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RAKOUSKO-UIIEHSK- O osob mezi nimiž 1 celý profesor

Vkchnv snv Čechů o ministru- -W lboř Umnějšího gymnasia
9 #

Nejhůře jest v ruském PolskuZ 2& 7 AMPDKV krajanu a dokonce jednoho čam i

o dvou se shstily Vláda odvolala

jmenování ministra Dra Pacáka
z toho důvodu la požadavky II" ''
Cechů byly prý přemrštěnými

právnické na srpnovém sjezd

Mil by vychází! dvakrát

týdní

Fergunon la 6 ónora

Jak vidím předplatné moje nit
dochází a proto myslím Ze Jo 11a

čaac abych ae zai předplatil
čauopUváS mne tak tMfZo bych
ani bez nčho nemohl být Tako-

vé krásné řtenf Jaké nyní IV
krok pNnáSf jcm uí dávno ne
míl Kdyby aapofl mohl vychá-
zet dvakráte týdne

JOHN JIŘÍČEK

Podotkli jsme předešle Že vládě

kyne naděje smíru a Uhry a tímdokázal Že kongres právo to má

O'Senátní výbor pro mezistátní ob cftí se bezpečnější Unyily vlády
chod zahájil dne 9 února roková

Zasedání 59 kongresu

Celé tfi dny minulého týdne
jednal dům zástupců o návrhu

Ilepburnově o federální kontrole
Železničních sazeb při dopravě
zboží Dne 3 února mluvilo devět
řečníka o této věci Většina z nich

jsou jasné Potřebovala Cechů a

tu chtěla si naklonili jejich pfízefl
ní o Ilepburnově předloze kteráž

byla domem zástupců příznivě jmenováním mimstra-krsja- na Sám
Ževyřízena Předpokládá se

před ministerstva bar GautDch
nebude proti ní Žádných námitek

byv tázán co soudí o ztroskotánímluvila ve prospěch této předlo
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hy Dne 6 února promluvil proti kombinací rekonstrukčních odpoČeské pěvecké kvirtetto
věděli "Buďte ujištěni že nejnopředloze gen Grosvenor z Ohio

české pěvecké kvartetto koncer čhA

Návrh císaře Viléma aby moc
který svého času za president vější případ jakož i vštchny

tuje již od 27 ledna denněMcKinleyho býval jedním z hlav

Proslýchá se žo zničenu bylo už

1300 předáků různých ntran

polských Mezi Jinými zalítni byli
tét velkoitatkáři Groťovtki Pra-skovsk- i

Oilovfiki Šidlovski ve

s n ča polití vynikající vlastenci

Proti tomuto zatčení byl zaslán

do Petrohradu prolení — V Seta

topolu byl dno 7 února tát
vojenský soud nad třen i důitojní
ky a 70 námořníky kleli núčaat

nili ho povstání na lodi Potemkinii
v řcrvDii roku předešlého Soid
bude bezpochyby velice příaný
V žalobě praví s mezí jiným h
vzpoura tato byla násilným poku
sem o zvrácení nynější vlády —

Vraždění a pronásledování n nyní
na Rusi na donndd pořádku VU

da počíná si bezohledně Zprávy
docházející z různých končin ííííj
závodí ve vypisování hrůe jrlria s

druhou Lidé jsou často stříleni

bez výslechu je-- li jim dokázáno
že náleží k té Čí oné straně revo-

luční nebo sociální majMÍ ti

stbe nezákonou literaturu nebo
nalezena-- li u nich zbraň V mí-

stech 1 městech kde je podezření
že tam jsou revolucionáři vyzývají
různí diktátorové měšťany aby
udali lidi podczřcléi nebo Že bude

ostatní překážky které se vládě

do cesty staví vládu v sledovániTťxa8u a těší se tam velikým nosti odvolaly vojsko z Číny jest pnich sloupů administrace Fowler
úspěchům Koncerty jejich četně polit!ckých úmyslů nikterak nez New Jersey podal návrh zákona nyní živě přetřásán Poněvadž

hnutí proticizinecké jest v plnémnavštěvováoy jsou nejen krajany zmýlí ani nezadrží" Dle toho lzeaby jednotlivci nebo korporace
proudu jsou proti odvolání vojska soudili že odvolala-- li vláda onomohli bezplatné zasýlati poSkoze

ale též jinonárodovci zejména
Němci Mnozí krajané i Němci jmenování 1 upustila li od svílioné nebo ošumělé papírové peníze evropských mocí všichni cizinci

