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POKROK ZÁPADU

ikých má býti zvětšen odhad měst

ký t tt 900000 na 12500000

Dolní sněmovna dne ao dubna
dala již moc ministru financi k

válečné půjčky která z

části má být uzavřena také v Ame

Zemí ae prohlásila pro nái
Budiž tedy mír! Bylo ul Jukli

krve dosti slzí dosti spousty
Přání toto nemůZe zůstat nepo-
všimnuto od těch kteří dosud ve

ZB' ZAMOŘÍ — Richard Schields poražený
čekanec pro úřad taxovního korní
saře oznámil Že zahájil již soud

ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA ní cestou kontest o úřad ten a sice

na tom základě Že jedině on byl

oprávněným čebancem jelikoS
'

Rozhledy to svóté politickém 1 společenském
pouze on podal včas žádost svou

zbrani stojf chtějí-l- i tito elouŽiti
lidu který tak jasně svou vůli dal

na jevo Také já vážím si té vůle

nyní když jest mi známa

Po zralém uvážení prohlašuji
rozhodně světu žs nemohu vzpí-
rali se hlasu lidu volajícího po
míru ani nářkům tisíců rodin jež

by rády viděly své drahé radovati
se ze svobody a slíbené štědrosti

Rskousko-Ubersk- o

24
učitele aby pěstovali důvěrnější
styky s mládeží aby postavili vy

Městská rada však uznala Fitzge-rald- a

zákonní zvoleným taxovním

komisařem a Shields bude míti asi

těžkou práci aby jej z úřadu toho
( Veliký ieský umilee temřei v Paříš

P Ml CO Ml SCDfeučování na základ vzájemné lišky— Císař chystá se do Cech
a úcty žádá studenty ahydůvěřoNimecký korunní princ re Vídni

y plMwmf yok?ch honorář drabant íipociallHtdm nent Tloe rozuma nlllvan viaanim opatřením aby po— Urálka skladatele— Sensainl kdy h nřiclo nkouAl ztthoJlLl xlomonf úd namoci kvtu
kojně přikročili ke Studiím BudwiAtl roky kdyi doktor McLean léčil neJVwmotnřj nffpady Mte

vypíchnul Líčení v záležitosti této

odbýváno bude před okresním

soudcem VinsonhMerem

V sobotu dne 25 k vrtná
pohidá Lože Vérnost mu- -

řeindsl trůnu) a prmaseje nove iu ao rodin v11kho poítu paclmití nHmftl Jednu p#tl- -nu Ui--oznamuje ža senátor Mešaninov ani
Hiar jeno

í

leotmJluh nyní Iřkufové phdpl8Ujl
11í!hí tlftfVui hvlw ffitn-- & mrJidokazuje ff léky cho uioudrt Itíwlera jeboje zástupcem ministra vyučování bylo Bdhnoutl urovná k hlavni pHílué nemoci aJeden z největsfch umělců celé trault JI prostředkem Jed- -

uoduplivmTéž z Petrohradu se prohlašu fmAsnh 1alr nfc nWInn nnl fhiiAnM tollrn nAI _~_

slavného amerického národa

Uznávaje a přijímaje svrchova-

nost Spoj Států po celém sou-

ostroví beze všech podmínek

myslím že sloužím ti moje milo-

vaná vlasti kéž blaho jest tvým
ídělem Emilio Aguinaldo"
Gen McArthur doprovázel toto

Mctoannvho světa v přítomné této době
je zrovna jako předešlý týden Jti Bachrafiováni lldxkýoh žlvotí Jhhi Jednoduchý Wpeínýa llntjt Jest to

wtara dobra methoda vrhnoutl ae nrlmo na nř6lnu rJaarvchle neduh odstranit

rice
Vzhledem k těmto smutným

zprávám vyjímají se velice divně
v těchto dnech udělená vyzname-
nání různým důstojníkům bojují-

cím v jižní Africe Je jich hodná
lada a ti ovšem že budou králi

Edwardovi velice povděčni a budou
válce blahořečit co zatím lid bude

platit a klnout se zaťatýma pěstmi
v kapse
Korunovace krále má se konati

dle učiněného rozhodnutí někdy
ku konci června r 1902 a opatství
Westminsterské uzavřeno bude

