
Požádá prý císaře by k této slav
nosti pozval též presidenta Koose

Ilumpal-Zemanov- á

Dotrpěla
Zprávy zahraniínd

RAKOUSKO-UIIERSK- O

velta Zdá se Žo Maďaři nestav

pomník z úcty k velikému ameriCelý rok vlekla te ochromena

usazena nejbroznějšl ranou ckému státníku nýbrž pouze z té

příčiny aby obrátili na sebe po
Změna v úřadě předsedy mini

sterstva jo stále předmětem roz
koěné neuvědomělé vioy Uy
zasažen mozek srdce tělo i duše

prsv jichž tenor vyznívá v tenVítěrná imrt uchvátili ivou kořist
zornost amerických výletníků
cestovatelů

RUSKO
smysl žo sám vladař je příznlvkteri io už nebránila nezápasil
volební opravě a proto také zavo

Dra Pttra lloboko není lékem

lékárnickým Dodává ae přímo
skrze místní jednatelů od majitelů
Ur Prtcr Pahroey & Sojs Co

na — 118 So Hcyno Ave Chi-

cago III

Do II 11 11 í'cm H is a okolí

Pan Prank WalU ustanoven

jebt našim jednatelem "Poxroku

Západu" a oprávněn jest před-

platné jakož i všechny záležitosti

tohoto listu se týkající vyřizovat!
V úctě Vydavatelstvo

COLORADO
vyhMfieno JcNt vn uliti s uzilríivulídm
podnebím n Wlftn pramony vyrílifnnJ

po viecb těch útrapách v před
lal ku předsednickému stolci Ho Pád Wittcho jak se v poslcdnzvěsti jejího příchodu Umřela
bcnlohcho který pro volební opra době oznamuje zavinil ve velikétito odevzdaně
vu už dávno so vyslovil A Že té míře zájmový boj mezi stranamiŽena zemřela Žcoa důvěřivá
jo už nanejvýše potřebno přizná V Kusku rozdělují se totiž boháčiIdeální nadšená pro všecko co
vá každý soudný a nepředpojitý ve dvě skupiny a poměry tamnějšaouviielo 10 leoikou otázkou
člověk v Rakousku Za stávající utvářejí so asi jako v NěmeckuHlavoě důvěřivá Jíoak by se byla
ho volebního pořádku nemohl se Strana průmyslová vždy měla venevrátila acm mezi nái kde
parlament utvářit! tak aby byhodlala nalézt! teplý domov Witteovi svého nejlepšího přítele

který v každém' případě hájik všeobecnému prospěchu říše
přátelské porozumění ve společné

V parlamentě byly hlavni pěsto zájmy peněžníků a průmyslníkůpráci
V poslední době alo vystoupilaPřijela na vyzvání "Ženského vány národnostní třenice kdežto

otázky týkající se řífie rakouské do popředí otázka pozemkováklubu ' ráda a vděčně apokojena
byly ledabyle odbývány To do které Witte nikdy nebyl přítelem10 skrovným honorářem pěti set
břo věděl císař i jeho rádcové a a zástupcové téžo přičinili se o

zlatých který jí poskytoval zá
tomu též lze děkovat! za povolán to aby Wittebo zatlačili do poza V Iruku k uhájení ncjnutnějSích

potřeb a zajišťovat jí tolik aby
llohcnlobcho za předsedu mini dí Uyl silně na to kladen důraz 'VA

stupce jeho mohl převzíti vládu
nad říší již spořádanou a v dobrém
stavu se nacházející — Prvním
skutkem sněmovny bylo volání

po propuštění politických vězfiů

Když poslanci dostavili se k prv-
nímu svému zasedání v taurid
akém paláci uvítal je suchou řečí
vládní komisař baron Přiseli

který zárovtfl zasedání tímto způ
sobem zahájil Po té poslanci
jedcu po druhém složili přísahu a

podepisovali se na členskou sně-

movní listinu Po té zvolen byl

předsedou Muromcev

který hlásí se ku straně ústavní
demokratické Po krátké řečí
kterou pronesl Murorncev přihlá-
sil se ku slovu vúdc ústavně de
mokratické strany ťctruukjevič
který ihned přednesl požadavek
celého národd aby totiž dána
byla avoboda politickým vězfiůrn
fteč jeho byla přijata s velikým
nad icnlw— Dělníci uwcíli re dne
14 května (Jb ruského kalendáře
i bvětn-- ) oslavili svíij sfátoV
d:o Průběh má býii klMiý
Ti kdož práce zauftlmti nebudou
chtíči nebudou k tomu nuceoi

