
V Petrohradě vyšla brofiura V MM mimMm se osfíoi'9každý projev parlamentní vůle

že nemá ani zevního nátěru zá A Kimova "Nárys rozvoje soci

konnosti a proto tomu že se mus Na xiiklmlt rioNniInvcIiální demokracie v Rusku" v níž

so udává Že počátek revoluční 0 oiliiiruAonl oí kaloiloiiiiA
ZmíMiii siUrma inojn

kritmifl llluitroviné run-nik- y
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KriUnit rUn oruy

protestovali aby se podobné zá
lilii liArjl fiokAAiio Junt
ta iHilliuiiíin Wktnn iro %sady nedostaly podloudně do agitace Židovské učiněn r 1BH5

ve Vilně Z tajného spolku toho fiym l ilttrolf jnký ilopomu]ústavy"
bylo mofiio iiilpritvltl juntvvílo mnoho mladých lidí ktellMezi Rakouskem a Srbskem

nastalo vážné napjetf ježto Srb

foukftíil nsmroja uwimm

nrsvd tmká btrinonlky koncortlny a J

hojnlfil cony
Vhradní Jodnatol V Cerfee a
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itrojt l'lit Imut

IOUIH vitXk
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Rozhledy v déjlnácb současných

(ťfl vodul dopU od nuSelio ral%Vt-li- o

doplaovutcle)

Zajímavým zjevem o hnutí pro
volební opravu jest snaha Židů

by jím byla přiřknuta zvláštní

kurie Ve Vídni v 1'raze i v ji-

ných místech konaly se schůze
v nictiž ie o požadavku tom

jednalo V 1'raŽské schůzi il

se jedta z řečníků Že by

pak Židé milí naííěské radě i8-a- o

mandátu že by tam byli jazýčkem
na vázo a že by mohli služby jež

by té neb oné národnosti poskytli

sko hodlá uzavřití 1 Bulharskem
celní unii Mezi oběma vládami

působili v duchu revoluce po ce

lém Rusku Zakladateli revo

luční organioace byli mladí mu

Žové připravující se k úřadu ra

KarlovaiNké

)UúM Víno

Dflnrtvrné a liomkch

dofilo k výměně ostrých not Ha

bínskému Přípravná periodakousko oznámilo srbské vládě žo

trvala do r iHga Do toho rokunebude ve vyjednávání o obchod

ní smlouvu pokračovat! dokud vři li j 111 z lnicím jdou 11

vlnřtcii kntU A litlivo vyline" ABSTRAKTYsrbská vláda neučiní závazného
spadá počátek hromadného děl-

nického hnutí v západních guber-

niích Židé počsll jižr 1897 1

veřejnými msniíestacemi a I
prohlášení Ž9 předlohy o celní

novdiifl a x Vína Mi'lovli'1 Trpílc ll

iái mi iiirtijto KnrlovarNb a ono vAn

iiiilnň vyliolf NcuXívnJto )MnA
(ilivAi-ln- ímtUA hrotové i!iib ínhiníšunii 1 liulharskem nepodá skup

ítioě k schválení a dokud ae ne — vruoTovojt -dlulr}1!)!! tn přivý finty mkkwlnf a

JUIA M hiltnjl
I Hk kturifiiiii ÍMnf Jiný

května iHy ozvalo se poprvé
volání "Pryč a carskou samovlá- -

uau souo aoprc zapiaiui
V prosinci byl tomu jii rok co

trvá vláda barona Gautsche tle

poměry v Hakousku se za ten Čas
11 o vynutí a

zaváže že ve smlouvě srbsko
bulharské neučiní změny dle přá doul" Židovský "svaz" (DuoJ) KnifiivarnkA Jnnt yfwnň pro muže

