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ruská vláda aama li jich přeje
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Veliké napjetf J ví aa nyní metl
ínllínlíílauy jako arunay mohla udelati s mtoho rflčinu k potlačování hnutí

revolaCuího a pronásledování lidí mmmKakouiko Uherskem g Sp Státy
Jak anámo odvoláním velevy
laoci Storera dopustila ia ama- -

docelí neviných Zatím co na

jedné atraně vystupuje aa více než

Novinky z Linwood

V sobotu ráno zemřel pan An-

ton Menšík syn chvatně známého
p Pr Menšíka mladěího Anton

byl 26 roků siár a v mládí ochroml
na jedou nohu HodiČe věnovali
veěkeru péči oa jeho vzděláníaby
nemusel těžce pracovat Za tím
účelem navlitioval vytlí Ikolu ve

Fremont a též v Omaze kde vy
učil ae holičství Sotvaže dosáhl
toho že aamostatně mohl ae Živi-t- i

počal churavěti až konečně ne-

moci podlehl Pohřeb odbýval le
za velkého účastenství přátel a

1přísnou cenaurou proti pokrokář- -

fleká vláda jakési netaktnoitl

Nádherný výkladským časopisům na druhé atraně

protižidoviké letáky a proklamace
nechává í aa bet povlímnutí Po

kterou li opit fCakouiko nenechá
líbit Pochybujeme la i tolio

povataoa vojna ala )a jisto la to
buda dlouho trvat nei teoto

apltthť uzel ao rot plata Velkou

měry babyloniké v nichž pomalu
už nevyzná aa nikdo opanovaly
celou ruakou íííi — Mnoho spiúlohu v léto záležitosti hraje pí
lovatelo žurnalisto malířů a jíbtorarová maoielki aesszeného
nfeh umělců kteří jak známo známých v pondělí odpoledne navelevyilaoce která vlastně je prí
jdou jedni z nejráznějfiích prů katolický hřbitov Slova útěchy naČinou tohoto náhlého odvolání
kopníka hnulí pokrokového bylo hřbitove I v domě amutkn proneslPaní Storerová Jo dla vlcho tni

módního
jarního zboží

Nojvčtší módní závod na západ od Chicaga
a nelčasnójší soustředění správné
mody Klobouky pro všechny

příležitosti

Největší módní středisko na západě

pozavíráno často pouze i té plí p Duda Zarmoucené rodině vy

slovujeme hlubokou aouatrastam nelíbilo aa jl provádění odiu- -
™ " "

alov

1 Ci 'Ta?!kritických Zajímavé Jarní aetí se poněkud zdrželovy církve oa elilu ve rraocii i událo ae v nedávných dnech následkem stálého deětivébo popioí Slorerová jaouc dobrou ka
Huské úřady zatkly bývalého inže časí které trvalo celý minulý týtoličkou nékolikrála I na veřej'
nýra Mendeliohoa redaktora ia den

ých míitech odsuzovala jednání
lyriatlckého listui "Vodovorot" Nedělní schůze Rádu HatolestFrancie Francouzská vláda
Zatčený redaktor nemá ruce ani Mladočechů ZCDJ byla vzdorovšem al (o laké nenechá líbit a
nohy Ve vězení nemohou jej Ipstnému počasí silně navštívenabude prý ve Waihlogtooě proli orchati byl prozatím ponechán Bylo přítomno 80 členů Následlomu proteatovat Kakouiká vlá
ve avém bytě kde zavedeno bylo kem špatného počasí bylo 4 čle

Upozorňujeme na velmi zvláštní zásobu

novýoh jarních klobouků (J? C
ceny $500 po i3pj%JJ

da jmenování Pranciaovo dosud
a nim vyšetřováni Úřady nyní nům znemožněno do schůze se do

nepotvrdila žádajíc aby odvo
lámou al hlavy co počnou ai 1 staviti k uvedení pročež byio ulání to italo 10 lak jako itávalo
ním bude-l- i opravdu odaouzeo vádění jich odloženo do příštíaa jindy totiž aby odstupující V Petrohradě při volbách do du lebůzr Po uvádění bylo přikro
my zvítězili kooititučnl demokra

oJvoláoí aám přinesl Americká
vláda patrně na tuto podmínku

čeno k programu v němž účinko- -

lt É H itvan naaieau ici bratři a sestry zaté Výsledky voleb na venkově

nejsou pro pokrokáře o mnohonepř iitoupl Ale Ja jiito ža Pran HOTEL PRAGUE ČESKÝ HOSTINEC

o místa Prahypomoci alečen Jakuba Dlatnýhoia ceilu tvou do Vídně odloží na
příznivéjlí Viude na celé čáře pái-- Fred Muodila Otto DartoSedobu oeurčitou — Věci uheriké
vítězí živly reakcionářské Pouze a malé Anežky Kavanové J L
v Kievě zvoleni byli pokrokáři a

ačkoliv nebylo muoho na nich

poiméúěno přece jen jakii jiou
Uiífman Josef Koutnlk J B

mezi nimiizpámý Kníže Trubeckij Kavan K Petrus P Praiovs
Jaeoějlfmi Dna 3 března odbý

na rohu 13 a Wllliam ul Omaha
Člstd pohodlní zařízené pokoje pro costující Jako! I výborní řenkd

