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O svém vlastním jím vedeném

komandu píše DeWet takto:
iíéjuý puicl kusů dobytka jako
měli při začátku sézony a tak

pomalu budou 'vytlačováni boha-

tými konkurenty 1 chovu dobytka
"Bylo to snažšf bojovati proti

CODTANT & SQDIRES
trrdé a nířlké uhlí Téi arkansatký antracit a ul'

antracit NoJlopSÍ lllIaolHské ořeeboTé $000 Cherokee kas

li pro pece 15 5 J ťberokee řechové pro kamna se spodním

přikládáním $525 MlHHourxke ořechová $450 kiimé $47%
TELEFON 1180 l íUDOVNA: 1405 Farnam

1Zákon proti oplotění veřejných

trnAiI pozemků byt přijat v roce 1885

nebyl však nikdy prováděn a byl

považován za mrtvou literu až

velké anglické armádě nežli proti
úskokům mých vlastních lidi a vy-

žadovalo to železné vůle postavili
se proti oběma Jedenkráte kdyby

bývaly byly naše rozkazy přesně

vyplněny a při tom sledována byla
základní pravidla strategie když
se snažili přemŠiti anglickou

linii lord Roberta

Přehled xe svéta politického rorikaudatí teprve president Roosevelt počal
H V HAYWARD taj a pokl

4
WALTER MOISE předsedana to naléhali aby zákonu tomu

bylo učiněno zadost poněvadž

oplotění veřejných pozemků pře
káží osazování západu domovináři

Přijeli sl 4o Chlcaft pro smrt

Ku skvělé mezinárodní výstavě
hospodářského zvířectva nahrnulo
se do Chicaga tolik lidí z různých
končin západu že všechny velké
i menší hotely byly přeplněny

V jednom z těchto menších ho-

telů předělaných ze starých bu-

dov nazvaném "Lincoln" vy-

puknul ve čtvrtek časně ráno
oheň při němž zahynulo 14 osob
a 20 jich bylo zraněno Většina
těchto nešťastníků zahynula udu-

šením dlíve nežli jim mohla býti

poskytnuta pomoc V zoufalství
někteří v této lidské pasti octnuvší
se hosté skočili okny na na dlaž-

bu a zabili sejiní snažíce se unik-

nout! po záchranném žebříku

ztratili duchapřítomnost a sřítili
se dolů Těm kdož se nalézali v

zadní Části budovy nebylo žádné

pomoci Úzké schody jediné
z budovy nalézaly se v

Z Washingtonu

Zasedáni 57 kongresu
rfdttk taitni proti trustům

Smilni demokratický kopal

jeho tisíci vojáků byli by bývali
zůstali uzavřeni v Pretorii a tam S dovážením vdov po veterá

byli by zahynuli hladem Nebyla nech do Nebrasky počali dobyt
káři hned v té době jakmile do

Soudnictví 756370
Zahraniční 6145415
Vojenství 77986575
Loďstvo 74884540
Indiáni 7685790
Výslužné 139 846 480

Veřejné práce 61377853
Poštovnictví 8343857
Rozličné 53444073
Stálé povolení 133589 830

to schopnost jich vrchního velite-

le která je zachránila

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NtBRASKA

vyrábí výtečný ležák z českého chmele nejlcpSlhó ječmene a pověstné

WILLOW 8PRINO8 VODT

slechli že vláda bude naléhati na

strhání plotů VDeWet v knize své hájí důrazně
V některých případech nájemnéprávo že ve válce nutno jest

ničiti dopravní vlaky nepřítele a

tratě dráh a zároveň praví že
smlouvy které dobytkáři získali

na domoviny zabrané těmito vdo-

vami měly v sobě dodatek že

nájemce má právo pozemek kou
nikdy neopomenul tak učiniti

iinminn o nrnmnnniikdyž měl k tomu příležitost
Válku proti Ženám a dětem pili I

jakou Anglie vedla DeWet těmito Následkem nynějšího vyšetřo íplamenech a tak zasvěceni byli
ubožáci předčasné smrtipřísnými slovy odsuzuje:

Úhrnem I589189u0
Dle výroční zprávy tajemníka

pokladny Shawa přijala vláda za

minulý rok úřadní (684000000
z čehož vydala 1593000000
takže zůstal v pokladnách přeby-
tek (91000000 Tohoto pře-

bytku upotřebeno bylo částečně
ku splacení národního dluhu jenž

vání velké porotjj všechny tyto

zábory domovin byly suspendová"Byl bych vsadil svou hlavu že Ambulanee a patrolní vozy z
Nejlepíí znalci piv tvrdí žo pivo vařené WILLOW

SPRINGS EiiEWING CO Jest nejzdravčjším a nejlepšim výrobkem
toho druhuf

Zkuste je a doznáte pak sami že jate lahodnějšího piva nepili 47m6

takové přímé a nepřímé vraždy ny Kde připoien byl k pronajíma- -
celého města se dostavily na místo

cí smlouvě dodatek týkající se kounemohou býti páchány naproti
bezbranným ženám a dětem ve

válce vedené civilisovaným náro

nešrěstf a mrtvoly odváženy byly
do Rastonovy márnice kdežto

ranění dopraveni byli většinou do

okresní nemocnice

obnáší okrouhlými Číslicemi 1000
pě prohlášen byl takovýto zábor

neplatným avšak kde stávala jen
smlouva pronajímací uznána tato

methoda za správnou

dem anglickým a přece se to

stalo!" Tof naSi ioi: Započit s in a zapeřil iíéSvou knihu ukončuje veliký Nejpodvodnčjší byla ona metho- -

da při níž používáni byli tulácivůdce Búrů tímto napomenutím

Mezi zahynuvšími osobami se

nalézali N Hardy z Janesville
Wis H Woods z Lebanon A

B Coon z Marengo £- Toner z
Milwaukee Boswell stálý host

hotelu Vocum z Davenport la a

ku svým krajanům:

"Loyalita se vyplácí ke konci

nejlépe a loyalita jedině je důstoj-

ná národa který proléval svou

krev za svobodu"

milionů dollarů Splaceno bylo
v celku za 70 mil doll dluho-

pisů
U porovnáni s předcházejícím

rokem obnášel důchod 015 mil-dol-
l

méně ale výdej obnášel o

39 mil doll méně Vývoz za

tento rok obnášel $1383718400
a dovoz obnášel (903330948
Vývoz byl v celku o 706 mil

doll menši nežli loni a přívoz o

80 mil doll větší

Tříletá váik~

( Cífjr Sadnp esk

Aby usnadnila malé ukládání tispnr
City Šavinirs Bank v Browu řtverci pro-

půjčuje vkusné pevné ocelové banky
jez si můžete vzfti domů Když přihla-ít- e

se o bank v Basi úřadovnS8loxfte je-
den dollar a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsán jo vám k dobru Jakmi-
le se peníze v domácím banku nahromadí

přiiese se tento řas od času do naší

vyprázdní se peníze se spočítají
11 vníif přítomnosti a či se vám za ně pří-

slušný kredit ve vaši knížce Tyto malé
obnosy nesou úrok vyrovnaný ptillelnC
Zavítal li by jeden a našich zástupců do
vašeho domu vezměte si od něho jisti
bank

i
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Vláda proti dobytkářňm
v Nebrasce

Podvody při zabíráni veřejných

pozemků

kteří v pozemkových úřadovnách

nechali zanésti své zápisy na

nichž se nikdy remfnili

usaditi
Toto podvodné

' získávání po-

zemků bylo v odboru vnitra zná-

mo po dlouhou řádu let ale ne-

bylo proti tomu zakročeno

Zvláštní pozemkový agent W
R Lesser byl suspendován pro
různé nepravidelnosti v úřadě V

pátek dostavil se Lesser před vel-

kou porotu s velikým balíkem své

korrespondence aby dokázal že

odbor vnitra stálé zpravoval o

podvodných zápisech které se

děly a zároveň prohlásil že nechce

na sobě nechati ona obvinění jež

proti němu byla vznešená že jeho
nedbalostí se staly tyto nepořádky
Avšak Lesser se musí zodpovídali
i z jiných nepořádků a vysvětlili