S M SatllorIaIkmIiió pro ny a iicJtnpM proilltkybyl založen na podzim r 187 aní Kakouska Kakousko jednánikterak nezměnily k lepefmu
VAK IrkllriilH imli olirlioiiiilk nu- -Kdyhytak nikoli z důvodů hospodářčeský národ se svými požadavky vilií Jel n n skUcA a nlií'il vAiu linií itmá nyní 14 filiálek v nejdůlcžítčj-líc-

h

mčstrch ruských plAto ílinoil nit A V KOI HA íliiulili-- r

ských nýbrž politických Kuské

listy žádají aby ruská vláda rolo a lnulo vrtni illo Milcutl 17 tn and Farnam 1'atlomon KlkCarským úkazem zo dne a
nalézá se právě tam kde byl za

vlády Keorbrovy a víc nisvěd-Čuj- e

tomu že baron (iautsch přá prosince uděluje so volební právoSrbsko podporovala Vlno Meilovo nmiioliiií imk ouvřilf llo

Na Husi ponenáhlu nastává do říšské rady těmto třídami i o proti prmiím a tillcníiii í liorotiiliii
Juto II nimludiil inňlo-l- l kníol Irtlmí to

ní Němců ještě více dbá než jeho
Majitelům nemovitostí podrobe ZepUijta ssnafl u tokotollitu Tel 1828Ihriinl piMloiiHNU ltli!liln'a JloiiíV-Wlii- d

Tonld Mnlí II dítky vnín silný kaM
(morlrý) totii Jn Jlnté vyWÍ

ných dani pokud jsou v jich dr-

žení aspoň rok a vlastních prů-

myslových podniků podrobených
dani 3 osobám platícím daří z

bytu 4 osobám platícím dali

Živnostenskou 3 osobám mají-

cím byt na své jméno 0 osoblm

která béřou plat od tlátu

lílilíIllQiHll
Zavodňované pozomlty

jistá vče!zemstva obecních úřadů nebo

železnic Tyto osoby jsou také

oprávněny súčastniti ae konícren

cí městských voličů Dělníci v

továrnách kdež jest jich úhrnem

alcspoB 50 mají právo vysílat!

delegáty do schůzí voličů a tu

vysílají dělníci v továrnách za-

městnávajících 50 až 100 dělníků

ednoho delegáta za každý tisíc

dělníků Tito delegáti volí vlast

ní voliče První schůze dumy
může býti zahájena když senát

uklidnění Revolucionáři učinili

poslední dva zouíalé pokusy: vše-

obecnou stávku v Petrohradě a

několik dní trvající krvavé povstá-
ní v Moskvě Všeobecná stávka
selhala naprosto a povstání Mo

skevské potlačeno ovšem veli

kými obítmi Životů a statků lid-

ských Revoluční hnutí v Rusku
lze považovati již teď za potlače-
né revoluční propaganda vsadiv
li tentokráte vše na jednu kartu

úplně jest poražena V obyva-

telstvu vzmáhá sc touha po klidu
a pořádku a přesvědčení že re-

voluční propaganda neusilovala o

ozdravění Ruska nýbrž o jeho
zničení nabývá vždy více půdy v

řadách nespokojenců kteří ae

djli revolučními agenty ke vzpou
ře strhnouti

Je zjištěno že největŠÍ účasten

ství v podněcování lidu ke vzpou
ře měli ruští a cizí židé a že ce za

židovské peníze kupovaly zbraně
a náboje pro revolucionáře Jest
tudiž pochopitelno že lid ruský
se jitří proti Židům hlavním to

strůjcům nynějších hrozných po-

měrů na Rusi V Londýně a v

některých místech amerických byly

pořádány protestní tábory proti
pronásledování Židů v Rusku

Novoje Vremja odbyla pořadatele
táborů těch takto:- -

"Londýnští
židé a jejich přátelé mohli by
svým soukmenovcům mnohem
více prospěli kdyby si uvědomili

jak osudnou roli pro Rusko a jeho
Židovské obyvatelstvo "nejlepsT'
representanti Židovské národnosti
hráli když se tak vynikajícím
spůsobem vypravení a provozová-
ní ruské revoluční tragedie súčast-nil- i

Nebyli snad všichni ti šťast-

ně uprchlí vůdcové revolučních

výbuchů stávek a bouří v pohra-
ničních okresích velikou většinou

uvcřcjil seznam obsahující ale

spod polovinu úhrnného počtu
Členů dumy Car nařídil urychlit!