obecenstvu na čtyři měsíce před
korunovační slavností k vůli pří-

pravám
Dne 20 dubna vytahováno bylo

z vládní lodi dělo 28 tun vážící

aby umístěno bylo na novépevno
sti v Doveru když v tom přetrhl
se řetěz jeřábu a dělo prorazte
palubu a dno lodi zabořilo se do

mčlčiny Nyní 300 lidí snaží se

zachránili loď i dělo před úplnou
zkázou

Itálie

Král připravuje se k cestl — Pří-spine- k

na vydáni díla Abrutziho

Hrozný čin knize

mistr Václav Brožík zemřel náhle
šnekový ples který zaji-

šťuje býti tím nej vel ikole

péjsím toho druhu Obslu- -
Paříže Že car bude míti důležitouvaJou srdce dne 15 dubna v Pa
konferenci a francouzským mini

ísk hudba a vytčené napostreoi zahraničních záležitostí
říži Brožík geniálním svým itž:
cem proslavil leské jméno po ce
lém svitě a malby jeho obdivová

provolání míru propuštěním 1000 e výborem zaručeny —
Neopomeňte tento ples nášny byly í zde v Americe a několik

mistrových děl bylo zakoupeno

Hlo tomto ohledu tak neosvědčí nic nenahradí

McLeanňv balsáiti
pro ledviny a játra

Wflo hy ae ho íiilvati hned í poMtkn nemoci ale také pomáhá a Jeat bez--
pečnym lekem když xe nemoc hlounejl zahnizlila

HCre-- ne t zápétl nastane pozdraveni velmi brzy Ve zlých zaMaralJVh
ptipadtx-- účinkuje také avAak tu Je treha trpéUvonU a vytrvaloBtt v uMvánL

Nemoci ledvin Jmm tvrdošíjné a vyléčitl se dají pouze atálýin užíváním
Kaidj áUný lékárník Jej má

fOOtáhy Připravuje ho

THB DR J H McLEAN MEDICÍNĚ CO ST LOUIS MO

Delcassem k níž asi dojde v nej-bližš- í

budoucnosti

Francie

Delcasse na cest! k carovi —Diplo-
mati si lámou hlavy —Nová um

výstava

zde pro umělecké galerie
°" Brožík narodil se roku 185a
velice chudých rodičů a jedině

rihpincú z válečného zajetí
Aguinaldo přestěhoval se z pa-

láce Malacanang do soukromého

bytu v ulici Solano a stráž nad
ním značně byla zmenšena
Gen McArthur praví že účinek

provolání Aguinaldova bude bla-

hodárný a že sloužiti bude k ry-

chlému ukončení války
V některých provinciích trvá

dosud branný odpor povstalců ale

podporou zemřelého mecenáše

navstivitlpakliie se chce-
te pobaviti dle své chuti
— Vstoupením v platnost no-

vého charteru městského zvýšeno
služné úřadníků městských celkem
o $i 1280 ročně kterýžto obnos

kryt býti musí buď zvýšeným od-

hadem majetku neb zvýšením da-

ně Za starého charteru dostával
mayor a pokladník po {500 ročně

poslednější pak příručího svého

Olivy bylo mu možno nastoupili
uměleckou dráhu která přinesla

Z veliké této republiky evrop
ské nedostali jsme žádné zprávytolik slávy a zároveň" i peněz
které by poutaly k obě zá

Největšími mistrovými díly jsou
jem čtenářstva Jen tolik se
dozvídáme že francouzský ministr

obrazy "Mistr Jan Hus před kon
cilem v Kostnici" 'Krisiof Ko jest to jako dohasinávající plamé rr

zahraničních záležitostí Delcas nek a stále více povstalců dobro-

volně skládá zbraněItalský král se svojí ženou pod sám platiti si musel Náčelníci po-

licie a sboru hasičského dostávali
se jiz skutečné vydal se na cestu

lumbus u dvora španělského"
(koupeno pro jednu galerii v New

Yorku) "Nastoupeaí krále Jiříka
do Rusi kde hodlá setrvati 14

nikne na podzim cestu po Evro-

pě aby učinil návštěvy u různých
dvorů zvláště v Petrohradě kde

dnů v konferenci s carem á jehoPoděbradského" a 'Vyhození
na Hradčanech'