Zakročeni vlády proti dobytká-řů- m

kteří v Nebrasce si přivlast-

nili a oplotili pozemky náležející

strýci Samu působí neobyčejnou
í

ČESKÝ HOSTINEC

d mésta PrahyHOTEL PEAGUEsensaci po celém západě poněvadž

nejen v Nebrasce ale 1 v jiných
státech se takovéto nezákonité

Jak jsme jii oznámili v posled- -

tm čísle P Z zahájeno bylo
dne t prosince krátké zasedaní

koogresu V senátu předsedal
zatímní předseda Frye a v dome

zástupců mluvit Hen ierson

Slspý kaplan senátu Milburn
zadal své poděkování k rukoura

předsedy senátu odkazuje se na
nedostatečné své zdraví Senát

zasedal pouze ta minut Bylo mu

oznámeno úmrtí senátora Mc

Millana z Mich a na to se k jeho

pocti odročil Jediní v tom za

sedáni přijato usneseni že senát
se bude pravidelní scházeti 012
hodině v poledne
Totéž usneseni přijato bylo v

domě zástupců načež se dům na

počest úmrtí zástupce Russella z

Mass odročil
V druhém zasedání dostavil se

ku složení přísahy gen Russel A

Alger jakožto senátor z Michi-

ganu Křeslo jeho bylo obloženo

celé květinami Na to zvolen

byl výbor aby presidentu ozná-

mil že jest senátor hotov při-

jmou!) od něho vzkazy Pak pří-ruč- í

tajemníka presidentova při-

nesl poselství jež bylo přečtěno
načež bylo dáno do tisku a senát

pak přešel k tajnému výkonné-
mu zasedáni

V domě zástupců jmenoval

předseda výbory na fiuaace soud-

nictví a jiné Když přineiena byla

presidentova zpráva dostal každý
Člen její otisk a pak byla čtena pí
sařem domu a po jejím přečtení
republikánská strana hlučným po-

tleskem projevila svůj souhlas
V třetím zasedání započal senát

se skutečnou prací a jat se roko-

vali o předloze na opravení
zákonů Dále po

dán náhradní návrh za předlohu
o přivtělení všech tři území Dle

toho návrhu má býti ostátněna

pouze Oklahoma s Indiánským
územím kdežto Arizona a Nové

Mexiko mají býti odmítnuty
V lomě zástupců přijat byl

návrh povolující £50000 na pre- -

sidentovu komisi k urovnání ha-

vířské stávky O této komisi ro

kováno celé dvě hodiny a vzdává-

na všeobecně chvála presidentu
za tento jeho Čin jedině demokrat

Burton z Mo "kikoval"že komi

si ta president utvořil aniž by k

tomu byl ústavou neb zákonem

oprávněn K těmto směsným

výtkám sé ale nikJo nepřipojil a

předloha byla přijata bez rozděle-

ní § ijřmnvQy- -

Senátor Cullom z llliooisu po-

dal protitrustovnt předlohu k'erá
odkázána byla výboru senátnímu

k referování
V domě zástupců podal návrh

k omezení trustovníbo zla kon-gresnl- k

Littlefield jež taktéž od-

kázán byl výboru Littlefield

doufá že výbor podá o této před-

loze správu ještě před vánocemi

přivlastňování vládních pozemků

na rohu 13 a William ul Omaha

Čisté a pohodlně zařízené pokoje pro cestující jakož i výborná česká

strava a vzorná obsluha V hostinci obdržíte výtečný STORZŮV LEŽÁK

nejlepší druhy vín a likérů a nejjemuějSÍ doutníky
Krajané zavítáte li do Omany návstčvou ubytujte se v hotelu Praha a

