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kojenost lam velmi éíří— Porta po
slala již velmocím Hušku Anglii a

Francii odpověď stran oprav v Ar- -
menii— Nejnovějéí tprávy udáají
Je turecká vláda vtdor tomu že je a
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net"
Kanadaký parlament odročil se

minulé pondělí po 3rněsfčním sezení
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burského svolal rodinnou poradu
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Ferdinand musí se buďto vtdáti

trůnu anebo mu( se do Sofie vrátit

sám Knfže bulharský Ferdinand
řekl některým svým přátelům že te- -

legrafoval svým ministrům že se

vrátí do Sof i o hned ale ministři prý
ma odpověděli že okamžité odstou- -

pí vrátídi se teď a radí mu aby

prozatím v cizině ještě zůstal

Novok Vremia v Petrohradě Dři

nft5l tprávy i Japanu že vláda taměi
gj pj„ž kupuje a vytbroiuie válečné

0dě aby byla připravena k novm
válečným operacím Válečné nadšení

prochvlvá celým Japanem — Jižní

{lastí mfstokrálové podporulí čínské

odbojnlky na ostrově Formosa zbraní

střelivem aby mohli Japansku od- -

pórovali Japansko muselo vyslati
na ostrov velkou sílu voiska— Japan
ci vládnou na Korei a drží krále v

LaJetí _ Vlak vezoucí 400 mužů lá

panského vojska po dráze podél moř

„ktho břehu do Kobe v Japanskubyl
vlnami emeten do moře a vžiekni

utonuli

Idearafvh te z Petrohradu Že

dokončeny byly přípravy k odeslání

68000 mužů ve dvou armádních
8borech na hranice mandžarekó a

korejské a mimo to 12000 mužů vy

slino bude do Vlariivostoku Zina- -

dosibiřskó a turkestanské ruské
divise budou během měsíce pHpra- -
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Ilroznineftéstí ielezniftní udilo
klíže St íirien ve Francii minulý
Látek KJvž s vrnl vlk n1nřnr
noomíkv „ St Daursv vvžinnl n
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Daro8lro koeií 24 VDlft „ nklt
pilo na sebe Přes 20 osob bylo z

bit0 g kolem 50 jioch poranfno
VJlaudeten blíže Berlína vjel

celý vlak do nádražní budovy
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trujveua wpiu a neaoiiK cestuj]
cích bylo zabito
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Ponlvttl _prý se zanAšI poutě plány
zvraceni nynéjsi viady a na tnovu

monfihU iriinn r i

tokilMi prý ale nějakou peničku

nás! 13738000 Vláda urovnala
finanční otázky a bude moci dostáli
viem távazkům

temko tfcb (93dUf
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Marathon County Wis

Při prvním výletu prodali jme
přes 800 akrů pozemků a několik
českých rodin usadí se tsm hned
Osada ta líbí se každému kdo ji spa-
třil a každý praví že pozemky uaiíe

jwoit lepHÍ
nex jNiiic

jo oxiittitiili
Tím dosvědčuje každý že nablzU

me skutečně pozemky dobré v kraji-
ně úrolné a zdravé S dobrým svě
domím můžeme říci a každý kdo
tam byl dosvědčí že v okolí Mosinee

jest letos úroda jakou byste jinde
marné nieoaii
Máme mnoho přihlášek a v době

nejkratíí bude Mosinee jednou

a to proto poněvadž má všecký pod
minky ku zdaru osady potřebné

Podzim
est nejlepsí dobou k přesídlení do
nove osady Mosinee proto by měl

každý kdo hodlá se přesídliti poii
puti sobě dohro pozemky pokud jsou
k doslání Piěte nim kdy se tam
chcete podívat my vám opatříme
levnější jízdu a doprovodíme vás
tam kdykoli budete chtíti

DopiAte si o naái knížku n tnapru
níž se dozvíte vše o nové osadě

Mosinee a o výhodách jež střední
Wisconsin přistěhovalcům poskytuje
Do Wisconsinu stěhují se nyní

osadníci ze všech států poněvadž
vědí že je to stát úrodný zdravý a
že zde nikdy úroda nepochybí Není
zde žádoých auchýcb větrů v letě a
blizzardů v zimě Vždy dostatek
deště ale žádné cyklony tornáda

průtrže mračen a krupobití Dost
práce v zimě a dobré trhy na vše co
rolník vypěstuje
Na požádání zašleme adresy těch

krajanů kteří v Mosinse pozemky
zakoupili a jeitě letos se tam přesídlí
Každou otátko ochotně zodpovíme
Uopisy adresujte :

Novák & Jiran
346 Broadway Xilwtakt Wis

I tt? prý pak hledí křivými tprávami

popudit veřejné mínění proti Kubáň- -

tóůra—Oen Campoa ládá vládu ipa
nělakou aby poslala tnámé ukrutníky

tyrany gen Weilera a Polevíja dad

ka pomoci jemu na Kubu— Vláďa

jest a gen Camposem velmi nespo

Vojena — Gen Augustine Luege

trigádolk v provincii Santa Clara

vylal rotkat jimi ae prohlaiuje úpl

ný stav obležení Viickni mírumi-

lovní občané jaon žádáni aby vydali
úřadům viecky tbraně jež mají

každý ae má opatřit průvodním
listem jejž musí na požádání každé-

mu úřadníku ukátat-- Cestavánt od

ápada do východu alunce ae xapo-- veu

naa ndo roakaau neuposiecnne '
1
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na oetrov aniž by tomu Dyní etaví Jeat druhým cenně Kaulam odepřeno výslužné
ob!a amancki neb španělská vláda
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fe tím bude americký petrolej z
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