
livlo bv třeba více "nadanv I h

"aUdí" kteří by o ''české Americe Zprávy zalifaiiiM
RAKOUSKO-UHERSK- O

ochotně posílili do staré vlastí Š3
utrhání na cti pomluvy a lil
Prooiit aa tím bude zmeoBovat Otázka volební opravy vleče se 'éro?Tea pHHI dějepisec" Cechů stále bez výsledku ba i bez naděje

cibude mít aipofl uinadnřnu prá le požadavkům všech národů bud
bude li míti tak pfesné doklady spravedlivě vyhověno je topo

ruce jako onen s priřkého Sokola Itará pravda že jedná -- li ae v Ks
o "mravném vítězství aborfl ao kousku o spravedlnost vláda ne Mužské střevícekolikých" šetfí časem ba ssma ono vlečen

A n&k tenrve al ukáža ae nad podporuje Zdá 'se že radost
Čechů že konečně dostane ae jimilunce jarněji le "američtí Čefii

dokázali ta 30 let více než naš spravedlivého zastoupení v záko

knjané ve staré vlasti za tilíc nodárných záležitostech byl

předčasná Osutích na jedné
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let' jak napial texisský dem

goa totiZ ultvit sami aebe

vfiech nových jarních vzorků Dobré příhodné
střevíce pro každodenní potřebu vydrží vám po
celou sezonu a učiní vám dobrou službu

Nizkó i vysokó střevíce
z nojlopší vybranó kůže

straně koketuje 1 Cechy i aocial
mrtl oak tf orve ooiíití le sty kdežto na stracě druhé slibuj" ' 'jL
čestná památka smerických Cechů Němcům) že počet mandátů ně

meckých rozmnoží A mezitím cojak ve itiré vlaiti tik v Americe

poslanci čeští se mezi sebou haštetik i v krvi amerikanisovanýc
Čechn K Němci úsilovně pracují na tom

TriV rodinách amerických budou

chovat jako vzácnou památku po
lby získali opětně v sněmovně
nadvládu A jak dle docházejících

velké zvláštní ceny
JP&v po

zpráv lze soudit milí k tom
náležitou naději V Čechách ae

svých předcích místo bibli kane

ooála krváky Kiidá kniha m

svou historii i knihy ji msj sice mnoho mluví o sloučení vfiec

dubna zahájen kongres raonarchi-stick- é

ligy Jest to jedna z nej
zpátečnějších stran která snaží se
obrátit! mínění národa a odvrátili
jej od pokrokových snah Hlavní
řečník prohlásil že car povolností
svou vůči revolucionářům dopustil
se zrady na loyálních poddaných
Široké vrstvy lidu prý nikdy nedo

pustí aby odstraněn byl absolutis-
mus neboť ten prý jest institucí
znamenitou Ncmá-l- i car doati
síly k udržení téhož nechť ode
vzdá vládu do rukou pevnějších
Ve středních a východních provin
ciích rozšířil se úžasnou měrou
hlad Přes 10 milionů lidí prý trpí
hladem V četných místech již od
delšího času není obilí Dobytek
byl pobit a sněden Hrůzy hlado-mor- u

se Šíří Tyfus z Midu ai již
vyžádal ata obětí a tyto vzrostou
v tisíce nebude-- li v čas aspoíl
Částečně pomoženo — Po celém
Kusku odsuzuje se jednání Ameri-

kánů vůči Gorkému časopisy
rozepisují ae o celé historii této
nešetříce nepěknými jmény jimiž
Amerikány častují Amerikáni na
mnohých místech nazýváni jsou
farisci tučnými vepři kteří zaslu-

hují odsouzení pra pokrytecké
lpění na zastaralých předsudcích
Csr rozhodl se zajeti do Petrohra-
du a dne 10 května zihájiti ná-

rodní shromáždění—V záležitosti
zmizelého popa Gspona panuje
přesvědčení že chycen byl bezpo-

chyby svatým ayoodcm který pro
neposlušnost jej uvěznil Zpráva
že zavražděn byl revolucionáři
nenalézá víry —V provincii Nižní
Novgorod vypukly selské bouře
liylo přivoláno vojsko z Jaroslav!
aby zjednalo pořádek—Z Warša-v- y

dne 36 dubna se oznamuje že
při volbách zvítězili úplně polští
nacionalisté Tato strana přeje si
sice oprav ale nesouhlasí úplně a

ruskými revolucionáři V parla-
mentu budou tvořit! zvláštní ntod
vislou skupinu I z dalších poť
ských provincií ae oznamuje že
vítězí representanti téže strany