_i- - stnavštívili několik koncertů kvar

'

' 0 l
úmyslu měla k tomu množství1 obdržeti za ně nové Návr oDavajice se ze pak ocitnou se

tettem na různých místech poíá bez ochrany a nepřítomnosttento zároveň povoluje £100000 různých příčin a pak bapochyty
Í jistotu brzkého dohodnutí arit daných Veškeré listy českéaogli vojska evropského dodá útočnína dopravu ošumělých peněz

cké i německé píší pochvalně kům smělosti Evropské velmoci Maďary — Napjctí mezi Rakou
výkonech českého sdružení a zprá

vládních odboček a úřadů do

spolkové pokladny Dne 7 února
debitovalo se naposled o kontrole

skero a brbskem se denně připrcjevily s návrhem císaře Viléma
I a é a u é

fy o nich dostaly se 1 do všech sounias uuae nyai zaiczeti na ostřuje Vláda rakouská zamést
listů texasských Galveston News tom jak se poměry utváří OdvozelezniCních sazeb Několik řečn nána jsouc luštěním uherské kriiic
přinesly již dvakráte o kvartettu láním vojska byli by cizinci opět zdá se žo sni nepozoruje nebeků opěrně proneslo různé náhledy

vydáni všanc násilnostemvztahující se k této věci ZvláStn pochvalné Články ač kvartetto
pro krátkost času muselo koncert 1

pečenství které hrozí se strany
balkánské Srbsko první postavilopozornosti těšila se řeč Dourke

v Galvestonu odříci Z Texasu se proti vlivu Rakouska na BalCochrana který rozhodně prohlá
město bombardováno Třeba Žeodjíždí totiž kvartetto do Kaliíor Novinky z Llnwool káně Též bulharský tisk bouří uesil že je pro předlohu Je prý to

oie a dne 19- - t m vyjede již do policie a vojsko jdouce ruku v
_a ů b t

velice proti Rakousko-Uhcrak- u aspravedlivým projevem jednomysl
vybízí lid aby Srbsko v nynějšíJest skutečně podivné když seneoo rozhodnutí veřejnosti proti Japonska

Kubelík má dceru

ruce prou podvratným živlům
denně počínají si zuřivěji přece
ještě na mnohých místech v ob'

akci podporoval a konflikt srbtkonespravedlivým železničním saz někomu něco nepříjemného přiho
i II il t 1 aubám Dále výkládal že Železnice ai jaic nae melou aniž by se o Ir 'iKdyž mistr Jan Kubelík dne 9

rakouský pokládal ra svnj VAi

se Že tli Rakouska 0% balkántMpravdě přesvědčili a v úvahu vzaliúnora přibyl do St Louis aby
nadržují jedněm v neprospěch
druhých Mluvil jeStě deiSÍ dobu

čanstvu--Výkon- ná rada dělnická
se dobrovolné rozešla obávajíc
sc le dočká se téhož osudu jako

státy je silně podryť Do popředíco z takových řeci může povstatitam uspořádal koDcert překvapen
byl ještě na nádraží telegrafickou

vystupuje nyní Itálie a vyprávějío dřívějších poměrech a mnohé
jiné tři její předchůdkyně jichžrázně odsoudil Řečník odměněn se pověsti že byla mezi Černou

Podobní lidé měli by více pozor
nosti věnovali něčemu prospěš
nějšímu než sprostým klepům

zprávou že k jeho dvojčátkům Horou a Itálii uzavřena vojenská fixové byli pozatkáni a do žalá- -
byl potleskem a gratulacemi N

přibyla ještě dceruška Paní Ku řú zavlečeni Rozešla se na takkonvence aby zrušen byl převlávrh byl po té přijat Hlasovalo se belíková jak známo dlí na zám Malou nehodu 2ažil min soboty dlouho dokud poměry na Rusi so
dající vliv Rakouska i tam Zpráku Býchory v Cechách Radostná poštovní náš rozvážeč když koně

dle jmen předloha byla přijata
346 blaty protí 7 Předloha tato nezlepší a vláda nepřestane tak

vy ty dosud se nepotvrzuji ale
tato událost byla oslavena -- hned

byla vypracována podle odporuče na nádraží v Kubelíkově soukro
jeho náhle ničeho se ulekli a sko-Čivš- e

