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znamená jediné pro farmrry slálu
Nfhriska dle odhailů v Lincoln

učiněných ztrátu třech milionů
dolarů 1'akli ceny praat budou

rnlma kiílty Van-hn)- ' rMIf nH'lif Jwii místo zaujala?děj používá yachty Patrně se
Ta zrodila ae t malé schůze vřídí dle příkladu svých bursovních

aiaujr pnu tmu auiifMiu pnuta i
l

Pokrok Západu
Omaha Web

obsazené jim provincie NSÍ re-

publice na tom octálcŽI kdo v

Mandžursku bude pánem ale

záltžl jí na tom aby dodržena

ryU smlouva týkající sa ote

vřených dveří jež mě a být Čínou
v minulých dnech podepsána Po-

chybujeme ie Huško bude se

vzpírali neboť tím by se dostalo

kolli gu kteří také mají yachty nepatrné osadě wisconsinské

Nejsou to velké hřmolné za
Dostane li se Vetší Nrw York

Čálky které pojišťuji úspěch ale
Omaha Neb 14 října 1903

— Sděluji vám truchlivou zprá
vu o úmrti starého českého osad

nika p Františka Blalnýho bydlí-

cího u Liowood Neb (Podrob

nějši zpráva v "Novinkách z Lio-

wood") Zesnulý zanechává tu

truchlící choť čtyři syny Anlooí-nín- a

Jakuba Václava a Franka a

tammaniittickému tygru do spirň
běda mul Po celé dva roky byl

jeítě dále beze vEl příčiny snižo-

vaný tu rolnictvu našeho státu
hrozí další ztráta dvou milionů

dolarů V Nebrasce jest asi 3000-00-

kusů tržních prssat jež byla
krmena kornou a při

nynější ceně musí í armeři na těchto

prasatech utrpěti faktické ztráty
Farmtři všim právem jsou rozhoř

odstaven oi žlabu a dostane-l- i se do zápletek ae Spojenými Státy

jest to vytrvalá práce zakladatelů

jež má vždy lví podíl na každém

zdařeném dílu

Jména zakladatelů České re

publikáoské ligy jsou dostatečnou

které by mu mohly v jeho plánech

Republikánští navržencl

Státní lítek

JOHN H BAKNEH

dosti překáželi Jiná příležltimt pro hledající dnmnry
k vyhledáni sl domova

dceru Marii provdanou za p Fr
Nejdůležitěji! otázkou však v

Mitdlion okru Bartoše v Linwood vesměs v
Zit regenti nnlTfmlty—

W O WHJTMOHB
celé léto věci jest: Co učini nyní

Žapansko?
dobrém postaveol Budiž mu

země lehkoul

k němu tu chuť jeho bude

Schodek v našem poštovním oij-bor- u

obnáSel za minulý rok přes
lYi milionu dolarů Žádný div
když tam bylo usazeno tolik štěnic
které strýci Samovi tsály z jeho
kspes!

Ti podvodníci kteří prodAvají

zárukou zdárné její budoucnosti

Jsou to mužové vesměs oa slovo

vzatí mužové jii jsou si úplně
vědomi obtížnosti úkolu jejž vzali

na sebe a proto nemáme Žádných

i HuukIm okrciu
C 8 ALLKN

L&ncMter okresu Pustí se skutečně do boje a Ru
— John Šandera a F Ksdleček

čeni nad touto nesvědomitostl

jatečních baronů kteří anižují

ceny prasat aniž by při tom žáro-

vé!! snížily ceny vepřového maa
neboť spotřebovatelé musí baro-

nům platit! stejné ceny jako dříve

skem jak vyhrožuje a k čemuž
SoiMlní lítt#k

Za dlitrlktni (oudca:
vykoupili železářský obchod od pbuď na oko aneb do opravdy dělá

pochybností že úkol ten provedou
tak horečné přípravy aoeb budeIRVINU P BAXTUB Omha tak že zůstane trvalým pomníkem