stran pod jediný prapor demokraA jméno národních hyén zanikne
tak jsko tak nafi tedy se

stírat o soud jenž jednou bude
tioký a pokrový ale pochybujeme
silně o tom že k tomu dojde

nad vámi pronesen lidmi poctiv Zájmy zastoupených tříd národ PMWHHIHBHHH "WIWIliWPw SMMÉSr SSmM
mi viďte Dáni moií drazí sou rozdílné a přes všecku apoj

tost v otázdách národních přjimi národuí hyenism tlouŽÍ ke
'
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- ťzdrsvíl známé řevnivosti českých stran
nedojde nikdy k úplné dohodě AA proto: ať zhyne Matice Vyl

tího Vzděláni Zde není třeba zdá se Že Češi pro stálé potýčky
domácího rázu nynější příležitost rvyššího vzdělání zde je nutno

uchovat dobré ty lidičky pokud
{k povznesení nechají si ujiti a

Rakousku i na příště budou Němcjen možná ve trne — —

pány — Němci ve stálém brojen
proti volební opravě docílili že

POMNÍKY
žulové 11 itmiinorov

Frank Novák
1413-1- 5 So 13th St Omaha Neb

(naproti llulelu Prshs)

Vulký sklad krásnit práco a zaručena Kunti
kl pomník v Oiiiao Co uístřlto zaplatí

vám vleo ncí ccitu

i r

V ( 'Zkáza Saň Franclaka
předseda Gautsch nabízí jim dal
ších ia mandátů Pochybuje aeDocházející zprávy o podrobno
však že budou 1 tím ještě spokosicch strašné katastrofy jíž po

Blíženo bylo nešťastné ban rran jeni — Při znovuzihájení říšské

rady dne 95 dubna zmínil secisko zachvějí každým ardcem v- -
předseda Wctter o hrozném 'nejemuž bolesti lidské nejsou
Štěstí v San Francisku Sněmovnalhostejný Plných pět dní zuřily

-
po té usnesla se aby vláděplameny v druhdy tak pyšném
americké vyslovena byla soustrastměstě Více než tli čtvrtiny města
říšské rady ~ Uakouští židé v fpadlo zhoubným živlům za oběť

Listárna redakce

Prosím aJčlie mní v hovorný
zdali díti zde rozené jiou občany
Sp Státu když otec má již první
občanský list Jan DíviS

Odpovřď: Každý kdo jest zde

záležitosti ruské půjčky zaujímaj4000 akru t j 900 bloků bylo

VavIúM ní iifilílkfi
Npoltílillvýcli

HARMONIK
ieského modelu kterých jsem
Importoval velkou zísobu a nyní
Je nabízím za velmi nízkou cenu

ostré stanovisko Předsednictvoohněm a zemětřesením zničeno
rskouské unie židovské se usnesloŠkoda jest ohromná Počítá ae

že páčí se ua 300 millionů dollarů le přeruší veškeré styky a těm
narozen jeat občanem Spoj Obcí

Židy kteří ruské půjčky se súčastAsi 150 millionů kryto jeat po Z Matice Vyššího VzdMíníní — Socialistický výbor ve Vídni tím spíše když otec prohlásil
svůj úmysl ctátí se občanem tétojištěním společnosti zaručily se

vypracoval manifest v němž vyže zaplatí do posledního centu
líčeny jsou poměry na Kusí a ve zemí vyzvednutím prvního listu

občanského
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vlečky Ckody ať už způsobené
ohněm nebo zemětřesením Tisíce kterém jsou kapitalisté varováni

od súčastnění se půjčky Manifest
tento uveřejněn byl v novinách a

Dne 2ti dubna od bávána byla řádná
schůze Matice VySKÍho Vzdřlání a tu
mimo četných pFihláSck členských a

jiného důlcíitého jednání jež uveřej-nřn- o

bude v podrobné zprávč výkon-
ného výboru naneseno rozeslat! ce-ký- m

časopisům k tivcřejnčiií nánled li

a tisíce lidu jsou bez přístřeší
Ubytováni jaou většinou v parcícl

plakáty po všech vídelských uli U
! -

Hllný muž zdravý a v květu živo

ta můře být! po Ir ta otrokem

třikó práce a nepociťovati Žád

ných zlých následků Vo čase

však shledá že klouby jeho a

kde postaveny byly stany za
cích — Jistá vfdeflská pojišťovacpfličené vojenskými úřady Na

jící nominační vyzváníšspolečnost jejíž jméno telegrafická
zpráva neuvádí se usnesla že

kaílívé nemoci před nimiž byly
veliké obavy nevyskytly ae dosud Ccdnr Kapldu la 26 dubna 'Ort

následkem Škody kterou utrpěla ft řlouflm Matleo VySSího YlMúuížádné Počet mrtvých nelze
zkázou San Prancisks nebude H1Í2Í mc doba k navrhování a volbg

