiovAlííml mrojl a

jiou ochotni přejt-I- i ní král zříci
s tvých úřadů král je hurd vy
aval aby v ólaďch setrvali Ml

oisr iprvi(Jlno'if oznámil hi po

celý lýdtu luul býti dindla a ti-bat-

podniky uzavřeny TikléŽ
I v den králova pohřbu Též byl
nařízen 30deonl dveruí smutek

Nový král Utdřlfh VIII jo prý
likým přítelem Spoj Stáfů

FRANCIE

Dnem 18 února 1 r nailoupl
úřad pretddintyký Clcmrut Flli

ioiiny Juno jkou iKirli!ko síro oi
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Doba předložení vládní omovy
v příčině trnCoy dosavadního vo-

lebního lidu ae jíž blfžf Ale
tim bližší dá to nepřátelům léto

předlohy oaen rozhodující den
lim ihílovořji pmcujf k zmaření
dfikŽítébo tohoto díla politického
Jsou to hlavnfi Nímci Části-Cn- š

Poláci a u oái v Čechách strana

vili "JJratr jest více nežil fpoja
nec" A při tom stiskl mu vřela

ruku To stalo ie za přítomnosti
culého vyslanackého aboru veli-

ce trapné prý to pflsobilo na vy-

slance íraocouzskébo Události
této připisuje ae význam daleko

láhlý Znamená prý to hlavnfi
žo spojenectví Či allianci rusko
francouzské je tím odavončno
Francie už bezpochyby aotva bu
do ae spoléhali r pomoc Kusks v

jakémkoli přfpadó Případ tento

ukazuje Že v carských kruzích
nikterak už nepanuje duch slavii

mimful avlbrurnl ilroju
Auh líc b y ni vilu lioni atit J)oko
liuM Un thA n(ziii( Numocrif )moi
otilfovdfd řfikťml oKutfovitKilkMoil
a lotu mi jim uu ncjluplllio

Novd krdNiiK budovu poroii ryM-1tt1-

a (iliiklllnou oxvllovuiiií
ZvMilnl pooruoMt mi vínujii Ulvni
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revinnilHiiiu rIntrl íln iminuvi lunou
rdi!H nludkii Uv od a uíf prfitr
íloi a o(irniiu

1'vtret na dalších 7 kt Dyl zvolí 11

449 blaiy kdežto Uho ťrolíkati
didát Doumrr obdržel 371 Iilu0 lito- -

NAatupco Loubetův o iinítlciil

agrární Utilí isuty nehty vzpírají
e volební opravy— --

parlamenta-risovánl

ministerstva je tedy už

ikitkem Čechové doitali n
ItOUDcní V miniittratvu minUln--

demokratického a hlásíte k urnír
néné alrant republikáuiké a je

Kilo miiiUtt tm iiřijotl tuk a M udílí poradit pollou v luliMeli ní ípn- - £
1 a liky Jut Dt Hrunř idiu pflpmvui( m tmýlijí 5
DoplAU si pro loUnlk () podrobnoftt! plAli nit llilltolm i!H- -1tlár 64 leta Politicky činným j— krajanem dícm Pacákem Po

láci drun Dzieduszyckým i Ném IHt KAKKL II IIRIílJJíJt (!i()loNohS
už ptea třicet let Uyl již rií koli-

kráte Členem ministerstva a též
i cl drem Pertcbattou O zparla jednou ministerským přediedou

Nový president írancouztké repu
mcntirmování mluvilo ne posledo
dobou velmi mnoho Uvlv rorftí

Mi'y jest prý osobností vlivum

feny i zprávy žu Cechové budou POMNTÍYplnou a rozhodnou llylo by k

přání aby Francie dostala hlavu
mítl v miníattrstvu dva krajany
Druhým ministrem četkým ml kťrá by ji utdravila a vojenaky

posílila aby tak stala ie velmoci ík žulové a mrámoro vbýti dr Herold nebo dr Kramář I'Též mluví te mnoho o tom že silnou a obávanou jest toho nyní
odborným předsedou v minitr íinlc Novfikpro evropský mír velice potřeba í£ Ir'"
ktvu železnic jmenován bude kra

poněvadž Kuiko o poněkud ve
jan dr Fořt a cheíem rakouského tvé moci oilabeno UI3-I- 3 So 131b St„ Omaha Nib
pofitovnictvf a odborným předoo
rtou v minhtcrttvu obchodu N6

Dýcháte plnými plícemi? CL- - Velký sklad krdaná ]r&c a maruřiina Kupil
rtW poiunfk v Onuiíii Uo wíulHtu saplať

[ trne dr Lcchtr Vstoupení dra
ř Pacáka do rakouského tnioistci Slaboprtí lidé jsou náchylní ke viíiii více udí (umtu

kalili nastuzení a k bolestem vatva oprvafiuje Čechy k jakési na

krku Tací lidé zřídka dýchají
colými p Jet tni Ooba která pil
každém vdechnutí naplní každou