Havlíka

— Dr Fr Iška bude předná
OEOKOK A IMř Omaha hledět dohodnouti se a Ruskem a

Jedinou ochranou proti tomutoLBR I ESTBLIB Omaha jich energie a zároveň bude důka-

zem občanské vyspělosti a intelli-genc- e

českého voličstva ve státu
leti v Bruno dne 18 října Vstupspokojí se a Koreou na niž má

odedávna již zálusk?
vyděračstvl jatečních baronů by

bylo zřizování kooperačních jatek

W1LLUM A KKOICK Omaba
WILL1AM O 8EAKH Kurt Countr
A L Soutk Omaba
A O TKOUP Omaha

Frisca dráha opětně oznamuje
'

že bude prodávali lístky ze St

Louis a Kansas City do míst v

Oklahomě Indiánském území
Kansasu a Texasu za velmi nízké

ceny okružní lístek za $1500
Příležitostí k domovům na jiho-

západě jest hojně a nejlepší po-

zemky nejsou nikterak všechny
zabrány Výletní lístky prodá-
vané za tuto úžasně levnou cenu
budou dobrými pro každý pravi-

delný vlak Frisco dráhy vyjíždě-

jíc! ze St Louis ve 2:30 odpole-
dne 8:30 večer a 10:00 večer dne

20 října a vyjíždějící z Kansas

důvěřivým farmerům "zlaté cihly"
jsou pravá oevinData proti Mor-gano-

a Scbwabovi již chtěli pro-
dali i utvořeného jimi lodního
trustu za 130000000 vody důvě-

řivému obecenatvu

Ruský medvěd si však činí také
k přednášce volný

— Pan Jan Novotný koupil
NebrasceJeden takový závod bude otevřen

Nejdůležitěji! a hlavní věcí jestlaskominy aspoA na jedou část

Korei a kdo ví bude-l- i chtít povo
zde majetek od p Palata a aicepro obchod na přes rok a bude li

řádně a poctivě řízen tu úspěch 10 akrů pozemku a krásnou resi
RíplhlikAnskA strana zrodila se jeho bude jistý a teoto příklad po

lili žapinskému kohoutu a možná

ie dode to přece k válce do níž denci nejlepší ve městě
vede pak k následování Jedině Zpravodaj

docílili důkladnou organisaci če-

ských voličů hlásících se k re

publikáoské straně neboť jako u

vojska jest organisace nutností

tak i politická armáda jen tenkráte

může počítali na úspěch pakli

organisace její jest dokonalá

může být zapletena i Anglie která

uzavřela a Žapanakera svého časukooperací se vymaní íarmer z po-

draží velkokapitálu a obdrží plný

z malého shromáždění voličů ve
Wisconsinu I Česká republikán-
ská liga může vzrůst! v ohromný
strom z malého hořčičného aeméo

ka které zasazeno bylo dne 5

října

smlouvu na výboj a odboj
podíl na zisku ze své přičinhvonti

City v 7:15 večer a v 1 1 130 v nociKaždým způsobem obloha se v

Roztomilý obrAzek odkryl se v

Na postižené krupobitím
v Cechách:

Pan P Fonier Quincy III $100

týi den Pohlížíte-l- i na jihozápadDokonalosť a důkladoosť tato
jako budoucí avůj domov teoto

Asii počíná zase zatahovali a

nebylo by divu kdyby tentokráte

vypukla bouře tolikráte jii di-

plomaty zažehnaná

Američtí spotkebovatelí musí
těchto dnech zrakům americké ve-

řejnosti při vyšetřování záležitostí

trustu pro stavbu lodí kterýžto
trust založen byl svého času J

Pan Fr Suchý Omaha 50

dala by se nejlépe docíliti tím

kdyby v každém precinkluv němž

jsou čeští vuliči usazeni jmenován

byl důvěroďj tito precinktoví dů

věrnfei by zvolili hlavního důvěr-

níka pro cilý okres a z těchto

Okreniií lintrk

Za Marka (lltriktnlbo ioda
W W BINOHAM

Za ťrifa
ÍAMÍH ALLAN

Za okmniho roadca
D M VISaoNHAIFK

Za okraraíbs pokladníka
BOBRKTO FINK

Za okrtinlho klirka
CHARLES INITT

Za okrMiiiho odbad£lbo

HA KRT D EKKI)