Harinonlka 19 klapek 6 basů
míra Wt paleft vysoká dlouhý
iníSch kovanými rohy dvojnásob-
ná bronzové hlasy na zinkových
plotnlčkách obyčejná cena $1000
Na5c aníženácena $7RA

č 53 21 klapek 8 bassů rám pravé
růžové dřevo ostatní jako popsáni
C 49 obyčejná cena %1200 NaSc
snížená cena SH45

úplné odbadnouti mnoho těl bylo
v troskách úplně spáleno Po vyplácet! žádných dividend členů výkonného výboru a členové

upozomŠui jsou nu následující ČlánekRUSKOmrtvolách stále se pátrá a ihned
stanovíse pohřbívali Velikou starost

svaly nejsou tak ohebný jiko
bývaly Shledáme že ee stávají
ztuhlými a bolivými Dostaneme

píchání zde a píchání tam Možná
že to začátek reumatismu J ou'

to znamení přírodou dávauá o oc

bezpečí a ukazující že je potřeba
nřjaké pomocí aby se opotřebo
vaná soustava tSleioi opravila
Je-l- i moudrým ČlovČkem budí

dbáíi na tyto příznaky a udííá

Poměry na Rusi panující zůstá

č SS 21 klapek 8 basů pravé ocelobylo jak Živiti tak ohromné massy
lidu V prvé chvíli vypomohly

vajl nám stále záhadou Zatím co

na jedné straně se prohlašuje že

IV ti 1 Volba výkonného
vfboru

Výkonný výbor volen jest ze středuvo enské zásobárny mezitím vlaky
vé hlasy obyčejná cena $1500
Naíe snížená cena $1 145
Přeiete-1- 1 si dobrou harmoniku tak

od nynějších zmatků nelze jinak
odevfiud se sjížděly s potravinami odpomoci nežli krvavou revolucí Člcntva vždy do konce června náhle-

du jícím zpfmobeni: Každý čekanec
musí býtl navržen nejmnč pCtl členy

a iioými potřebami Také voda na druhé straně valná část lidu je

pro zachování neobmezené vlády

si ji objednejte hned dokud nejsou
rozebrány Jest nutno by sc poslal
hotový obnos s objednávkou Tyto
harmoniky jsou zaručené 38k4

byla po moři přivezena takže nčco pro nebe dříve než je příliS

pozdé Nesnáz je kdyi prvnécarovy Jedna Část národa pracujenejhoiSl jest zažehnáno Přes to
silně ku vznícení revoluce druhá

a jméno jelio musí býtl zasláno stávu-jícím- u

výkonnému výboru do 1 června
Týž puk oznámí nejméně" ve třech roz-

šířených Časopisech
čeako-anierlcký-

přece jen na tisíce lidí denně ucítí tto příznaky myslí žene
£ást obhajuje samoděržaví Jakopouští San Francisko a rozjíždí jsou vaZnc a zi trny pommou

Ví'

A bčhcm let stanou sc nesnázeprávě ukončené volby do říšské jména členů navržených pro různé tířa- -se do všech končin bpoj Států
Počítá se Že již 150000 lidí 0- - dumy dokázaly ona část stojící tyto stále výrnačnřjší a ntbudoti-l- idy O čekanefeh hlasují pak

při carovi bude mocněj&í nežli zastaveny udělají z něho nedučlenovi poStou do 30 června a pouhá
vřtSlua rozhoduje nejvySXf počet hlasiioni která přeje opravám Nyní živce v ptudŠIcti letečtí kdy mel

pustilo nešťastné město Nyní již
na některých místech jezdí káry a

od čtvrtka minulého týdne jsou i

ulice osvětleny — Úctyhodnou

musí v£ak v každém případe dosáhteprve lze rozuměti snaze těch
noutl nejméně třetinu vSech odevzdá