volby a nařídil ministru nitra aby

Zvláštní ceny pro domovlnáře: Ve dny 20 února a

6 ao března ustanovila dráha Hurlington velmi nízké

výletní ceny do oblasti Uig Ilorn do údolí Norlh Platte a

východního Colorada

Buďte mezi prvními v tomto ruchu: Práce vlády na-

lézá ie v plném proudu k zavedení vody na dvi itfi tisíe
akrů pozemku sousedícího dráhou Hurlington v průměr-
né ceně $25 ti akr Nyní jest možno zajistit! i! domovi~
nářské pozemky (homesteadi) podél těchto velkých itok
Můžete rovněž koupit! od soukromých podniků velmi pěkné
zavodňované pozemky i úplnou i stálou zásobou vody za

erny od laj do J40 za akr Jak ikutečnost ukazuje zvýlila
ie cena západních zavodňovaných pozemků v posledních ně-

kolika rocích o více jak 100 procent Jsou mnohé zavodňo-

vané pozemky které dnei nemohou býti koupeny ani za J300
akr

Vyplatí se Vám vái zájem v zavodňovaných pozemkách
1 vál styk 1 pozemkovými jednateli v údolí North Platte
oblast! Dig Horo Uillings Montana 1 Vých Colorado Do-pííete--

mi o písemnosti týkající iq zavodňování kterékoliv 1

těchto krajin zatlu vám je poštou zdarma zároveň ie sezna-

mem pozemkových jednatelů

Iw V WAIOSJLI2 Y
General Paisenger Agent

OMAHA NICIJ

učinil opatření by duma mohla
se sejiti co nejrychleji a oznámit!

pak instrukce pro seznamy dopl-

ňovacích voleb

Dýcháte plnými plícemi?

Slaboprsí lidé jsou náchylní ke

kašli nastuzení a k bolestem v

krku Tací lidé zřídka dýchá í

celými plícemi Osoba která při

každém vdechnutí naplní každou

část plic čerstvým vzduchem

málokdy potřebuje lékaře Jste-l- i

předchůdce 7 krásných slibů

jeho nesplněn ani jediný

Moravský sněm sc&cl ae dne 8

ledna po krátkém zasedání napo

sledy v dosavadním svém složení

Vyřídil některé neodkladné věci

jako rozpočet a rozesel sena vždy
"H ním" napsala Moravská Orlice

"rozpuštěna bude jeho německá

větiina f nímž zmizí přednost
němčiny z předsednické tribuny
i nímž bude na vždy pochována
ona nepřirozenost pomřrů která