Za okretnibo kmnlanra

M J KCVNAKO

Za koroncra

KDWAItD P BRAILET

Za okrmnlho miHca
P A KDHUIHT

Za okrcmlbo Ikoldoanrca

E í BODWELL
Zaatatolbo piialanco

HBSBTOMDRPIir
Za policejního aondc

UCtn RKItK A

Za aollcajního aundvn nih (jmahn
hAKLED ALMTADT

Za iralríl aoudna (naiia
WULIAM AÍMrADf
C M HAIIlWlKÍ

AE BALIiWIN
W W BiHTMAIf

wíluam a nwrzn
K K I)NI

Celkem v tomto čísle $ 150
Dříve oznámeno 20 00

kupovat! Rockefeilerův karazín k

osvětlování a musí mu za něj pla-

tit co sám chce Nál generální
návladní by potřeboval trocbu
osvětlení aby si posvítil oa tento

monopol

Na dobrém zlatém základěFierpoot Morganem a Schwabem

Vyšetřování to děje se v New
Celá sbírka $2150Yorku a hlavním svědkem v něm

Pokladoik Spojených Států Ro okresních důvěrníků by mohl být

výlet dne 20 října jest výbornou
příležitosti k vyšetřeni krajiny

Vašemu domácímu lístkovému

jeJoateli bude možno dáti vám

úplné vysvětlení ohledně cen a

platnosti lístků

Dopište si o naši zajímavou
knížečku pod názvcm"New Landa

Aiong the Frisco System'' od

Bryan Snydera a o úplné podrob-
ností pod adresou R S Lemon

Secretary Frisco Immigratíon Bu- -

C I n'm Vf

jest zbankrotovaný bankéř D
bena ve své přednášce již měl v

Kdyby demokraté postavili cene Leroy Dresser který si v trustu
utvořen poradní výbor pro výkon-

ný výbor České republikánskéBaltimore podal některé číslice
smočil a ztratil všechno co mělrála Míleae neb admirála Dewey- -

Zprávy spolkové ' '
Těl Jed Kokul Omaha

jet zoamenitě znázorfiujína jakém
Trust koupil od Schwaba jeho Precinktovi důvěrníci znajícípevném solidním základě spočívá

u nás veřejný a soukromý kredit- -

ho aneb podadmiráia Scbleye oa

svůj presidentský lístek a k tomu

připojili svou protiexpaosivní plat
osobně každého a jeho politické odbývali bude pravidelnou schůzi

dnes ve středu večer Nazdar'Tento solidní mohutný základ
smýšleni měli by za úkol získá

formu to by byla pravá krejcarová iťiui sjhi uuuii mu iiai
komedie

R Fibinger taj

Tábor Sebranka é 4771 MWA

tvoř! zlato a atrýc Sam se může a

hrdosti pochlubili ie jest oejvét-sl-m

držitelem zlata na světě

vali členy pro Českou republikán-

skou ligu a v době voleb bylo by

jich hlavni povinnosti vypracovali
listinu českých voličů a připojit!

Rusko a Rakousko poslaly tuŽAONT ZISK NENÍ JISTÉjSÍ NEŽLI TVÉ odbývá ve středu dne 21 říjnařeckému aultanu notu proti řádění Na zlaté jež jeat chováno ve
úspory pravidelnou achůzi avou v síni pjeho vojska v Makedonii ale aul

ku jménu každého zdali sehlási k
Rusko by se stehovalo kAdu ale Hrocha' jest iádoucno by každýtan si a ní zapálí čibuk jako oby

republikánské demokratické po-
-

aoused do ichůze té ae dostavil
čřjnř aby v dýmu tabáku mohl

Mlýn na prodej
Mlýn v dobře osazené české a

slovenské osadě jeat za dobrých
podmínek na prodej Má dvě slo-

žení oa pšenicí dvě na korou a

dosti stálé vody Rybník zaujímá
rozlohu 50 akrů a jiného pozemku
při mlýně jest též 50 akrů Bližší
oznámí John Jelínek