by po tíšiti z nvocfí své práce
Za vít cli známých léků k udr

žení tčla a roustavy jtho v kile 1

kteří ve volbu nekladli žádných

IiOUIM VITÁ1C
IHSAVabasli Av Chioujo 111

PLlosie Kretschmer
ranliojlčlta
a vyrabltulka prottluU

česté kofeonU a byhnnč masti

L('čí koBtlžur revinatiHiti Čemtvó nolm
ZHNtarslé rány oční neduhy vyrážky
lUcJ atd Tylo luualt vyWčily tta trpí
dru a pni avojl upulchllvuti IiVIvohI ne-

lnuli dobfl rovných Navitlvte ji osobné
nebo doplíte udajfeu popl své choroby

KraMek a 11 uncí) 50o
Na venek pustnu 5'c

31 rs Itotdo Kretschmer

ných hlasů Výsledek volby se paknadějí a již už druhdy neviděli vbyla obětavost kterou dali na jevo
podrobní ohlásí v tčchžc časopisech svčžesti uviti suad žádného kterýveškeré vrstvy obyvatelstva Spoj dumě nic jiného než pouze úskok

carské vlády — Nclre upřlti Že v
v nichž oznámení čekanou tičlnčuo

by se vyrovnal Dra Petra IlobcStátů Každé místo přispělo
1'omlvadí nčktiří z prvních členů nedumě bude zasedat] mnoho dob ku Ono vylučuje všechny neči

obnovili členství avé ujHizoruujeine na
rých lidí jimž prospěch národa sloty ze životní tekutiny pojímaje

následující články stanoví
nebude věci lhostejnou Tak právě
svolení členové národního shro Jfata ll% V ČUnUvt

v to kyši línu močovou přičinu
reuiuatistnn a dělá novo t červe

nou bohatou krev a zdravé pevnél lénem pra bčZícl rok nuiíe tu otAtl
frhnil 10 tj Hu ltUU řit„ Ouiaha NebaZdý kdu přisaji) čáotkuit iiejiuénč

málděnf gubernie Samara zaslali

předsedovi YVittemu telegram v

něm! ostře odsuzují hromadné

popravování revolucionářů kteřll

maso a svily Stalo se jedním s

acjobllt)' lících léků od nalich
♦ k úči-líi- zde uvedením Kdo sKÍÍ

I 4

E

nadaci nejméně stáno se trvalým Wá nástrojekrajanů ulívaných Neprodáváčlenem a inftií určit v jakém odboru
e nadace té jeho Jménem uilje

so v lékárnách nýUJIideiť plínooeprohlešili se ničím jiným nel

okamžitě Hned po hrůzostraš-

ných zprávách třízeno v každém
větším městě pomocné kemi é

které pilně staralo se o to aby
rychlá pomoc přišla co nejdříve
Zimoičná Činnost jevila ae na
všech itrinách Kongres ohlaso-va- l

tji millionů dollirů velká
města přitpěla také svou hřivnou
Taktét Čechové otioitali posadu
ta oititeími a pilně sbírali ve

prospěch nešťastných Vetší sbírky
sailioy a New Yorku a Chicaga
Dotuj sebráni íáitka páčí se na

více nsl 110000000 line I jik
míla budou trosky poněkud oď
klizeny počna ae sttvit

ltm idsrma molo
od tnsiiUlA 1'osUte uttovole vystoupili ve prospěch trpícího 2 Kaidý pMpísjíclčlťtiipiáva utlačovaného národa Witte oď !l li ilolaute si výtisk SvV

kríiiA líluMirovind ceu-nik-

hmtebulcli nátroj&
KrÁntit piHlts oifniiy
(oukaei It iulrule lanulw

níii ji-- t k joluumu ttlatu na kaldývh
♦$ pfUpčvkU kKiIettýwh pru WlWl rokovídíl ie popravy budou trvati joul vátu povt U odťjiulch

tntoto ktatélKt bjliooého lékupočínaje X červencem Trvalí členavétik dlouho dokud hnuti revoluční
nebude úplni potlačeno AI v

irvt čuká lrui4Uy koncerttuy J

Ni'uUj eeny
Vyiirsdnl lednalel V K fVrventf a

i ř u pm vidy itpiivnčnt k jcdiwuu
Hyktvá čn4mM ttmlvhtiicU n4hUt na kaHh f své nadáte

ťotiU ta Utnu Adresujte)
Dř Prt r Fit r v "v Sísh Co

ua -- itHSa Hvyno Chi MftiJÍ i'ilt tn
serui prý budu úplný klid bude se

teprve prý jednat! o irulenl trestu
irurtl — V Moskvě byl dne at

II Aiturk fvdU
l A KíitH taj

1U'H V1TA1C
M IM Vl H At IhUaiO tilcai v tu

i

i