zástupce ohromné větSiny obyva-

telstva v této zemi odsuzovala do

pOBtavenl menšiny Němci se

loučí vládou v zemském domí

Moravském — a český lid stojí
na prahu aby svými zástupci de-

finitivně ovládl zemskou správu
své vlasti Toť chvíle zajisté h-

istorická'' Kéž by so jen tyto
naděje splnily I

V Uhersku trvá krise stále ale

zdá se že koruna i koalice jsou

odhodlány k ústupkům íílSský

sněm seicl se dne 19 prosince k

jediné schůzi Mezi vládou 1 ko-

alicí stal se kompromis v ten roz-

um že sněmovna přestane na

pouhém protestu proti svému no-

vému odročení Přečten vlastno-

ruční list králův jímž ie sně-

movna do 1 března t r odročuje
a přijat protest v němž se roz-

hodnutí panovníkovo béře na í

Liberální strana která při

předešlém jednání o protestu
sněmovnu opustila

hlasovala tentokráte 1 koalicí

Hrabě Apponyí odůvodňoval pro
test v obšírné řeči v níž za bouř-

livého souhlasu pravil Že sně-

movna béře královský reskript jen
proto na vědomí že nechce způ-

sobit! situaci která by ústavní

styk mezi oběma činiteli zákono

dárství stěžovala Košut vyslo-

vil se k jistému novináři že koa

liční strany neodmítají myšlénku

aby učiněn byl nový pokus o po-

ctivé a loyální rozřeSenl krise a

že jsou ochotny k dorozumění

které by zemi zabezpečilo mír a

stařičkému mocnáři klid do konce

jeho života

Přijatá resoluce zní: "Sně-

movna prohlašuje že nynější

parlamentu královským

retkriptem pokládá za nezákonné

ježto se příčí jasnému znění ČI

X zákona z r 1867 Sněmovna

dá reskript prohlásit a sdělí jej

magoátské sněmovně vyslovuje
v§ak současně své hluboké polito-

vání nad odročením odsuzuje

jednání oněch rádců koruny
kteří toto opatření navrhli a svo-luj- e

k prohlálenl reskriptu jen

proto že nechce přivodit! stav

který by ústavní styky mezi obě-

ma činiteli zákonodárství itíiil
1'oilanecká sněmovna protestu-j- o

proti tomu aby se 1 tohoto

jednání odůvodněného pouze

péčí o národní blaho Uherska

odvoiovaly jakékoli ikodlivé dů-

sledky v příčin! národních práv
ÍUČulk liberální strmý hr Tina

snad vy slaboprsý trpíte-l- i na ks- -

cl nastuzení bolesti v prsou
aneb v plících měl byste učinit!

kroky k zamezení šíření so choro

by a k varování se vážným ná

sledkům Užívejte Severova Bal- -

sámu pro plíce jímž už tisíce ne

mocných od roku 1880 bylo vylé
čeno 1 jehož obliba každým rokem

roste Spolehněte se úplně na

Přeplavní lístky
do a z Evropy

po

vSccli spolehlivých liniích

židé? Ve Francii jsou židé ve

spojení se zednáři zajisté velmi
silni a přece se neodvážili k ta

ék který už mnoho jiných uzdra

vil Pan lan Koíalt píše nám t
uhlodolů t Leadville Coloradokovým stávkám jako v Rusku

Zda pověstný "Židovský svaz" —

jehož plnomocníct v městech Kiši- -
'Dlouho byly mé plíce postižené

něvě ličlostoku Lodži Varšavě
ale Severův Ualsám pro plíce je

zahojil a sesílil" Pan Jan Msr- -

kus z HibbiDsr Minn nám sdě- -

uje že ho Severův Dalsám pro
Nyní jest řas poslat! pro vale příbuzné a přátele a

rozvrh vatt cesty pro tento rok
plíce vyléčil r velice obtížného a

Rize Kázaní Moskvě a Tomsku
vrchní velení měli a jehož delegáti

provolání ke vzpouře podepsali
— nezasluhuje rozhodného odsou-

zení od dobře smýšlející části Ži

dovstva? Tento svaz dal první

bolestného kašle Hleďte vyhojiti
Následujte vlnjknvál kašel byste se nestali oběti

souchotin Severův llalsám pro

plíce jest připravován ve dvou
znamení k nepokojům když 69

mu bylo podařilo ozbrojili ne-

šťastné dělníky zbraněmi a ná
velikostech za 35c a 30c Ve

vfech lékárnách aneb u W V

Severa Co Cedsr Rapids lowaboji Dle bezpečných zpráv bylo

O lodní seznamy přeplavní ceny

popisné cirkuláře kterékoliv přeplav-
ní společnosti přihlaste ae v městské

úřadovně Wabash 1601 Faroam St

nebo adresujte 37x4

jen z Ameriky zasláno aoo000
dollarů na opatření zbraní pro
rutké revolucionáře Což neuve řihnak Mbrtt

Iniiky lévol
S iJtrmt uiUhIi fcnUtuia

% i y oiujilfoi'
foslím tak I ntn
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iVr-m- i ifH lí n lií( ttH uitk %

Hky imíh %r ji llui K'l-t- ' i
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řejňuje tento svas ve svých ně-

meckých a židovským žargonem

psaných časopisech Články a re-

soluce v jityku židovském kttré
jsou přímo proti Uuiku namířeny?

HARRY E MOORES
a A r X) 'Wabaoii xí 13

Oiiiiiliu IVoh
Kdyby Londýnští židé a jich přá-

telé místo posledních táborů ra
IH--I U tAtllIliHH

ději účastenství ruských a ciilch
lidů v revolučních rejdech odiu-(ovali- l

prospěli by svým aoukma

novcůro oa Rusí lajitU mnohem
Přcdplaťto co 11a "Pokrok" $1 roŠnS1

vlče"prohlásit Je oyQfjlf vláda msříj