Kar Smrkovský klerkpulistické straně aoeb zdali jest

nerozhodnývysnít několik z brusu nových

do Korce

Život bíz prAce jest život zma

řený

Lidský mozek jest dobkoo eolo-m- zi

oa kolo fttěstioy

slibů
Republikánská strana od té do

Dkmokraté rozhodné t tím Ne by co většinou národa svěřeno jí TRŽNÍ zprávy
OMABA dna 1S HJd-

souhlasí aby zloději z poltovního opět vládní veslo získala ohro

"NeJVÍTSÍ HANBOU JÍST! HANBIT1 SK moou aílu stoupenců v kruzích
P O Box 314 Braddock Pa

odboru posláni byli do káznice

neboť tím jsou připraveni o zbraO

k nastávajícím volbám Zásady

ocelárny v Betlehemu a zaplatil
mu za ně o několik milionů více

nežli měly skutečné ceny J Fier

pont Morganovi dat několik míli

onú za to aby papíry trustu při
vedl do finančního trhu a oba tito
"zbožnCmužóvé a sloupové svých
církví dostali $30000000 v papi
reen trustu za av4 služby Dle

smlouvy nesměly být akcie trustu

dány oa trh dříve pokud Morgan
a Schwab nevyprodali za třicet
milionů dolarů avé vody Fooě

vadž vlak mezi tím hloupí beránci

počínali přicházeli k rozumu a

nechtěli vyrukovali "kéšema"za

kusy pomalovaných papírů tu
konečně Morgan prodal Schwabovi

avých 113000000 za 175000 a

byl rád že aspoň" něco urval z

toho "čistého byznysu'' který
udělil krach dříve nežli jeltě
vstoupil v život Odhalení těchlo
zákulisních šmejdů nám vnuká

mimovoloě otázku Jaký jest roz

díl mezi ctihodnými kapitány prů
myslu Morganem a Schwabem a

obyčejnými zloději kteří kradou

lidem peníze z kapsy? Veliký a

to hodně veliký pravíme my Tito

za poctivou chudobu českých voličů ve státu Nebrasce irna i S pil kila rwa 4 ba

"0aí S bllf a

Brambor ttné W"

S

Nejvíc zlata spočívá tak asi ha
prospěšné nemají a proto se musí

topu pod povrchem zemí

a takovou organisaci jakou jsme
zběžně naznačili mohly by se

řady republikánských českých vo

ličů ještě znsčoě rozmnožili neb
apolébati pouze oa očerBováoí re

Kazjí dílo múze posouditi aneb

tklepeoích banky anglické spočí-

vá veřejný a aoukromý kredit

obrovské anglické říše mající

400000000 obyvatelů a tato ban-

ka má pouze v drženi $166856-00- 0

Naproti tomu Spojeoé Státy

maji ve své pokladně $653000-00- 0

Banka francouzská ae může po-

chlubili nejvétším pokladem zlata

po airýci Samu neboť má $494-50600- 0

ve zlatě Německo má v

ciaařské bance $170370000 a

zůstává daleko za Kakousko-Uber-ake-

jež chová v pokladnách
rakousko-uhersk- é banky za $221'
404000 zlata Na tomto zlatě

apočivá kredit téměř celého světa

Spojené Slály maji mimo těch

$653000000 zlata uloženého ve

vUdol pokladně jeltě v privátních
bankách $322403000 ve zlaté a

dle toho vidíme ie nál základ

ciata jeat ikoio dvakráte tak mo

Vafea aartumt Ife

Mtalo a mitliran Sin lib

Mtnlořrm nJlpl IftOlfte "
"Maalo farra Ipatna ti 4ob IRe

publikánské atraoyodsoudiň trprv tudoucnoiť
větiina našich farmerú se držíBUIHARSKO PROHLAStJE ŽE NECHCE