FRANCIE

Vo Francii konaly sc minulého

týdne volby do parlamentu My-

slelo ee že vláda při těchto vol-

bách utrpí porážku která měla jl

být! odplatou za ostré vystupování
proti demonstrantům 1 května
Zdálo se žo ony nepokoje odciz!

ly jí úplně sympatie dělníků Ale

nestálo se tak Všechny strany
vládu podporující dosáhly roz-

množení svých poslanců Taktéž
konstituční socialisté k nimž hlásí
se též ministři Milleraud a Jaures
získali opět několik nových okre-

sů kdežto Hocialisté revoluční
ztratili půdu téměř úplně Taktéž

poslanců royalňtickýcti ubylo
takže republika má zajištěnou
existenci pro příští časy

sterstva —Zpráva o chystané ná žo nástupcem Wittcho má býtmolua bydlet snídat obědvat

někdy i vcěeřet člověk který potřebám selského

stavu rozumí a také víco si ho

vitěvi německého císaře Viléma
vo Vídni vyvolala v rakouskýchUyla to skrovná nabídka ale
politických kruzích patrný roz budo všímat Ale silně pochybujeumožBovala jí návrat domů mezi

své kde doufala nalézti souzvuk ruch Mnoho mluví se o tom žo so o tom že takovým bude Gore
návttěva tato jo vo spojení ma

v práci pro Síření ženského hnutí mykin Má so za to že týž bude

ministerským předsedou pouze
' 'Í ♦'"'''""Črt fcllNvrockou otázkou Císař německýbklamala se ve své dověřivosti

prý v osobním dopise císaři ra podle jména a dokud on v úřaděMísto souzvuk nalezla osobo
kouskému vyslovil výraz díků a bude budou prý za něho jednatinevraživost nájezdy a óstrky
uznánf za služby Kakouska v Alge asi jiní Již nyní so silně pochyUyla placenou silou a to jí nedo

buje o tom žo setrvá v úřaděcirasu a zárovcfi projevil přán
navítíviti starého panovníka

vedly odpustit ani ty mezi který
mi působila — dlouho Neudrželi! se Witte

Císař rakouský odpověděl že který nsd jiné vynikal státnickýmNedlouho po svém definitiv

ním návratu stala so z ni Žena
bude mu největŠíai potěšením schopnostmi tím spiše neudrží ae

uoremykin který schopnostm"prospěchářka" žena "výdčlkář
uvítati tvého přítele a spojence
Přípravy k uvítání německého cl

z nuulovlho vlna a colorilnkych hor
íHcIi WAvíah bylin Jot tou Jodln

yfítdný l5k pro žaludeční choroby

uznaný innolm Mkufl ktoff ho dnos

pfudplNUjf V kriUkó dobo mnoho kru-j- un

fi blaliofučl vlnu tomuto za ilplnd
vyl('fjtií Chvulnfl znrfmý obohodnlk

krajan r Jonllittllk 1 WnlorvIllaMInn
pfííoi "Už po mnoho roků indiu vullkú
iHiMnilrft 10 Jfiludlioin pakMuio Kar
loviirnké msMd ohjudnám vfco'' I'o
drnhd objudniivcoi "Muafm vit ujlntitl
70 žaludu l£ infij pracujo o mnoho Mpo
mitiu o mnoho vMfil chuť k Jídlu a Kar
lovnraké doporuSuJI svým znamm''—
ZluiNto bodnu o 10 lahvích za f!JOO

Vzorek auAlii zdarma 1'lfito na

ka" Den co den žila trpkou
výčitkou svého honorovaného sařo vo Vídni dály se již dávno

státnickými nijak nevyniká— Při
úředním prohlášení (ioremykina
za nástupce Witteho znovu rozealo byly prý přísně tajeny VSoch

místa Nesměla mít vlastního sebe
psaly so ruské listy o příčináchvědomf ani hrdosti samostatné ny časopisy shodují se v tom že

schůze obou panovníků bude míti

nemalou důležitost v utváření se
odstranění bývalého předsedy mi

ženy Žila i pocitem prokazova
oisterstva Car prý učinil tak

ného dobrodiní postavena na
poměru mezi oběma říšemi— Dno konečně na itálé naléhání předorovefi lidí jimi možno porouěo U S MEDICÍNĚ & IMPORTING CO