Zbojišté v jižní Africe

Veliká armáda a žádná tinnost —

Búrovi odpollvajl — President

Sleyn tnovuzvolen

ministry Přirozeně že tato cesta
láme ostatním diplomatům hlavu
a ti přemýšlí co jest asi účelem

královna Helena byla vychována
pod dozorem ovdovělé carevny

Brožík pojistil si navždy čestné

Jedině dva dvory italský král nejméno v dějinách malířského umě

ní a národ český jehož byl upřím
této cesty nemohou však nalézti

žádný bod na kterém by své kom navštíví a sice rakouský a brusel-

ský Rakouský proto že císařným synem želiti bude náhlé jeho

i-- "V

Smi
mm

binace utvořili —smrti dosud neoplatil návštěvu již muItalské loďstvo které se súčast- -Dle některých dosud ale neza
nilo slavnosti v Touloně vrátilo

ručených zpráv hodlá císař v nej
zavražděný král Humbert učinil

před 19 lety Stalo se to proio Že

papež činil námitky proti přícho
se opět dne 15 dubna k domácímbližší době navštívili Prahu kde

má býti přítomen otevření nového břehům--

Epworth
Liga

Pošlete mi vaše jméno
a adresu a zašlu vám pě-

kný obrázkový cirkulář s

udáním zvlášiních cen a

obsluhy oa cestě do Kali-

fornie po Burlington dráze
ku sjezdu Epworth Lfgy v

červenci v Sao Frariciaku

Pouse jen I45 00 do

San Franciska a nazpět —

a můžete si vybrat kterou
cestou chcete jeti tam a

zpět Veskrzné vozy po

Burlington dráz= V cir-kulá-

onom dozvíte se po-

drobnosti

J FRANCIS

Cen Passenger Agent Burlington R ute

Omaha Neb

Zástupce premiéra Waldeck
Rousseaua ministr Leyques přijal

du císaře do Říma a italský král

opět nechce nikde jinde návštěvu

přijmouti nežli v Římě

mostu postaveného na místo sta-

rého řetězového Mimo Prahy
dne 16 dubna deputaci horníkůhodlá se císař též podívati do ně-

kterého německého města buď do žádající aby vláda snažila se do

po {900 zápisník a měřič po {1000
a radnf po {300 a zvýšení ve
služném dle nového charteru jest
následovní: Mayoro fiooo poklad-
ník o li 500 příručí pokladníka
o ťinoo zápisník o $200 příručí
zápisník o £360 návladuí o Í300
inžinýr o $200 náčelník policie o

$300 požární maršál o $ 3 00 rada
městská o I1200 taxovní komisař
1 1500 18 policistů po lio měsič
ně $21608 hasičů po f 10 měsíčně
II1080 a posluha v policejním sou-

dě !i8o
— Maršál policejní vyzvednul

si ve čtvrtek u guvernéra potřebné
listiny k vydání Georqe CHowea

kterýž před pěti měsíci hostinec
Gus Hedgrena na Railroad ave

vyloupil a teprve nyní v Kansas

City dopaden a zatčen byl
— Doposud podáno 73 žádosti

o povolení licensí hostinských tak
že pro foad školní ze zdroje toho-

to již $73000 zajištěno jest Oče-

kává se že do 1 května počet
žádostí na 80 dostoupí Minulého

roku bylo celkem 91 hostinců a

rada školní měla z toho příjem —

$45500

Ze král italský nepojede do

Bruselu má dvojí příčinu Kdyžcílili dohodnutí mezi horníky a
Karlových Varů aneb Ústí nad L ucházel se svého času o ruku bel

majiteli dolů v Montecau losLesu tato jest pry ledním z
gické princezny Klementiny tuMineš což ministr slíbil učiniti—