Vytrvalost a píle postavily více
demokratické strany beztoho jen

ze atarého zvyku a co se týče

strany populistické ta jest polo

základft k zimoioosti nežli itěstf
NišTESTf JEST NEJLEPSÍM ZKUSřB

déle býtí v touaedatví jatek a žádá
velmoci o zaatavovací rozvaž t roti
řezníku Abdulu Ilainidoví Ale

oým ksmencm charakteru ilové- - vičnf mrtvolou kterou dobíjejívelmoci bohužel nejsou tak
ka vlastni její tvůrci- -"kách" a těmi zastavovaelmí roz

kazy jako američtí soudcovéKrAl Moroan zemřel aí žije

Novinky z Llowood
STATNÍ KONVENCE DEMOKTATICKA

v Massachusetts dala výraz svému

tajnému tuieoí ie prý demokra- - Manželka pana Ludvíka Čer

král Rockefellerl

Newyorikí Wall ulice

ObyCejns Cím více zAkon stojí
tffn méoi jest r něm spraveďl-noat- í

Nevéoomost jest vystredníkem

FAMA HA PBOBEJ

Farma la jest o 160 akrech 80

akrů vzděláno 10 akrů dobré lou-

ky ostatní jest pasir Pastr jest
v dobrém pořádku oplotěuý a

víude dost vody Stavení o 5

světnicích jest akoro nově dobrý
klenutý sklep aCodola tnaštal pro
6 koní chlévy kurník a menší vý-

stavnosti 4 míle od Blue Rapids
Kas na jih a Y% míle od Irviog
oa západ Jen 1 { míle do Školy
Cena $35 za akr Bližší podrob-
nosti sdělí Vít Snerchek
11x5 Irving Marshall Co Kas

Pozemek na prodej
160 akrů dobrého pozemku bez

budov čá tečně vzdělaného kte

rýž asi před půl rokem koupen byl
za $3500 prodá ae nynf za hoto-

vých $2500 aneb vymění ae za
obchodni budovu v atejoé ceně
Pozemek ten vzdálen jest od West

ného cburaví Dr Draský ji oše

Kartu ttl'
"

Karbnf s

"Kohouti

Krocan! !taio "

SOUTH OMAUA Sna l ttjna

Voli ptbnl alMjlapM ItaMS-VI-

Err Sidi
JtlOTlM ťWt
tr„ kf km)! llatS"
PraitunJI'-p- i Si " TO

PraU proatMnl i

PraaaU kraU lilii
0roJlapll MWS"

Jlia 47rV@ftUO

CHICAOO dna u Kjaa

Plmlea ťr lib aktaii dodlul '!iíí ba
'

PSanlea t S ukarní dodáni IW
" "Etna í S Ilail )'4aVc
" "

KornaSS M!t K

" "Ofaa t S bll BH

tieká strana na přes rok bude bita
hutný zko základ ťrascíc amalí zlodějové přijdou za avé pro

hřešení se proti zákonům do krsTohle proroctví je veřejným pře obnáší skoro tolik jako základ třuje
Manželé P Vítámvásovi zmioálu ti velcí zlodějové ktefísvědčením ale je přece jen pozo

který buď zavrhuje asnb zbo2- - viech zde uvedených zemi
V posledních pěti letech rozruhodné tím ie i demokraté Plattsmouth přijeli aem opět v so-

boto by ae sáčastoili pohřbu panauzoávají že proti Rooseveltovi jefiuje

Kredit jest KEřiEZPECufu koněm
množila banka francouzská avůj

jak Z tohoto vyletřování vidíme

chtěli hned ukrásti 30 milionů

dolarů z kapea důvěřivého lidu

ae vozí v kočárech a yachtách a
Franka Blainýbomarný boj poklad zlata o $127000000 baa

ka rakousko-uhersk- á o $79000který může tlovíka zanést do Co DOVEDE KOOPERACE A JAK PRO V pondělí odjeli do okresní
bahna starosti nazývají se finančníky prvníhotpěSoou jest pro farmera toho 000 kdežto banka anglická ztratila

důkaz nám podává atát reonsyl- - $2265000 německá banka ztraKde vylítne ta jiskra která
mfiie vznítit plamen budoucí vál vaoia a Michigan Farmeři 1