Ubctílte nejenom peněz ale žhavíte se i vielíbých rsásnází ™ "~ S

Tel L ' 824 ' O přízeň krajanů žádá VINCENC 3 DOBROVSKÝ

po léta provádělo
Aby učiněna byla konečně přítrž

jeho syn Van Fleet z Richardson

Ind F Erwing Corey z Rurgrus
O a W Lane ze Seehlersville
Wis

Když oheň vypuknul tu se v

hotelu nalézalo přes 100 hosti

Hasiči konali pravé divy a vnik-

nuvše do kouřem naplněného
domu zachránili velký počet
mužů žen a děti Jedna paní

jistá Shepardova a její 7letý sy-

náček unikli smrti zrovna zázra-

kem Paní ta spala v zadní části
hotelu a ve strachu utíkala s

chlapcem po chodbě kde ji byla
cesta plameny zastavena Hasič

ji nalezl a přinutil ji aby se ne-

chala snésti po záchranném žebří-

ku tento se však počal kolísati a

on ji musel spustit na střechu sou-

sední budovy aby se s ní nesřítil

se Čtvrtého poschodí Shepardo-v- á

utrpěla sice poranění při tomto

pádu ale ne nebezpečné Hoch
s pomoci hasiče slezl a následoval

jsa celý promrzlý v noční košili

svou matku v ambulanci do ne-

mocnice

J Herbert ze Salinville O sko-

čil na vedlejší střechu ale padl
vedle a zlámal si nohu a mimo to

utrpěl ještě jiná vnitřní zraněni
J Thomas ze Cedar Rapids slezl

po záchranném žebříku ale stra-

chem se na půl cestě spustil a

spadl na zem a omdlel

Pronikavý křik Shepardové za

této nezákonitosti vyslala vláda
různé nepra videi neoti z nichž je

do Nebraskv plukovníka Mosbyho

který vydat rozkazy k dobytkářům
obviněn
Lesser se vyslovil že všechno

co plukovník Mosby o těchto ne XJllll!Ufcili! Ulili !

pořádcích v Alliance okrsku vf že

aby odstranili ploty ze zaujatých

pastvin leč dosud ani jediný roz-

kazů těchto neuposlechl a budou

muset k tomu býti asi přinuceni
zákonem
Dobvtkáři tvrdí že jim byl pre

55? uhlí u I Levi-h- o U ního do-

stanete uhlí

dozvěděl se od n£j a hájí své ne

pravidelnosti těmito slovy: "Vdo-

vy veteránů které zanesly zápisy
na domoviny učinily to v tom

1 1

úmyslu že budou pozemky ty
sidentem Rooseveltem učiněn slib

že jim bude dán čas jednoho roku

dobré a Čisté spolehlivou váhu a tak lacioo jaico kdekoliv jinde
Obchodní solidnost Leviho jest nejlepší zárukou že budete s uhlím
u něho koupeným plně spokojeni TEL 10

I-- LEVI 715 So 13th St Omaha
v

používati pro sebe Zákon nepo

Žaduje aby vdovy po vysloužil(který měl vypršeli v Červenci)
abv odstranili ploty ányní nátlak

cích usídlily" se na pozemcích a
vládv abv to učiněno bylo bez

tyto vzdělávalyale aby jich pouze
líiiíe zMif Élnfl fezikí i uiíttfpoužívaly ku svému prospěchu

To ony učinily pronajetím zauja vlastní

tých jimi domovin Bylo to však

Kniha vzpomínek generála De VVeta

Právě vydány byly v Londýně
vzpomínky slavného vůdce Búrů

gen DeWeta a jak se očekávalo

kniha ta spůsobila ohromnou sen-sa-

DeWet S upřímností mu vlastní

vytýká příkře nejen chyby učiněné

Angličany ale i chyby jichž se

dopustili Búři
Na jednom místě pronáší DeWet

tato palčivá slova odsouzení pro
svá krajany:

"Kdyby bylo tolik burgherů
neokázalo faleš vůči vlastním jich
barvám tu by byla Anglie jak

veliký Bismark předpovídal na

lezla svůj hrob v jižní Africe''
Vysoce zajímavá tato kniha nese

toto věnování:

"Mým poddaným soudruhům
britického císařství"
Psána jest prostým ale jasným

a svou pravdivostí uchvacujícím
stohem a tam kde veliká duše

slavného generála dává průchod
své lítosti a svému spravedlivému
hněvu nad osudem své otčiny
tam čtenář roimovolně cítí hlubo-

kou sympatii s nešťastným vůd-

cem nešťastných Búrů

DeWet ve své knize obhajuje

gen Bullera a přímo praví že ať

si anglický lid tvrdí cokoli že

gen Buller musel operovat! proti
daleko silnějším oposicfm nežli

kterýkoli z ostatních anglických

generálů
V celé knize DeWetově nalézá

se však poskrovnu chvály pro
lorda Robert a ne o mnoho více

pro lorda Kitchenera Jedině gen
Knox učinil svými strategickými

schopnostmi dojem na DeWeta Co

se týče anglického vojska tu vel-

ký vůdce Búrů má dosti slov chvá-

ly pro ni a tvrdí Že angličtí vojá-n- i

nejsou tak špatní střelci jak se

prohlašovalo
Své mnohdy zázračné uniknutí

z léček Angličanů připisuje DeWet
Prozřetelnosti

"Pakli si některý čtenář přeje
zvědět" píše DeWet "jak jsem

vždy byl zachráněn c rukou ne-

přítele odpovídám ačkoliv mi

prohlášeno za nezákonité vina

však spočívá na nedostatečném f r
Bratří Kunclové 1244 j 13 ul

Krajané učiní dobře když navštíví obchod jejich cvláStS v čase 'svitků
vánočních a prohlédnou sobe vždy čerstvé zásoby nejen všech druhů masa
ale i drfibeže jako: krocany husy kachy kohouty siepice kuřata a j U
bmtří Knnclfi koupíte levněji než kde jinde Zboží možno objednatl i
telefonem TELEFON l'l0

slechl E Davenport a G Wcstcr
land a popadnuvše žiočnky hodili

je na střechu sousedního domu a

pak na ni skočili

Tajní policisté Anderson a

EUsworth zachránili Annu Belde-rovo-

a její gletou dcerušku a F

Georgeovou a jejího synka z hoří-

cího domu
Náčelník hasičů Musham pro-

hlásil že budova byla pravou

pastí na lidi a že oheň v hotelu

tom byl jeden z nejnebezpečněj- -

Rozvalitý olcliod ntrižní ♦

♦

vlastní

51 Svačinová č 1254 j 13 ul
V obchodě jejím budete vždy ochotně a levně obslouženi M

Zvláštní výhody při nakupování vánočních dárků velký výběr
vkusných zimních dámských klobouků — za ceny velrni nuúé t

Pékné trvanlivé střevíce pro muže ženy a díthy
O přízeri krajanů žádá M SVAČINOVÁ i