Dne 20 dubna zahájena byla
presidentem Loubetem výstava

Angličané nepropouští z jižní
Afriky žádnou důležitější zprávu
jež by posloužila světu k objasně
ní situace na bojišti a proto za

celý týden nedověděli jsme se toiio
mnoho

Kitchcner denně vypočítává

když jeho armáda chytne několik
Búrů aneb najde několik pušek a
to jsou celé ty novinky z bojiště
Má tam nyni 250000 mužů a vý-

sledků jakých s touto armádou
dosud docílil neviděli nikde a

proto Anglie zoufale zírá budouc-
nosti vstříc a táže se kdy tímto

spůsobem bude válce konec?
Boerští generálové patrně odpo-

čívají aby popřáli oddechu svému

vysílenému mužstvu a některá ko-

manda mají dovolenou až do mě-

síce května
Malé překvapení uspořádalo jed-

no komando anglickým kopinní-ků-

u Delfontein Vlákalo je do

pasti a několik jich zabili a pora-
nili nežli Angličané z této pasti
mohli utéci i

Čtyřicet předních Búrů oranž

byl pro svou malou postavu před-

mětem výsměchu nejen tisku ale
i dvorních kruhů a námluvy jeho
byly odmítnuty spůsobem pro něj

ponižujícím

"Národní společnosti pro krásné
umění" jejíž předsedou je slavný
podobiznář Carolus a místopfeds
nejznamenitější francouzský so Mimo to předešlého týdne meškal

chař Rodin Výstava ta má v belgický král u papeže v Kímě

aniž by byl učinil návštěvu králicelku 2000 děl a vzbuzuje obdiv
italskému a to je druhá závažná

některými skvostnými uměleckými
příčina proč král italský vyhnevýtvory
se Bruselu

Německo
Na vydání knihy vévodyAbruzz-

-

Císař pobouřen —Policie na Jekání loni pouze na $45500 vystoupil— Nová rada školní provede— Velkovévoda v bliúnci svou reorganizaci ve schůzi dne 6

ského o jeho cestě k severní toč-

ně povolil král značnější obnos ze

své pokladny Dílo to bude dvou-svazkov- é

bude míti i 00 vyobra
května a o výsledku téže přítomně

Zprávu o smrti gen Schwartz různé náhledy projevovány jsou

ústupků kterých dostalo se Če-

chům od vlády za to že vzdali se

na říšské radě obstrukce

Německý korunní princ Bedřich
Vilém přijel do Vídně na návště-

vu k císaři a uspořádány byly
různé slavnosti a mezi jiným také
dáváno v opeře slavnostní před-

stavení k němuž zvolena Gold-marko-

opera "Královna ze Sá-b- y"

Skladatel její byl také po-

zván ale ředitelství milostivě

mu lístek na třetí galerii
v páté řadě a proto Gcldmark se

nesučastoil a měl úplně pravdu
Velikou sensaci způsobila řeč

následovníka trůnu Frant Ferdi-

nanda pronesená ve Vídni v níž

tento se vyslovil že rád bude po-

máhat! při potlačování snah proti
katolickému náboženství a proti
celistvosti říše směřujících
Výrok ten namířen byl proti

straně Wolfově a Schoenererově
kteří vydali k Němcům heslo:

"Pryč od Říma!'' a již agitují pro
to aby německé země Rakouska

připojeny byly k německé říši

Rusko

Stálé vření v lidu: — Hlas krabíte
Tolstého k taru — Carova konfe-

rence s Delcassem

TRŽNÍ ZPRÁVY

CHICAGO dne 8 dnbna

PSenice červ ozimka č i k okaml
dodání - 71 K@7íe bal

Plenice i 8 okamž dodáni MK@?U¥c

Koma { 2 žlntá -
"

Mc

Korná I i bílá "
4Sc "

Oves 8 2 bily 'V 2X@2Míe "

kopta který zanynui v ťekingu v Nová rada sestávati bude ze šestizení četné mapy a výtěžek jeho
má býti věnován na novou vý