íTíTa a TBoraá obsluha V hontlncl obilrífto vtc6n HTOHZÚV LEŽÁK

druhy rín a likérů a ncjjomnfjíí doutníky
Krajané mítáte II do Omaby nAvStCrou ubytujte se v botolu 1'ruba a

uHotííte nojonora peníz alo zbavíte 10 I fícllkých nmází 8

Ti l A18U OpřízeBkraJanfižíldá VINCKNC J DOIIROVhKÍ'

jehož přítomnost v dumě je tímto Josefm j Fyíoger Vlasta Iiarto
íova a M P Bartošova Po schůzajiilěna Živly reakcionářaké

potkávají ae na vtech atranách a

vala ie schůze korunní rady pod
přediedoictvím cíiaře Prantilka
Josefa kleré sáčastnil le laké

Pejervary a bylo uaneaeno aby

zi bylo přikročeno k tomu aby
nezkazilo se to co sestry přineslypodporou vlády — Pop Gapon

nad nímž byla svatým synodem Vzdor lomu že byla schůze onové volby v Uhrách vypsány
vyřknuta klatba jíž zároveň je hromná zákusků bylo dost a dost

byly oa měsíc září Vláda myslí mu 1'etronrad na 7 roků zakázán ftád připravuje se uspořádat! něco
Že do ié doby poměry v zemi le
vyjasní a Že podaří aa jí získati

žádal avatý synod aby tuto klat podobného za dva měsíce a doufá
bu zruěil uapon je nyní redakto me ze íctjQze bude leště vlce nsvttSmu v novém aoěmu --7 V po rem listu "ObeD" který vydává vŠtívena a že i domácí všichui se

pro přívržence avé strany súčastní
alední době opanovalo imýllenl
Ža někteří mioietři z kabinetu

vystoupí z té příiioy

Jízdné jedním

směrem pro

osadníky

V pátek dne ao dubna vystoupíFRANCIE
v Hni uartoeově prosluly a avětofa vláda odložila volby na dellí Stávka horníků jíž příčinu již
známý kouzelník Pa:ourek Kdo

dobu 1 nyní prozatím chce vlád dříve Jsme oznámili roste den
le chce lacino pobavit nechť neoouti obiolutiiticky Větlioa mi ode dne V Courriereiu v místě
opomene ae dostaviliaa J m m

kde uaaio ae Motat neštěstí vnisirů prý vyatoupili proli tomu
Vláda hodlá v nejbližlí době vy

raanzeie &miaovi a bravovi z
dolech dochází denně k srážkám

Bruno dleli zJe v pondělí abymezi policií a lidem Dvojná během měsíce dubna do m£st v Minnesotě
Manitobě a na Kanadském severozápadě

aúčastoili re pohřbu Ant Menší
Každé úterý

Severní DakotS

také

dati prohláleoí v němž buda

oinifieno z jaké přítioy volby
odložila Očekává se že vydá li

tobný kordon Četnictva atřeŽÍ
ka Taktéž paní K Korry z Omaby

vjezd do dolů a zadržuje maaay zde za tou příčinou meškákoalice na vládní prohlášení od žen které itále podněcují k ne
Město Linwood ae přítomněpověď buda lato tabaveoa Vlá pokojům hází oa vojsko kamením

hnedle pohybuje na vodě Není
da vůbec hodlá vystupovat! proti a apílají inženýrům jako vrahům

Jednoho sklepa ve městě aby ne

jízdné pro domovimířo
do těchže míst každé úterý až do prosince po

ILLINOIS CENTRAL dráze

odbojným Živlům přísně a násil tvých mužů synů a bratrů Zá
byl naplněn vodou Dejž to Bůh

nicky — Lzo-l- i věřiti zprávám chranná mužstva která po celé
aby ae to utrhlo a my jednohokteré v poslední době z Vídně dny pracují na záchraně v dolech
krásného rána ocitli ae v zaslíbené

docházejí byl mezi korunou a vyjíždí oznamují že dole není
Kalifornii nebo Coloradu

koalicí uzavřen mír Daroo Fe ani atopy po Živých tvorech
Velká taneční zábava připravuje nádraží v 8 hodin ráno a