zákonu o domovinách Domovina o

1 60 akrech nepostačí k dělání

živobytí kde to vyžaduje 10 až 20

akrů k vypasení jednoho kusu

dobytka Jakým jiným spúsobem
mohou vdovy mlti prospěch ze

zaujatých pozemků nežli když je

pronajmou?"
V posledních dvou letech bylo

učiněno vdovám vcelku 423 zápi-

sů domoviny
Přeb velkou porotu jako svědci

povoláni byli mnozí vynikající ob-

čané státu Nebrasky Dobytkáři
budou se snažiti aby strženi plo-

tů zdrželi co nejdéle ale konečně

zákon bude mlti průchod
Státní úřednici v této při nalé-

zají se mezi ohněm a mořem Pakli
budou pronásledovati dobytkáře

znepřátelí si je a zároveň si také

znepřátelí spolkové senátory Neb-

rasky
Pakli však nebudou konati svou

povinnost tu president Roosevelt

a jeho administrace bude je činit

zodpovědnými za tuto váhavost

ších v celé jeho kariéře Kouř

při ohni byl tak hustý a dusivý že

hasiči nemohli do budovy ani

vniknoutiVe čtvrtek v senátu Proctor ►XX

Toto jest již několikáté hrozné
podal příznivou zprávu O orgaai-sován- l

národnf gardy do níž mají

býti pojati všichni mužové od 18

do 45 roků Návrh ten jest pod

neštěstí které se stalo následkem

toho že městská správa nenaléha-l- a

na to aby učiněna byla bezpeč
nostní opatření která by chránila

porován sekretářem války Koo- -

hosty v případě ohně Bídná tato

správa má již mnoho nsvinných
tem

V pátek byla podána podvýbo-

rem pfízoivá zpráva soudnímu

výboru domu o Littlefieldově před

průtahu dotýká se jich velice ne-

mile

Že spácháno bylo mnoho pod-

vodů při oplotění veřejných po-

zemků o tom není žádná pochyb-

nost a konají se nyní vyšetřování

týkající se záborů vdov pod kte-

roužto klamnou rouškou nejvíce

pozemků bylo dobytkáři zaujato
Plukovník Mosby nařídil

rančerovi ve státu Bart-lett- u

Richardsovi aby strhnul své

ploty z veřejných pozemků leží-

cích mezi dráhou Elkhorn a

jež se rozpínají asi

na 100 mil a ohraničuji pozemky
va dvou distriktech avšak ačkoliv

uplynulo již 60 dni které byly
Richardsovi povoleny k odstranění

těchto plotů nehnul Richarda ani

prstem a prohlašuje že odstraní

ploty tehdy obdrŽÍ-l- i rozkaz k

tomu v pravé formě a od pravých
autorit

jak dosud zjištěno přiváženy

byly vdovy po mnohých veterá-

nech ze sousedních států do Neb-rask- y

aby zde zaujaly domoviny
které pak hned prodaly aneb pro

najaly rúným dobytkářům na jichž
účet iyly do státu přiveženy Též

pomocí tuláků kteří zabrali do-

moviny zmocnili se mnozí dobyt-
káři velikých lánů pozemků a tyto

zlořády mají být pokud možno

napraveny
Proti tomu namítají menší do-

bytkáři že strháním nynějších

plotů budou nejvíce jich zájmy

poškozeny neboť dobytkářští ba-

roni mající tisíc a více kusů do-

bytka mohou prý lehce nésti vy-

dání a hlídáním jeho spojené
kdežto takové vydání pro malého

dobytkáře vlastnícího 75 aneb

100 kusů jest nemožností

Tito malí dobytkáři jichž je v

Nebrasce veliká většina tvrdí že

při stržení plotů jich dobytek se

smísí s oním bohatých dobytkářů
a tito že nedovolí jim aby vnikli

do jich atáda a vybrali si svůj do-

bytek a tak ztratí mnoho telat

jimiž se stáda rozmnožují poně-

vadž jich vlastnictví nebude mož-

no malým dobytkářům prokázat!
Ke konci roku budou prý malí

dobytkáři rádi když naleznou

Bezvadný oděv pro mnže a chlapcelidských životů na svědomí

Severúv Olej sv Gotharda při
náŠÍ rychlou a trvalou úlevu přiloze aby trusty podrobeny-byl-

veřejné kontrole !
'

všech bolestech revmatických ne
V domě zástupců podat Cooper uralgii vymknutinách a tolesti v

zádech Napjaté a stuhlé svalyz Wis- - revoluci aby clo na dove

třeba nebude porozuměno ie to

byla vůle boží abych nepadl do

jeho rukou Ať všichni ti kdož

radovali se z mých zázračných
zachránění vzdají všechnu chválu

3távají se jebo působením silnýmižené zboží z Filipín bylo sníženo

na 25 procent místo 73 procent a pružnými Cena 50 centů

JEST OBDIVUHODNÉ zřítí zá-

jem jaký béřou muži omažští ve vý-

prodeji vysokocenného oděvu od

proslulé firmy Stein Block Co

Rocbester N Y Mužské a jinoS
ské obleky a zimníky o 50 procent
levněji než obnáší pravidelná cena

jest pravidlem během této výprodeje
v novém obchodu pro muže a chlap-
ce Berg Swanson Co na 15 a