Přeplavili lístky
k tplnčoí požadavku které ae na

lézaly v posledních letech v po

předí české otázky — V posledo
době vyskytly eu zprávy Že jme

část plic čeratvým vídiichem

málokdy potřtlmjo lékaře Jstc-l- l

nokllaký nýbrl apíla germánský
Že toto bude míti veliký vliv na

otázku vtkslovanikoii jest na bí

ledni —V nedávných dnech vylil
tiskem ptojekt národní dumy se

vlemi zákony dle nichž rfliena
bf i má V kruzích ruských je

plesvědčtní že zřízení toto narazí

jvítě na veliký odpor Veškerá
zákonodárná moc bude v rukou

dumy státní rady a cara Žádná

předloha nebude ae moci ttáti
bez svolení kterékoli 1

nich Státní rada nebude tu bez

pochyby aii ničím jiným než pro
středníkem k vykonávání cartké
vůle Car bude moci dumu v

kterýkoli Čas rozpuatiti aJe musí

býti ovsem vyptány nové volby
Car prý pozbude titulu oeobmeze

ný vládce ale ve skutečnosti bude

)(m i dále— Liga lig konala vo

Finsku konvenci která opčtnfi

vyzněla rorhodným 1 ostrým od-

porem proti carovládé jako kon

vence dfívíjíl bylo usneseno
aáčastniti te voleb ale jenom za

tím účelem aby propsgauda osvo

bozujfcího hnulí dotla náležitého
ohlasu Liga lig bude pracovat!
na tom aby bylo odbýváno ná

rodní ehromáždÉní na kterém by
se národu ruskému otevřely oči

Musí býti pracováno k tomu aby

ruský národ přišel k vědomí že

zřízením dumy byl ruaký národ

jenom oklamán— V Kize bylo ob

jeveno spiknutí které mčlo zi
účel zavraždili jenerála Solloguba
Dylo pozatýkáno mnoho osob a

pátrání po tpiklencích pokračuje
dále Policie přišla na stopu
spiknutí jen tím že poznala U
různí lidé vyhlédnutou obeť sto-

pují a pátrají po jejích zvycích

dXnsko

nováuí dra l'acáka a ostatních do

ministerstva bylo zase odvoláno
""kudlaní hří rnnrif -- nínarn mtnl

cLo a z Evropy
po

vSccli spololilivýeli liniích

aterstva vv amyslu parlamcntár

nad vy alabo rsý trpíte -- 1 í na ks

šel nastufrtií bolestí v prsou
aíitb v plících měl bytle učinili

kroky k zamezení šíření te choro

by a k varování ie vážným ná-

sledkům Užívejte Sevtiova Hal

sámu pro plíce jímž u Ž tltíce ne-

mocných od roku 1880 bylo vy lé

ním byla prý zmařena přílišnými
7 požadavky Cechů Ačkoliv zpráva

ta domid íc nezaručena nřiií nřecc— - ~' r

vyloučena možnout že ae tak

stalo pončvadž v poslední dobé čeno 1 jehož obliba každým rokem
1 I I X III „ I

I VKiutniy viatuu uauispj u 111111 robíte bpokhnčte te úplně na
lék kttrý uŽ mnoho jiných urdra

Nyní jl tn potltli pro vato příbuzné a přátele a uči-

nili rozvrh vaší cesty pro tento rok

Následujíc vlfijkii 1

Maďary — Zasedáni říšaké rady
vil Pan Jan Koíalt plše nám r
uhlodolo z Leadville Colorado:ledna 19C6 Na denním pořádku
"Dlouho byly mé plíce pottlženéae nalézá i čtení zákona o rekru

těch pro rok 1006 z čtení záko
na jimi ae zaručuje pens sou

'
kromým úřadoíkům 3 zákon pro

O lodní aeznamy přeplavní ceny

popisné cirkuláře kterékoliv přeplav-
ní společnosti přihlaste ae v místské
uřadovnó Wabath 1601 Parnem St

nebo adresujte 37x4

ale Sevcrův Dalsám pro plíce je

zahojil a icllíl" Vu Jan Mar

kus z ilibbíng Mion nám sdě

tuje že ho Sevcrův lialsám pro
plíce vyléčil 1 velice obtížného a

bolestného kašle Hleďte vyhojiti
vál kašel bytte ae nestali obětí

povinné ručení při dopravních
í pornicicti víkoa o oovacacn

i Žádá dosavadní kontígent 39034
I muža pro apolečnou armádu

toucholin Scverův Haltám pro14300 muža pro zemČbranu Jak

plíce jeat připravován ve dvouae proslýchá jsou naděje na uakj
tečné ní zákona kterým se pojilťu velikostech za 33c a 30c Ve
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Král dánský Kristián IX zemřel

náhle dne 39 ledna 1906 o půl
Čtvrté hodině Král Kristián byl
zrozen 8 dubna x 8 1 8 jako Čtvrtý