A VKOIIIA ředitel
8 května byla návštěva císaře n5 nostů gubernských Šlechtickýchti Trpěla ale měla stálo dosti

jednot kteří carovi dokazovalilil k odporu Neskláněla le
meckého ve Vídni úředně ohláše

na V politických kruzích způ
DENVER COLO2819-2- 1 Larlmcr St„že Witte pozemkové otázce naměla dosti imělosti k posici i ve

sobila nemalý rozruch Že ná prosto nerozumf a ji luští tím
ivém honorovaném úřadě Přišly

vátěva budo pro nynřjíí meziná způsobem že jednoho podporujeiarvátky slovní půtky a nekrvavé jenž věří v čistou vodu čerstvýrodnf aituaci důležitou soudí so ku Škodě druhého Ti prý též
z té okolnosti žo podnět k ní daboje Nemohla pochopili že ona

nesmi míti vlastní úsudek a vlastní

přesvědčeni Domnívala le že má

odporučili caru Gorcmykina jako
svého kandidáta — Z Moskvy le
oznamuje že 6 května podniknut

vzduch a v zdrženlivost ve všem
Užívám velmi málo léku Nepo-

vzbuzuji žádného k užíváni léku
leč by ho potřeboval je ho zapo

Dr P E Kučera
čcskl ífttf

ajranhoJlC

vo Vcrdigre Neb

Jest hotov posloužit! krajanům
v každé době a do okolí jede na
zavolání 39xr

sám císaí Vilém předem zaslav

dotaz nebyla-l- i by návštěva jeho
právo svobodného člověka jenž

nepříjemnou Trprve když obdr byl bombový atentát na admirála
neni nikomu ničím povinován třebí Často Země jest zaplavenaDubasova gubernátora Moskvyžel příznivou odpověď odhodlá

soknávltěvě Tak již výie po
odbudc-l- i řádně svoji práci A

to ii zibilo Vlastně neznalost
patentními léky z nichž některé
mohou být! dobré ale mnohé zIiyla vhozena puma do jeho kočá

ru která učinila strašnou zhoubudotknuto budo přivítání Vilémo
nafiich vnitřních společenských

vo co nejokázaleji! a sám císař Dubasovu byla utržena jedna
nich jsou bezcenné a špatné Mám

nyní zkušenost táhnoucí se po vfcopoměrů ji zabila

Nedovedla ae přizpůsobit ne arciknížaty přivítá jej na nádraží noha a mimo to vážně poraněn než 30 roků s Fahrneyovými lékyDle starého zvyku vykonal císař
dovedla potlačit hrdost volnosti byl na zádech Má so zato že

poraněni svému podlehne V téžeFrantišek Josef návltěvu u pan
ďobě došly dvě nové zprávy prvé

kterou li z Ameriky přinesla
Nezbylo jí času aby přivykla
Ted účinkovat' rychle a působivě

jmenovitě iíobokem a Léčivým
Olejem a musím říci že jsou ne

překonatelné Udělají vše co se

o nich tvrdí Mohu jo odporučili
každému neboť jsem je užfval v

SpiiišÉíižiřit
za skutečnou ceno

WooÉeiíi World

(rřvaf A MvAta)
ČESKÉ TÁIJOUY V OMAZE

A SOUTH OMAZE
33fex4 to Véol 44—

hodně podobné Gubcrnátor
Storerové manželky odvolaného

vclevyslanco Storera Návštěva

trvala ao minut Dne 5 května

uspořádal odvolaný velevyslanec
Jelizabetbpolu byl zavražděn ro

ii než is mohlo očekávat V

voluciooáři a gubcrnátor v Jeka
jedné icbůzi byla j( podána ne

tčrinoslavi byl zastřelen šestiStorer velikou hostinu na rozlou
rodině tak dlouho a a neklamným