Douglas ul Můžeme vám přispů-sobi- ti

oblek neb zimník dokonale od

I750 do $4000

Bohu"t nynějšího Dingleyova taritu
lenkins z Wis podal předlohu Ona část knihy v níž DeWet

popisuje jakým spúsobem se mu

Karoliny Fibigerovémnohdy podařilo nepřátelům unik

Chcete býti zdrávi bez pa-

tentních léků?

Pak se musíte usaditi v ckresu
Polk Mo kde jest ta nejzdra-

věji! krajina na jihozápadě Na

100 českých rddin se tam usadilo

za poslední dva roky všichni jsou
zdrávi měli krásnou úrodu a mají

zajištěný blahobyt O český po-

pis krajiny a podrobnosti pište na:

The Ben F Leodard Realty Co

Bolivar Mo Pište česky a pan
L W Dongres mladší společník

firmy vše pro Vás obstará (19

nouti jest jednou t nejzajímavěj- - č 1308 již 13 ul Omaha Neb
ších DeWet bolestí popisuje lnut nellenSím místem k nakupováni vá

Doínlcb dárků Nejenom le nalezneteiak mnohdy krajané jeho byli
uchváceni strachem a v útěku hle Mužské obleky a zimníky ze Stein

Block zásob prodávané obyčejně

Um hojný výběr iperkQ zlatyen 1 stříbr-

ných jako prsteny br-ž- Jehlice atd
ale v&e dottanete za ceny velmi mírnédali spásu a žádné hrozby ani

r"sjambokovánf (karabáčovánQne- - za $1800 až $2000 za

$1000ježto majitelka chce obchod vyprodati

Správky víeho druhn vyřizují se ry
cble a levn6 O příieň krajanů iádá

této výprodeje

aby oněm novinám a jiným časo-

pisům jež sensačně yličujl
sebe-vražd- y

odňata byla doprava po-

štou

Z POLITICKÉHO SVÉTA

Dle učiněného odhadu všech

vládních odborů bude vyžadovati

vláda od kongresu povolení pro
budoucí rok vládni končící 30

červnem 1904 úhrnem f599 189-iioc-

jest o 153050014 méně

nežli bylo povoleno na běžící rok

Nejhlav nější úspory byly učiněny

na ojsktt a neveřejných pracích

Tyto obnosy žádají jednotlivé od-

bory:
Zákonodárství I 5267845
Výkonný úřad 36061633

Hro K A ROLI SA FIBIGER

spomáhalo Často tento strach za-

chránil Angličany od těžkých ran
DeWet ve svých vzpomínkách

velebí statečnost gen Cronje a

připisuje jeho zajetí n Paardeber-g- u

jedině jeho tvrdošíjnosti Vzdor

♦

Severův Silitel ledvin a jater
povzbuzuje orgány jmenované k

pravidelné činnosti a rychle boji
všechno hromadění krve krvavé

močení Brightovu democ kámen

žloutenku atd Cena 75c a (135

Mužské obleky a zimníky ze Steia
Block zásob prodávané obyčejně za

$2200 až $3000 za Air nft
této výprodeje £tJaUU

Uspokojíme vás při každém náku-

pu nebo dostanete peoíze své zpít

Karel wtefan
920 Bauer nitce

malíř a lepič pokojů
tomu že gen Botba i DeWet mu
radili aby tábor svůj opustil a

Z Krsjanj obaloofi rjorní
X a levniS ustoupil Cronje zdráhal se to

učiniti a tato tvrdošíjnost zavinila
uPředplaťte se na Pokrok

pouze I100 ročně
jebo (id

- --t : cr—c--i -x--
T-ír