lervary vykonal avou povinnost a Nářek Žen a dřtí je hrozný Po opouští Unicn

přes St Paul
Rychlovlaky

8:30 hodio večerae v Um Hartosove na mladou
Čínánl mnohých podobá ae Sílen

velkoooc dne ai dutnaství V poslední době přibyla bližší podrobnosti ptejte sc v č 1402 Farnam

odstupuje Nástupcem jeho bude

prý Alexander Wekerle kterému

prý bylo již uloženo aby nové

ministerstvo sestavil Konečně

O ceny a

ul nebo pište
Šotrab

Pan F J Blatný pořádati bu
sem celá řada lékařů kteří chtějí
pomábati v pádu dalSícb zachrá- -

de taneční zábavu dne 16 dubna
po 14 měsíčním boji byl zápas oěných -- - Ačkoliv vlivné orgány Pan F li Svoboda ze Schuylersnaží se učinitl dohodu mezi stáv

SAMUEL N011TH
DLstrlct Passcnger Agent Oinalui Neb

který ohrožoval celou zemi do
bude zde fotografovat! 16 dubna

končen Koruna zvítězila třebaže kujícími a společnostmi vlastnícími
Paní M J Bouiová z David

doly přece nedochází k Žádnému
City dlela návštěvou v rodinějenom kompromisem

RUSKO

V celé caraké řlii nyní prová

smíření Stávkující jsou příliS
rozruteni a popuzeni tak že bude

Foldově minulý týden
Nál holič p E Hobart odejelto dlouho trvati nnž dojde k L Ido Irving Neb kde hodlá si za Codějí ae volby do dumy Je pravdě mmshodě mílřídit! holičvkou dílnupodobno ža revoluční strana na

NĚMECKO
Páoové Martin a Jacob koupilibuda míti žádných zástupců

Z Hamburku ae oznamuje: CYei:icobcbodn{cI a Importéřl-C- ftsi po novém kočáru od p J JVláda viemožně ae anaží aby re
Kavana Zpravodajvolucionáře potřela a 1 tihle Před několika dny zahájená atáv

ka námořníků ae vzmáhá nabýohledů na viech atranách podpo
vá nebezpečných rozměrů K Jeat to zajisté způsob jak jímeruje teakcionáře Zmínili jsme
stávkujícím přidali ié i nakládači a nuoiiv co jíme kterýž pnvoaiae jii předelle jakým způsobem NátttnjKl firmy i U Klmht Sr Krltk lnbrt$a konají ae přípravy aby v prí- - nesilivnost avlak trpímvlt tOue proti pokrokovým a revolučním

nejiiitěifil cestou k vyléčeni tétovoličům ivláltě na venkově vy
Itlm týdnu mohla být! zahájena
stávka vleobecná Zdá ae že

1001 Farna ul„ OtnnhuTel 54 ifS
jest ulívánl Pra August Koenig'slHupuic Nepokoje po celé aomi

ia 11(1 kaldým dnem a tím rychle
stávka bude relti veliké následky
ncbude-- U stávkujícím vyhověno

Hsmburger Tropíen Tyto pra

vidlují a plivádtji laludek do do
ji viJI-l- l lid jak na avých právech SEVERO-NEMECK- Ý LLOYDPlavba a obchod isčíoá stávkou brého stavule siricováo Vlude to vře

ni trpěli rrahlln4 jllovol paroplavební doprava
BanarHBv a ÉMam a

Zvláště ve Piosku je plno odboje
Vláda chvatně posílá lam nové ITÁLIE

Král Viktor Kmsouel a krá Dr Goo F Simánek iz ijaxumore cto aromon
pluky vojska aby ihned v slrodku

lovná Helena prováreni dvorní
('arl ttrvUaHbrlit lltctiilUavirrtťraalirMrlIraailrHbut krMnitirvki'(alt líht 1 nmtdružinou uhájili dne 7 dubna

poliovot kongits u přítomností
II kiijiita % lhltlmoro do llroiuea ot #4500 nultorts

Tiw Jl xu Mu ti tHtiti h%Jtt l MMtftma ) )kti il ItjwUul Omahat Cís ta6a jil i jmooliivl diplomatů Jsou pří- -

potlačila kalJou vzpouru —

Známý jnerál MUČenko vrátil se

nyní pa dlouhé době ilulby ni
východě do Petrohradu Poslední

prací jeho bylo potlačení levo

lučního hatttl podél sibiřské drá-

hy oa výchoi od Chsibinu —

Z docháitjUkh ipiáv očekávají

mi
lomoi UcitKlti viech icmU bpo]
Stály jak snliuo lastupujli kapt A SCIIUMACIIKKI L) CO Na 7 S (Uy bt Katiimort Md
M M lirooki a krsjsa lMwirdCu t a wíJi MH-tt-

u
111 1 11
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