stranou převrhli vůz Na

Štěstí odnesl to rozvážeč pouhým

není vyloučena možnost že jnou

pravdivý Jest na bíledniže Itálie

řádili Revoluční vůdcové Činnost
svou přenesli nyní hlavně na ven-

kov kde se zabývají přípravami kmém voze který přesunut byl na
ní presidenta Roosevelta dává
komisi pro mezistátní obchod bude hleděti využitkovati této pří

poboční trať jen uleknutím povstání —- Mezi dělníky hlásícíležitosti nad jiné pro ni příhodnéprávo v takovém případě rozhod
mi sek straně revoluční a těmiJKař Práv! nyní je ncjlepŠÍ čas knouti stě2uje-- li si zasílatel že pro zisktni nejakeno vlivu na

Zvláštní výprava kteří veřejně doznávají že patří ktátech balkánských Už i ta okolmu při dopravě zboží byla sazba zavedení hromosvodu na vaše sta
vení Hromosvod jest věcí o nížVýpravu jaké nebylo posud nost opravfiuje k té domněnce Žeza dovoz nespravedlivě určena

tak zvaným "Černým solním
dochází Často k boji Revolucio-

náři obvinují tyto dělníky že pra
podnikne přes dvě stě lékařů královská rodina italská je zpřízKomise rozhodne a uzná-- li sazbu

tu skutečně nespravedlivou má

nikdo neví kdy ji bude potřebo-
vat! "W C Shinn Copper Cable
Rod" odporučen jest všemi spo

něna jak s panujícím rodem srbÚčelem jejím jest vyzkoumat!
příčiny a nalézti způsob léčení
mořské nemocí Vydají se tedy

ským tak i černohorským Ať užprávo určití nejvyšší sazbu jakou
cují do rukou policie že jsou
zrádci a zaprodanci Dne 9 únoralečnostmi pojišťujícími a já mám věci utvářejí se jakkoli Rakouskoželeznice vybírati smějí Sazba
došlo mezi oběmi stranami k veli

krásných vyhlídek nemá ani vjieh hojnou zásobu na ruce S

ochotou každému v ohledu tom

lékaři na delší cestu aby sami
stížent byli tou nemocí a aby sami

takto ustanovená vešla by v plat
nost za třicet dní po svém uveřej

kému krveprolití- - Dělnická kanti- -

přítomnosti ani do budoucnosti

—Jak 6e z posledních zpráv doví na v bchlusselbcrg-Chaussea- u una sobě zkoušeli rozličné léky posloužím J J Kavannění Vejde-- h v platnost potrvá v
Petrohradu na břehu řeky NěvyÚčinky každého léku budou doní po celá tři léta Předloha před dáme snahy a vyjednávání s uher

skou koalicí byly opětně rozbity

29x3 Linwood Neb

Sherry's Musical Comedy Co
kdež shromážděni byli dělníci re- -konale prozkoumány a lékařskýmpisuje též určitý systém ve veden

hrubům k dalšímu bádání předlo jraoě uiius Anjrassy vratu sekoib aby tak veřejnosti dostávaly
akcionářští byla od revolucionářů

přepadena a hozena do ní bomba
bude hráti u Bartoše dne 15 úoo

po delší konferenci s efsafem
h tei ta

se spolehlivé zprávy o záležito ra bpolečnost tato zde již účin která strhla sice celou stěnu ale
ženy Obdivujeme takovou oběta-

vost a doufáme že bude koruno-

vána zdárným výsledkem Pama
nazpět s nepořízenou protože sekovlaa a můžeme ji směle přízni nikoho nezabila Teprve po tétocísař zdráhá program koalice při

stech železničních Počet Členů
komise bude zvýšen Bude jich
nyní sedm a služné jich bude

našich krajanů odporučili události strhla se bitka při nížtujeme se že během předešlého jmouti- - Situace stává se více než
Není už pochyby Že se u nás se byli tři dělníci zastřeleni a 18vážnou Ale panovník stále doufáItoooo ročně Dne o února roku četli jsme v časopisech dopi-

sy několika krajanů kteří tvrdili zábavami roztrhl pytel V pondčl poraněno K podobným srážkámže ku smíru s Uhry dojde Jak seschválil dům zástupců návrh zá
# f Ě t poslední době dochází Častože na cestě po moři zachránilo je proslýchá podal nové poselství kodbývala u F Blatného dakotská

kapela ples aa února pořádá
kona o opravě ceinicn smluv pro

Vojsko po výbuchu obklíčilo kat)- -od mořské nemoci Trinerovo Lé uherské koaliciFilipíny Zákonem tímto se zvy
skvělý ples u Bartoše zdejší hasič