Jeden člen školní rady učinil před
nějakým Časem tento náčrtek pří-

jmů pro školní účele: Z hostin-

ských licensí $75000 ze státního
školního fondu $10000 a z míl-

iové daně $35000 úhrnem

$120000 Vydání rozpočetl pak
následovně: pat učitelům a škol

ských sešlo se jako důvěrníci lidu
u Boshopu a zvolili jednohlasně
dosavadního presidenta Stevna k

demokratů a 3 republikánů poplamenech když chtěl zachránili
svého psa obdržel císař když byl zkumnou cestu vévody chybuje se však že by reorganiza

Hrozného zločinu dopustil se vu snídaně na parníku Kaiser WH— ce na základě ryze stranickém
Neapoli jistý kněz jménem Po- -

provedena byla Možná prý dosthelm II v Kielu Zpráva ta jej
patrně pobouřila neboť zvedl se tenza že dva z nově zvolených členů de
ihned od stolu a dlouho se sám v Týž před třemi roky ubytoval mokratických Kubát a Murphy
zamyšlení na palubě procházel držeti budou s republikány v ktese v domě vdovy Orlandy jíž brzo

počal věnovali oipadaou pozor

28®S9!4e

"Ke
"saasac

flJl
S375 '

tuae

řízení záležitostí oranžské repu-

bliky
Praví se že gen DeWet se na-

lézá s malým sborem blíže Kron-stat- u

a že následkem slabého

počtu svého mužstva nemůže při-kroč- iti

k výboji

Čínské zápletky

Nemstí připoíáru — Pohřeb gen

Swartzkopa

Pak zaslal soustrastný telegram rémžto případě prý by zvolen byl
nost a nemoha docílki svého přánímatce generálově a hr vValder- -

Oveíí8 bil

Žito íilo í k dodáni

k piv dfelfim k dodán?

Ječmen ke krmeni k dodán!

Lngné eemeno S 1 semeno eerz

Semeno bojinka timothy)
Semeno Jetelová

Živý dobytek:

Pčkni aá nejleplí volí

Hnben! ni k prostředním

předsedou republikán Lott a de
po dobrém hleděl dosíct toho výseeovi gratuloval k šťastnému vy mokrat Kubát stal by se tajemní
hrůžkami Vdova požádala policiiváznutí — kem
pomoc a Potenza se musel vyPolicie pilně střeží přístavy

stehovat Za nedloubo počal 11

očekávajíc příchod aoarchisty
3 I5©však opět pronásledovati avšak

— Rada městská chystá se ku

přijetí "psí'' ordinance kterouž
ukládána byla by daS $100 na psy
a $2 00 na čubky a kterouž chytání

Romagnoliho jemnž prý anarchi
Orlanda nevěnovala mu více po

níkům $7oooouhlí $5 000 opravy
$5000 a školní potřeby $6000
Zbude tedy ve školním fondu

připočte li se ještě $5000 přiby-

lých z hostinských licensí kolem

$30000 jichž použito bude asi na
zřízení části nové vyšší školy
— Radní Dvořák nalézá se v

čele občanů kteříž přejí si otevření
S ul a srovnání její od 13 k 24
ul Petice k městské radě jíž žádá
se tato o potřebné k tomu nařízení

jest v oběhu a bude jí v brzku po-

dána

— V South Omaze uspořádána
bude v době nejbližší pouliční
výstava a předběžné přípravy k ní

jsou v plném proudu Společnost
výstavní kojí se nadějí ře výstava
tato setká se s úspěchem

sté němečtí usazení v Buenos
zornosti Dne 16 dubna ubírala

Ayres svěřili úkol zavraždili ně-

meckého císaře Vilém následkem se svým nevlastním a vlastním psů známkou neopatřených počí
naje 1 květnem by se nařizovalo
Ordinance dotyčná má též zvláštnísynem na návštěvu u jeane ze

svých přítelkyS a na této cestě
toho jest opět pobouřen a na jeho
rozkaz pracuje policie na novém

systému který by mu zabezpečil
úplnou bezpečnost kdykoli se s

kněz na ni číhající zastřelil ji
ustanovení dle něhož by každý
majitel psa byl povinen úplný po