ayo vévody Viléma ze šlesviku

llolltýna Sonderburku Glueckt

% aké krise je stále nerozhodný Ha

vyskytují se tvrzení že se ještfi Lacme pozemky y Jižof Dakota
přiomtí rřicina apociva v tom
! nftil nadčiQ na uikntef nřní dl burku Když vymřel mužaký rod Upujtortlujcme im&u krujnny bydlící'iích národních ústupků Maďarům

ve aUrýcli o)nMh Nolirituky Ioy aoldenburský který panoval v Dán iisy)tuAIISTltAKTYDez menz Kompromis koiicc pru- -

sku od r 1447 stal se Kristián
hlašuie bc za nemožní Mnozí

za souhlasu velmocí po smrti De
tvrdl Že rozřefiení této krise může

ae očekávali každým dnem Mimo —vniuTovuj -dřicha VIL r 1863 dánským krá

lem Nastoupil na trůn 15 lišto
barooa Fejcrvaryho který je volán

--i: i _ 1 1: n: padu téhož roku M6I k tomu

právo podle tvé choti jež byla S M Siidlor
neteří krále Kristiána VIII Ilylobjevil se tam též jak telegram te

dne a6 ledna oznamoval i hrabe
vychován v Dáosku kde sloužil u

Andmsy jedea z předních vodca
vojska Oženil ae a6 května 184a Utli aaé raria 1'attersei lllk

Mlnnosoty kuti 10 proriiWuJÍ poxumky
od tJlO aX do tlOO itkr řo mohou koupili
au polovičku tftehto punx a ilcu od

do 4() akr prAvě tnk lnlrý a ikodný
pozomok v ok roun Cliurlui Miz v Jlnl
Dnkoté kdo Junt Jlí UNRiuno kolik Hitt

CimkýeU rodin tilthobytu 10 IfMelch

Kn?il4 první a Iřolí ilturý v nifilcl
molno donutí Uclné Jfzdnd a filrlímo

nuAu krajany ktuH Rnmýilí koupili po
tumuk alty nooHliill a přljoll 10 pfo-iyíhIi-

na své vlttutnl oH a joino JUll

in uinitjí pravdlvoHt nitSuho 1 vronf
MAmadoltrr vjbir poiiikft imrroiloj

vo vjflu uvudviim ikru a jtma JUll
tu kaiiy kilo iiuu přljtult) dmyiltiiu

koupili ptnomtik nnpojiuto odtud aby

dobyl sub Zakoupil po omok

O dolil potlrobitonti plřlo tm

KHÍ WAUNKU UUOH Tábor H I

uherské koalice Fodafl li ao ros
s bessenekou princeznou Charlot

tou Tato zemřela aj září 1898
řcBcol krise uherské pojede prý

Dne 30 ledna byl prohlášen za

krále dánského Uedfich VIII

Ministerský přcdieda oznámil ve

likým zástupům lidí jichž bylo

ísat okamžitě do Uher

RUSKO

Mnoho 80 nyní mluví o spolče-

ní ruského cara a Nčmeckem

Stalo prý au to ta následujících
okolností V Carském Selu u

Petrohradu alavily e 47 Qifoae
111 WiUmi Ctt mnořá

"Moiiii pMiotné před každým soud-co- m

(loknuti ío Dr Ornnt umo ilplné
vylMII a putiiuinli!t —Htevo Uzoazut Hr-i- kl

ÍHIIÍ ) Klmbttl Ave Chlrago 111"
Jedna Whov na akouiku tlarma

Uilojio vCk puSluto Iturapllk a piftla
řffky U7iu:i
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na 30000 hlav shromážděným
před královxkým zámkem v Koda

ni Že král Kristián IX zemřel a

na trůu Že nastupuje jeho ne jttar&l

Kcptujti it nutk e tobntollitu Tel IBM

Loa ii & Hu i Id i
lig

DDOCldtlOn
v l'r Illlildin({

Ul rok Hrl h lutjiuril v mSU
(Ikl

pňjfky tu 11 i!fnl uplátky a při-
-

pi%oi k diíbtu ilividvndy pollrlnl
při t pruMitich ruíui 11a tupořa-n- á

íďiuiy
ticu M ltliir tajimuík

ť nlliwnlikt ONb'M V M)

I UIUJ VHI
dal tátou přlUžitot( hostinu a

nlinímia na idravt Vilémovo vy

sjn Dtdtich Po té byl vyaváo
lid aby provolal novému panov-
níku slávu Nový král prohlásil
(e bude následovali přikladu tvé

I slovil se "Připíjím na zdraví cl

ho otce a te doufá Ie přátelský

poinřr ntfil nUodem i vladařem

budu i na dile dobrý bhrotnll

aaře uéiiH-cken- o a aiaie pruiHcno
ivého bratr a uujdf alilřio příte-

le" Slova Uto proueul ivoloa a

kitdé válil tak i blo patrno it
nUuvl iomalcm a přlpiatoti
Tak i oťrltit k nitcímu V7

tlinal Vron Scl wiaivl rta

Jfný lid tapil národu! hymnu
Toho dne prve nel b)lo osnáme

lutVtUluo lidu Msloupaol nového krále