šuje clo na bavlněné zboží z Evro- -
linu Množství revolucionářů bylo
zatčeno Podobný přípd udál saRUSKOký sbor a na 24 má Bartoš ozná

čivé Hořké VÍ10 a vřele krajanům
odporučovali aby se jím na cestu

přes moře vždycky opatřili Doka
py na druhé straně pak snižuje se

clo na obuv — V senátu toho dne
mený maškarní ples To myslím Přípravy k volbám do ilšké v zeiezatikych továrnách rumo-

vých Tři dělníci kteří vtřejuSuž v tomto masopustě postačí dumy jsou v plném proudu VAizuje to že lék ten je nedostižnýmbyl zadán senátorem Forakerem
se Že národ mnoho důvěry v toto hlásili si k smutně proslavenýmchorobách žaludků a nervů Paní Smrhová z Milligan a slčdodatek o sestálBovael předloze národní shromážděni nemá Jak 'černým notním" byl! přepadeniprotože jemným ale rozhodným RúŽiíka z Wilber dlely po několikv kterém se stanoví že do 30 dní
už jsme předešle oznámili záko a zabiti Byli obviněni l@ dclni- -dnů minulého týdne na návštěvě

po jejím schváleni mají guvernéři
Arizony a New Mexika svolali

způsobem sesiluje všechno zažíva-

cí ústrojí předvádí je k pravidel
né Činnosti Následkem toho

rodiny Em Foldy a to se roz nodárnou a usnášeni ae o předlo
hách není jenom v rukou dumyumí Že nás taky navštívilyvolby v kterých by se obyvatelům
nýbrž jeltě dvou vládních instancíkaždá potrava jest strávena a vtěchto států předložila otázka

ctvo zrazují — Poměry v pobsťi-ck- é

části Ruska dosud se nezlep
Šily Vláda pokračuji pomoci

krutých a betohledoých prostřnl
kft v potlačování revoluce přrd
několika dny byla na statku

Mladí maoielé Vine Uřídilovi
krátce jsou všechny žily naplněoy

přijeli navštívit své rodičemajf-l-l býli obě území sloučena v

jeden ttát A spojení obou území

čfmi její moc jrst stlačena na

nejnilM stuptíl Car jest i na dále
samovUdcem Národ ruský patrně

Čistou zdravou krví Ve všech
Tento týden je těch novinek ponesnázích žaludku v chorobách

nahlédl ui Že proveden
'
tu byl

úskok a také většinou jťdnání loto
hleuském tt Kicy přt padona tlupa
povstalců s nichl 13 lastřeleno

krevních a čivních jest Trinerovo
Léčivé Hořké Víno lékem oej- -

okaniiilA oiiainí mrskáni bylieplím V lékárnách Jos Trioer odsuzuje Pokrokové strany účast
ní se agitace jen proto aby mohly knutou — Jak polcdnl správy

nemělo by býti provedeno dříve

nei bude schváleno v obou úe
mích vttlioou hlasů Právní výbor

uhájil dne 9 února vyšetřování

jínil se mi jistili má li koogrts

právo vykonávat! kontrolu rad

pojišťujícími společnostmi nebo

oe R W- - Urtskcoridgt a Omshy

předteJa týhorti arotrick jednoty

jediný vyrabitel 799 S Ashland
Ave Chicago Ul

akrovou Žádný se ncoienilnikdo
se nenarodit a umřít také nikdo
nechce nemáme tedy co ptát

U Fr Faytiagra mají velký
výprodeji kterýl potrvá al da 14
Aoora A jak se doivídám u Ti-cháč-

také vyprodávají
Šoirah

oznamují onemocněl loámý yipropagovali své njšltnky -- Ruská
vlála provádí ntýkáni dik V 'iovtct a itdaktcr aoi ialstickélu

lihi Mavm tiorkij Mnoha utrpětZ tlor-Utr- I3r iikii Matli itln'
I kHtafabrMV fairi:b tak ié

Aitrachaau bylo 16 iocíxuS de

mokratických pkdákft saknot íi ltviť!i uervevé choroby § itrá- -
Vu lliti 4a tU mUt a pil laktél v Mitaví sativuo imha tou ktv

i