Voli ke krmeni t27&044B

Krávy :MmtM
Jli M
Telata táObaSJD

TeraiStí krmeni voli t4S6J
Texaeiti voli z pastvin $} 5094(1
Prueata t£2ká nejlepSi (u
Prasata lebká vybraná tS70Qtt7!C
Prasata hrubá t5909SUI
Ovce pěkná až k vybraným t476Q4tt
JebSata t47SQSSS
Jehnata západní t$ onQSSS

OMAHA dne tt doba

jejího 81etého synáčka

věrnými ' svými poddanými po Belgie
Královské odíkodtU

tká —

pis 1 jméno téhož zápisníku měst-

skému udati byť by třebas i daS
z téhož neplatil a opomenutí toho

podléhalo by pokutě 1 10 Pohod

ný zároveň oprávněn byl by ku
Zlepšení telegrafie bez drátu

V požáru který vypuknul v pa-

láci obývaném maršálkem Wal-dersee- m

a jebo pobočníkem gen
Schwartzkopíem zahynul tento

když vrátil se do hořícího stavení

aby zachránil svého zamilovaného

psa
Plukovník Marchand který vy-

znamenal se skvěle v jižní Africe
dělal znamenité služby při zachra-fiovacíc- h

pracích
Ohefi objeven byl o půlnoci

kdy nabyl již značných rozměrů
Šířil se rychle a zničil řadu budov
v nichž v některých nalézaly se

cenné dary pro císaře Viléma
Pohřeb generála Schwartzkopfa

odbýval se v Penkingu dne 20
dubna a súčastuilo se bo vojsko
všech národů v Číně zastoupe-
ných jakož i všichni vyslanci
Ameriku zastupoval gen Chaffee

Nedávno povoz královny belgi
pro mz protesor aiasy vynalezl
zvláštní svůj systém pokročila
tak že císař chce osobně se pře
avědčiti o praktických pokusech a

chytání zaběhlé drůbeže Otcem
ordinance dotyčné jest prý radní

cké přejel dčlníkakterý následkem

Bouře vybuchnuvší v ruském
lidu nejsou již tak prudké ale do-

sud utišeny nejsou V Oděse v

Kijevě v Charkově Jekaterinosla-v- u

a Nikolajevu dosud trvá stav
obležení a všechny veřejné budovy
obsazeny jsou vojskem V ulicích

konají hlídku kozáci c veškeré

schůze jsou zapovězeny a sice z

obavy aby studentstvo nemohlo

ustanovili se společně na plánech
k dalším demonstracím

Vláda se snaží bouře ty potlačit
násilím a zatýká hromadně mladý
lid na všech stranách leč toto
kruté pronásledování lid jen ještě
více rozjitfuje y 1

Hrabě Tolstoj pozvédá varovný
hlas svůj k carovi a mezi jiným v

adresse řízené na cara praví:

utrpěného poranění zemřel za ne
dlouho v nemocnicí Královna prá

Dvořák

— Policista Wes Robinsonk tomu cíli pozval prof Slabýho

Kaina i í při káře

Oresc 1 bil

Brambory

Vejce zar Čerstvé

Máslo a másláren

Háslo farm nejlepii
Máln furm Ipatué ai dobrá

vě darovala jeho rodině odškodné

$10000 Kočí který neštěstí zaaby mu podal o výsledku svých
zkoumání zprávu což tento učinil

430 "

4ÍQfiSc

20c lib

íaaiíe
"

ll&UHc '
Z" le

10c

t®7c

vinil postaven bude před soud

Ocbablost

tčlesion

IdošeYní

nechuť

kn práci

pátek —

Velkovévod Oldcsburgský o obžalován jsa ze zločinu zabití
Slepice

černoch má největší naději přijíti
o svůj "job" V úterý min týdne
podány byly proti němu v policej-
ním soudu dvě obžaloby černoškou
Alice Paineovou pro útok a pro
zlovolné zničení její klobouku a

pláštíku! Policejní náčelník Mit- -

Z FILIPÍN
Ksfata

Kacbny

Kobonti j „

Krocani si~~

Jest vtr-n-u

mnoho

ne-

zdravých

Viu pfúíó

žádejte

vždy

naše

němž jeho poddaní se domnívají
že nalézá se na zapřenou na

jest vlastně v blázinci po-

blíže Drážďan v němž je také

MemkBukoiProvolání Aguinaldovo —Slrái u nj
se štábem a oddíl americké jízdytmeníena — Dohaslnávajict pla