Oraaí1 Ml Sff 'lila $38683000 a ruská vládni

pokladna $133000000 V tom

řádu Inu u nás v Americe platí:
Ukradneš li jenom cent
želízka ti zvoní
ukradneš li milion
lid se tobi kloní

ky? V Evropě ci v Asii? Pennsylvanii ve svých vzájem ŽIloHloS kdodlnl U"
Kri Ceká i tu tt zřídka Doť KA ných pojišťovacích společnostech Jefmin k pl VMn k iodinl CW1

mají v celku za 117000000 po Jmfaim ka krnal k ďidin ttQHtoho po tem touží ale kdo pra
cuje tomu Štěstí obyčejné slouží

samém obdobi pokladna Spoje-

ných Států získala $393980000
tedy skoro $80000000 ročně

Jiným potěšitelným úkazem v

rep konvence následující delegáti:
Wm Husenetter Tom Duda W

Blair J II Černý M šťáva Fr
Boháč Ned Březina a George
Ricbardson

Příští neděli dne 18 října

odbývá řád Ratolest' Mladočechů

čís 31 ZČBJ mimořádoou schů-

zi za účelem pojedoánf o' stavbě

síně Přítomnost viech členů jest
nutoá

V úterý minulého týdne byli

"
Ltiin aOMB 1 1 Mneaa aa li n%jistek Za minulý rok přibylo jich Point asi 100 mil v Holt okrasu

5 mil od městečka Ewíng a od

jioého městečka pouze i% mile

Sinaná bojliika tlmotkf) S2S4 "r

Sarofto laUlorS S IQvail

za 15000000 do těchto vzajem
nýcb rolnických pojišťoven Mich

NaSe vlastní chyby jwju již dosti

těžkým břemenem ale ziomysl
nost našich apol jbližních je činí

Itisko se nehodlá stébovatl

Když žapanltí diplomaté po
slali do světa zprávu že Rusko oa

jiato slíbilo stěbovati ae z Mand

oali zemi jest ie většina zlata

nalézá sa u náa v oběhu Velké ' Zivj dohyttktigan se může pochlubili stejně

úspěínou činností Ztráty v po
Diizsi pooroonosii saen ocnome

Charles K re pel a

n~ West Point Neb"
Pikala! naJIplfoll Ift9-7-moožstvi jeho cirkuluje v bankov

kácb jei nejaou ničím jinýmsledním roce vzájemnými pojil
jeltě těžšími

Žapansko se kesmí oddAvat pre-luduž- e

f ruským medvědem bode

Hnbanl i k proalladnla (J47S
Vall ka knaanl SStHH

Krt'- - ' (I 4"JM ao
oeili poukázkami které lze oa

jsme překvapení kráanou kyticí

iurska dne 8 řljoa tu jsme přilil
mnoho nedůvěřovali ačkoli ae to
zdálo dosti pravděpodobno neboť

hrozilo Rusko nebezpečí že by

ťovnamí tam vyplacené obnáíely

19710 výlohy oboálely 16 870 a

tak v celku pojišťovací výlohy
požádáni vyměnili za zlato '

mít tak snadnou práci jako mělo
Ačkoli jak z uvedených číslic

£ínským drakem
jahod od pana Jakuba Savllka z

druhé to úrody teoto rok Každý

kdož tyto jahody viděl nemohl

tomu ani věřit Též nám pan

rtlorloa tuuann

Talata tlW
Taxaaiil krranl voli SíTHOS T%

Taiatiti Toll a paatvla -

' Stafc Sam bude mít otevřené pokladníka Spojených Států vidí-

me apočivá nál veřejný a aoukro'
dvéře do Maodf urska to je jiaio

Šavlík adělil že alívy kvetou jako

oboásely na každých tisíc dolarů

pouze $ 145 Toto vzájemné po

ji&ťováoí jest také trust ale ko-

operační a bealem každého far
mera i dělníka by mělo být: V

kooperací jeat oase apásal

neboť smlouva byla v Shaagbaii mý kredit oa daleko aolidnějiím a

mohutnějším základě nežli a viech
praaau Utká aajlaoll SSMJí sn

PraaaU Irhká rrraná SS

PraaaU krabi 4 S0OW
jii podepsána

mohlo býti zapleteno do války oa

evropském východě Den stěho-

váni minul vlak a ruaký medvěd

kli Jně aedi doaud v Mandžursku

a ani mu nenapadne aby ae od

tud hýbal Pro viechny přpady

aby se zajistil v poslední době

maodžurská jeho posádka byla

POZEMKY Ni PRODEJ

Mám na prodej pozemky v okre
aích Butler' Seward Lancaster

Greeley Howsrd a Boonecelkem
asi 10000 akrů Kupec může aí

po přání svém koupiti farmu jen
o 80 akrech aoeb třebas celou
aekci za cenu od $15 do $65 akr
Bližší podrobnosti sdělí vám

oebotně Frank Marel
1 Dwight Neb

oetatních národů světa přece
oeami na něj být kladena větší Orea přkiU ai k rbraaa Sl S4

