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Krásné fioiemky náležející spf
lefnostein Itleiničním i soukromým
ležíd podél drah Ht Psul A Dututb

a Northern Pscifio v okresích Píp
Ilecker a Otterttil

Poiemky tyto nalézají se v pokro

čilých již osadách svláŠté okre"
HfCkermi mnoho péknýcb Jezera

půda sestává a dobré a černé orniue

lesy i prérie

Cena pozemků od $3 do

$6 akr na lOletou

splátku
Krajané již by sobě přáli bližší

podrobnosti ohledně vládních neb
školních pozemků nechť dopíší na

nlžepsaného a vysvětlení jakož I

mipy zaslány budou zdirma
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James Kluzák
Jtoom 64 Court Illock
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Kpu!ité o ostatnfi h není nám tni

Kglf Ttt — Prosím řičte ml

děliti adresa tkterébo českíborob
nika od ní bol bych mohl koupiti
kára kukuřice a káru ovsa první

ruky bet rostřrdnSctví překupníků
I J Oallia

Odp — Nsnl nám mámo Snad

se některý nilich čtenářů přihlásí
sdílí Vám přímo ia adresa Vaál

Odťll Neb — Mám tu rozepři
jedním krajanem že kdesi v če-

ském koalele při oddivkách pan re-

daktor D N držel nad knězem ne

běsa Já tvrdím že átolu Který 1

nás má pravdu ? ti držel snad obojí
F Sněk

Odp— Nikdy jsme nio podobného

neslyšel: s nevěříme že by na tom

co bylo pravdy

Doqaesnp Pa — 1) Máte něja
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Manství a proti obžerství? Jestli
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kaPltlu 1232371200 V nich prs
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t28382544 ročné 4 Poslední otia
ce Berotumíme Jestli anad pan ta--

zatel myslí v čem pozůstává opojnost
nápoje proó jest nápoj opojný proč
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od ůíi?ku Tod d1 odPídárae
6 °f0)009} dÍH? Působena Jest
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OímanpaSa velitel armádv turecké Jest jedaím z nejlepífch válečníků sultáno
vych Jest 65 roků stír a starým naiím Čtenářům bude v paméti t válkv
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Srbtkn ff„l„ 7n
gram Bělehradu že Milan chystal
Srbsku no v t- - „íí kas— ivud uivi uviii
nrnvřrfpn dno A Kvna a AkXri(1 — — ~ "ť-s-ua- i v ji vVli l l

den provolání Srbska ta království
V den ten nepřítomnosti avébo syna
Milan obmýšlel vrátiti se do Rěle

bradu a ujmouti se vlády Za tou

přlčioou rozvinul zimnicnou činnost
Jeho agenti sbírali podpisy na hol

dovací adresa ale nesehnali skoro I

žádný Nilský prefekt byl před nó
kolika dny sesazen protože v tomto I

ošemetném úkliln mAl it~ ' "
- u

puniBi H„UOVOI aresu opatre
nou ponejvíce padělanými podpisy
V posledních dnech Milan psal synu
svému skutečné hrozebnó listy Vlá
da se imocnila všech nitek milanov
skvchreldn Ktl Al„lT1 l -

žuje

hluneíni srétle jest smrť zárodkům
a mikrobům sleono nemůže vniknout!
do krve Dra Petra Iloboko vyhubl
zárodky choroby ze životní tekutiny
Tento prostředek má zajímavou historii
Časopis a oběžník s dplnym popisem a
informací poslán bude bezplatně každé
mu kdo posle své jméno a adresu na:
Dra Teter Fabrney 112—114 80 Hoyne
ave Chicago III

Úplný seznam knib V knibka- -

peotvf Pokroku 2oada sašle sa na

požádání tdarma

(3UTICKE ZPRiVY ZAMORSKt

O tureckém zbrojeni píšou a Caři-hrad- u

do 'Frank f ZeitUDgu' že děje
se v evropských provinciích Turecka
v takových resmérech že prozrazuje
ještě dalíí plány nežli ztrestání
Řecka K tomu by víc než postači-
la mobilisrce drinopolskébo a mona

týrskébo armádního sboru Paláco-

ví politikové cařihradští věděli na-

před o kroku ka kteréma se Řecko

chystá a cekali na vtržení řecké na

Krétu aby měli záminko k rozsáhlé

mu zbrojení jemuž by se Evropa by-

la opřela Zbrojení turecké podobá
se plamenám zvoloa sbasínsjícibo
požáru jeni naposled vzplápolává
S přesností která by dělala cest

nejlíp organisovsnó armádě evrop
ské pohybují te mobilisované pra
pory nejvidálenějíícb končin asij
skýcb na břehy evropské aby ae

postavily na strategicky důležitých
bodech Makedonie a Rumelie Víe
svědci že Turecko jedoá podle dobře

promyilenébo a dávno hotového

plánu Turecká armáda je nyní
mnohem lip opatřena a ozbrojena
než ve vilce 1876-1- 878 Střeliva

je hojnost a vojska mají značný po-

čet důstojníků kteří s v posledních
desítiletích vadělali v evropských
armádách Spíže je láwba aspofl
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