"Opít vraždy opět ubfjcnLopčt sestra tyviio aúrunni princezny
SOUTH OMAHA dne 23 dibna

Voli p?kní ai nejlepii tt89@M
Štěpánky Velkovévoda odcesto

O- -
chmurnou

vyléčí

vždy

val ss před dvěma měsíci když
mu sněm nezvýšil civilní listinu a ZE SOUTH OMAHY

chCii se vyoiúvu ouae-1- 1 z cínů
těchto usvědčen že se Robinson
s místem svým může rozloučiti
— V nejbližších dnech odbýva-vat- i

budou obeodníci ledem schůzi
v níž ustanoví cenu ledu pro příští
léto Dle vyjádření jednoho z nich
musí býti led pro domácí spotřebu
dovážen z Minnesoty následkem

l404Jt
IMfXM

ZSOaKJS

IN
l7í©St7St

' SJttf

Krávy

Jalovice

Veli ke krmeni

Prasata nejlepii

Prasata prostředni

Prasata hrabá Uiká
Ovce nejlepii

Jehiala

konati se budou popravy opět
hrůzy falešných obvinění vyhrů- -

žek hněvu na straně jedné a opět
nenávist žádost po pomstě a

ochota k aebeobětěm na straně
druhé 'Opět Rusové rozděleni

jsou ve dva protivné tábory a pá-

šou anjpb připravují se páchali
největif zločiny"
Dále napomíná Tolstoj výstraž--

Dejte pessr aa příští Čísla v alchi
ekritáaie krajanům překrapení

to jej tak nervoví rozechvělo le
musel uchýlili se do blázince

Jest prý ale na cetě k uzdravení

Anrlie

Po opojení kocovina —Půjlka povo~
- lena —Vytnamenání pro nit a ta
híc i— Příst $ korunovace Eddyho

— Taxovní komisař Fitzgerald 41
čehož cena jebo pro menší spotře- -

NejdůleŽitějŠÍ událostí která se

oznamuje z této državy strýce
Sama jest vydané provolání Agui-
naldovo k jeho sourodákům jež
takto znír

"Nemyslím že chybuji domní-

vaje se že neblahý můj osud ne-

překvapuje ty kteří postup války
znají Zkušenost nabytá ukazuje
Se Aplné zastavení nepřátelství a

trvalý mír nejenom jsou toužebné
ale rozhodni nezbytné ku blaho-

bytu souostroví Filipinů
Filipínci nikdy neztratili mysli

nad svou slabostí aniž se rozpa
kovali (ledovatí stezku vytknutou

PRAVÉ PŘÍRODNÍ VÍKO

j z naSich viniceS '

- t Sonoma Co CaL

F KORBEL & BROS

♦584--6 W 12tk St CMcaro a

bovatele bude o něco vyšší kdežto
pro ty jii béřou led v kusech o
1 00 librách zůstane asi cena táž
jakou bvla roku minulého Led

ne cara a praví:
--
nayz 1 tyto

nepokoje budou utišeny tu demo- -
I LJt X ~ ~ l ]

KANSAS CITT dne Ukm
Panice ( S tvrdá k okdodánl 70%7OV(e baC

Plenlcsíl tvrdá kok dod Oa "l
loraaí 1 btlá k ok dodáai áte
Keraa L & k ok dodáni 42Í44S4IK
Keaaa ( 1 mteh k ek dodáai 41)44