Z MALÝCH POČÁTKŮ Ní KDY VELKÉ

věci povstávají To maže sloužiti

k povzbuzení zakladatelnm České
tíha nežli může aoéati JahBaU SSveTV Asii schyluje se skutečné k

JabSau tánada! St 0a mválce některé depele dokonce I nejlepší nejaolidnéjftl základy
EANSAS CITY dna II rijna'mohly by povolhi kdyby opatrojeltě rozmnožena o jeden armádnírepublikánské ligy

ŽAPANSKÝ KOHOUT RAD BY SE USA váni jich avěřeno bylo špatným
PSanlea 1 1 tvrdá k okdodinl TSOTáa balí

Pavntca ( 1 ta rdá k okdo4 Sa7la "

Kma l-- S bílá k ok odáai ic "
dil v Korei jen kdyby se nebál

nepříjemného sousedství ruského

oznamují Ie nepřátelství vypukne

jeitě tento týdeo Žapanská i

ruská loďstva jsou připravena

úplně k válečné akci Síla obou

loďstev jest téměř stejná Rusko

má sice více lodí u Koree nežli

rukoum Na itěstf vlak toho ne-

bezpečí nemusíme ae u náa o

bávati

z jara a i jsou jako mléko Na

otázku zdali z oicb budeme jíst

jeité knedlíky odpověděl Šavlfk:

"Co tě to napadá ty blázne!"

Pan Václav Hoffman pochlu-

bil ae nám v aobotu ie vrány jež

zde poaledoičas poletovaly zane-

chaly každému akoro oěco oa

památku a ie ani na něho neza-

pomněly zanechavíe mu zdravou

a bezkou dcerulku Tatínek a

dcerulka jsou prý zdrávi a toť se

rozumí ie na tuto domácí událosť

šlápnul
Přediranůlý týdeo jsme zde

měli divadelní kočující společnost

Eoraa C S alek k ok dodáni fJVtu

Oraae Wl k ok dodáni Sftjs
"

Zita ( Z-- ka k dodáni U4vae

abor a do asiatickýcb vod v těchto

dnecb přirazilo 90 různých lodí

ruských Tak jeat medvěd připra-

ven důkladně na viecboy možné

případy oa zemi i na moři

Inu viechny sliby v diplomacii

jsou chyby a proto toto zrušení

slibů ruské diplomacie nepřtkva

puje avět ani v nejmenším To

Hlcí mtro jo
Wheeler & Wilson

zcela nové kteréž ae pro-

dávají po $55 k dostáni

jsou za $30 Hlaste se u

Žapansko avSak mnohé z nich w Umoik) abr SJOI0(0
S~na prri]nl tjsou atarého aystému a v bitvě by

Základní příčinou nemoci je
často zácpa Užívejte Severovýcb

pilulek pro játra oejlepšího to

prostředku proti zácpě iluČnato- -

medvěda

Osmý říjen minul a ruský hed-vě-

drží dosud ve tvé tlamě tuč-

nou mandžurskou kosť vfcm ne

přátelům svým oa zlosf

Kdyby st newyorští finančníci

zaopatřili notnou dávku poctivého
vědomí ta možná Ze by opět
získali ztracenou důvěru

mnoho neprospěly Na moři ae

Předplácejte na "Pomalý kohout žapanský může

měřici a ruským medvědem ale krok Západu" pouze $100ujišťování že Ruako opustí Mand-iurak- o

bylo přijímáno a nedůvě

stí nadýmáni a dyapepsii Cena

35c W F Severa Cedar Rapids
Iowa

hůře to a ním dopadá na aouii
rocnékterá hrála uj p Fr Dočeaala porou a jestli mu skutečně žapanštíŽapaoská armáda obnáší za dob

I
4 ' —