úspěchem"
Winchester Ind— B V Drousačenouj na které podílel ae též muži Úkazy tyto svědčí že redopatřenira větší dávka a ta

urychlila katastrofu Katastrofa

byla by anad nastala i bez tohoto voluční duch na Kusku jo stále
na postupu Zabití těchto tří

italský vyslanec vévoda Avarna

vojenský pobočník německého vy

slanectvf major baron Duelow gubernátorú vzbudilo v Petrohraposledního rozechvěni ale nebyla

by jisti nastala tak brzy a tak

brutálně
Kde je vina? V ideální důvěři

princ Edward z Lichtcnsteinu a dě veliký rozruch Očekává se

VIII KS II s= iMmŽe vláda znovu vystoupí proti
a že opakovat! bu

jiní různí hodnostáři a členové

aristokracie —V nedávných dnech
l ltfirietvosti Humoal-Zcmano- vé anebo

dollo ve Lvově a Haliči k poulič dou se tytéž výjevy jako v době
vo společnosti?
Před námi stojí skutečnost ní srážce mezi dělníky při níž nedávné— Útočník který pod

niknul na gubernátora Dubasovabylo mnoho osob poraněno Pří
neúprosná jako hlas probuzeného

atentát byl revolucionářem Přečina srážky není dosud známa—
svědomí Nebyl spáchán zlocm a

přeci důsledky jsou tytéž Výsledek voleb v Uhrách ukazuje strojil so za důstojníka a tím ne

Mužskéže strana Košutova v Uhrách ne vzbudil docela žádné podezřeni
Byl zasažen Život ženy v kruhu

Bombu měl ukrytou v krabici odpozbyla dosud svého vlivu Jest
žen To dojímá nejvíce
Ať už byly příčiny jakékoliv

cukrovinek Uubernátor súčast- -isto že strana neodvislosti jejímž
vůdcem jest r raatišok Košut
budo míti v sněmovně rozhodnou

nil se bohoslužeb za cara v uspěn-sk- é

katedrálo a vraceje se byl střevícenelze aetříti dojem nekonečné

tragiky která se pojí k tomuto
vět&inu Celkem alo uherské

volby odbyly so klidněji než se
onou bombou zasažen Taktéž
útočník byl výbuchem zohaven k

nepoznání— V Petrohradě rozší- -očekávalo Jenom tu a tam došlo
k srážkám mezi Rumuny a Maďa ila se povést že ruiká vláda po

a - t 1 a

žádala Spo Státy za vydániry ř roznouoemu a ucapocnyuy
Maxima Gorkého aby prý mohlavelkému boji dojde až ptijata
ej potrestat! rro účastenství vbude volební předloha ohledně

všeobecného práva hlasovacího

všech nových jarních vzorku Dobré příhodné
střevíce pro každodenní potřebu vydrží váni po
celou seionu a uěinl vám dobrou službu

#

Nízko" i vysoko střovico

z nojlopši vybráno kůžo

Tři velké zvláštní ceny
JPÉIV PO

prosincových boulích Ovšem je
to pouze pověst na niž nenf as!na jejímž základě budou příští

volby jil prováděny— K předse

případu I kdyby veškeré omluvy
a vysvětlení nalezly dnes ohlasu

ve veřejnosti zbude v duši Eerý

dusivý stín pochybnosti a oevy

slovených výčitek
Je-l- i mezi súčastněnými jediná

která působila intensivněji než

ostatní ponese jistě po celý

život těžce předitivu o posledním

ivém Ityku i llumpal-Zemanov- ou

Takové události se těžce zapomí-

nají zanechávajíce pro vidy pocit

imatku a nevolnosti

Neol přímé viny a nenf ob-

žaloby Snad nebyla spáchána
ani Žádná vina Ale jediné je jitto:
! je trapoo těm které působily
I nepřímo — —

A M 5 V "Lučaou"

mnoho pravdy— Dno 10 května

uhájil car prvnf ruský sním

Trůnní řeč přečetl v zimním palá
dovi uherského ministerstva dru
Wekerlovl dostavila se dno 8

května deputace žádajíc ho o cl v němí nebyl již od té doby

kdy provedeno bylo ono strašué

kiveprolitl Ve své NČi pravil
sděleot stanoviska vůči chystané-
mu pořlient pomníku Washiog-tonov- a

PresUeot prohlásil i
slavnost odhaleni ruusl býti lako 30o stav roluick? muil byli ilepicn

a dále Žádal poslance ale společ- -

mÍ ai nim nrírtfa!2 na t 'II I LI 1 1 £ If I

vím ipůsobem provedena aby
Htocuných otátek tak aby ná

odpovídala výsoamu Spoj Států