"
OvMt1 bil k ok dodáai '

aft '
SrU I t-- k ok tadsaj MSJIIH

Seaatuaotky vybr 1 iioajt faaa
Stae spralrle vybtv 1000tia

jenž nasekán byl v okolí ponechají

stíží asi započne s odhadem měst-

ským před 1 květnem ježto prý
musí čekati na opis okresních zá-

pisů a téi na schválení záruky
jeho příručfch Ježto komisekterá

přehlíželi má městské knihy od-

hadní zasedne 1 července a do

té doby musí knihy ty odevzdány
býti městskému pokladníku V

pořádku zbývá taxovnímu
komisaři a jeho plítučím na vyko

šířiti se spůsobem tajným a dříve

nebo později propuknou ve zvýše-

né násilí a spůaobf ještě větší
W 6 SLOAXE 4 CO

si asi nakládárny pro vlastní svou

potřebu -

:— Richard Brennan bydlící na
25 a P ul oznámil správě měst-

ské ie dne 30 března zranin byl
povážliví : pádem na chatrném

obchod nioltutrpení m ziociuy t- -

: Hrabě Tolstoj obřad se nejen i jim statečností a odvahou Přiila
vlak doba ie shledali cestu tuto C-- H Braxrer £s Co

chodníku - na 37- - a Q ul a požá

nání práce té celkem 45 dní Tato

přehlíiecf komise dle nového char-ter- u

zasedali bude po pit dní a

Válečné opojení anglického ná-

roda trvalo jen krátce a nyní při-

chází kocovina' Nejhroznější na-sta- la

v celé Anglii po řeči ministra
financí Hicks Beucbe který při-

znal ie válečné vydání ai dosud
dosáhlo obrovské výše 1742500-00- 0

a přec Je " konec války jest
ještě' daleko Někteří poslanci
jsou toho náhledu ie válečné vy-

slání dosáhne výše tisíce milionů

nežli válka v jižní Africe bude
skončena jiní myslí le to bude

ještě více Stálý státní dluh an-

glický sausí býti zvýšen o $300-0000-

a vedle toho zavedeny
budou další nové daní které po-

stihnou nejtíže chudil třídy lidu

caru ale i k jeho rádcům strýcům
a státním rádcům a žádá je aby
lidu v oprávněných jebo žádostech

povolili a le tím bude ukončeno

násilí z jedné druhé strany
Car a jeho ministři sotva však

dal místo o náhradu v obnosu

▼ Cialt) lot SOT 411 mv tt nUosj
' Soutb Omak

JBJSBBHM IvlifM S

ZbofJ ae prodává dle libosti bn# tm Wtfvr
eb na aplátky tf

15000 Případ tentojakol všeckyjejí členové ustanovení mayorem o o
podobné odkázán bude k ueivvš- -

iímu soudu - _ a

zahraieau překážkami které ač

je zdržují přece mysl jejich osvě-

žují a jinou cestu jim okazují a
sice mír Většina mých krajanu
tuto cesta přijala pod prapor
svrchovanosti Spoj Států se po-

stavivše v prapor tento skládají
zvou důvěru a víra ie pod jeho
záštitou filipínský lid- obdrží vše-

cky ty slíbené svobody jimi ae

začínají těšili :

wj

: uposleennou masu veiweno spiao-
-

- Finance ikolní radv násled pokrobniel á ptlormtěé Ixzl
4SS-4- sev tt nl So Oauka Mak

Val fiMwláil Prodám kovárnu ve Ver-a- m

irvuej 4urre Keb aárovet
a aadobiis aaeb bas nádobí Jeat to

dobrá ofileittoet pra Oeeba PtíCIna prodaja
lat má chatrné adravi rraak Holan
taalW Vardl(ra Rab

a městskou radou obdrží každý #5
denní Každý příruČÍ taxovního
komisaře obdrží I3 denní a počítá
Se ie první rok vydání s noví

zcizeným úřadem tímto ttáti bude
místo celkem kolem f3000 Na

kem zvýšení hostinské license z f
doucnosti toho budou pykati
Generál Janovský vydal oběž-

ník prohlašující le okamžitá re
t forma ve ikolství je nutná a vyzval

I500 na Jioo valní se zlepšily
jii nyní příjem g pramene toho
plynoucí dosáhl f80000 kdežto

Hledá se dobr i"" kiX$
plata ataláaraca Svoboda a Hottaaaa
tt Bchaylar Mas

— Pledplácejte aa Pokrok ZV
pádu pouze Itoe roCnlObražení zvětšených vydání míst- -


